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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 1.075/2018 – PGJ, DE 11 DE MAIO DE 2018.  

(PT. Nº 108.599/17-MPSP) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 

 

 Cria o Grupo de Trabalho de Segurança 
Pública e Direitos Humanos. (EMENTA 
ELABORADA) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que Constituição Federal reconheceu a segurança como um direito 

fundamental do ser humano (art. 5º, caput, CF), ou seja, como um direito humano; 

 

CONSIDERANDO a complexidade do fenômeno da segurança pública, que reclama atuação 

estrutural e conjunta de órgãos do Poder Executivo, do sistema de justiça e da sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de permuta de experiências e informações entre os entes 

envolvidos para identificação de problemas, planejamento de ações e desenvolvimento de 

políticas institucionais; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação da Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Políticas Criminais e Institucionais o Grupo de Trabalho Segurança Pública e 

Direitos Humanos. 

 

§ 1º - O Grupo de Trabalho é integrado por membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais, da Defensoria 

Pública, da Ouvidoria da Defensoria Pública, da Secretaria de Segurança Pública, da 

Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e da sociedade civil organizada, já indicados. 

 

§ 2º - A participação neste Grupo de Trabalho não importará o recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º - Compete ao Grupo de Trabalho, dentre outras atividades compatíveis com sua 

finalidade: 
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I- Identificar as prioridades específicas da atuação no fenômeno da segurança pública; 

 

II- Compilar, sistematizar e analisar dados sobre segurança pública, fornecendo subsídios 

para a formação da política criminal da instituição em relação à área de segurança pública, 

especialmente voltada à preservação de direitos humanos; 

 

 

III- Promover reuniões de trabalho, quando for o caso, com o intuito de debater temas 

relevantes às questões objeto de estudo do grupo. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

     

São Paulo, 11 de maio de 2018. 

 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

                                                                                             

 
 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.87, p.75, de 12 de maio de 2018.   

 


