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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.143/2019-PGJ, DE 18 DE MARÇO DE 2019 

(PROTOCOLADO Nº 20.501/19) 
 
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 
De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 22/03/2019 p.53. 
 
Revogada pela Resolução nº 1.349/2021-PGJ, 
de 29/07/2021. 

Institui no Âmbito do Ministério Público do Estado 

de São Paulo o Núcleo de Inteligência e Gestão 

de Conhecimento e dá outras providências. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

  

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que instituiu o 

Sistema Brasileiro de Inteligência, o Decreto n. 8.793, de 29 de junho de 2016, que instituiu a 

Política Nacional de Inteligência, o Decreto de 15 de dezembro de 2017, que instituiu a 

Estratégia Nacional de Inteligência, e a Portaria n. 40, de 3 de maio de 2018, que instituiu o 

Plano Nacional de Inteligência; 

  

CONSIDERANDO que a atividade de inteligência é provedora de conhecimento para o 

tomador de decisão, seja no plano estratégico, tático ou operacional; 

  

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação n. 54/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do 

Ministério Público brasileiro; 

  

CONSIDERANDO o disposto no Plano Estratégico do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO (2017/2023) que estabelece o trabalho resolutivo como meio de aproximação 

com o cidadão; 

  

CONSIDERANDO que a atividade de inteligência constitui meio indispensável para subsidiar 

a política institucional, o planejamento operacional e a atuação resolutiva do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 

  

CONSIDERANDO que a atuação resolutiva e proativa pressupõe base de conhecimento 

consistente e adequada para apoiar a tomada de decisão, principalmente na definição de 

prioridades de atuação; 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1349.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1349.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9883.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8793.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/2017/decreto-57746-15-dezembro-2017-785949-publicacaooriginal-154525-pe.html
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12938192/do1-2018-05-04-portaria-n-40-de-3-de-maio-de-2018-12938188
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-054.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-054.pdf
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CONSIDERANDO que a Resolução-PGJ nº 999/2016, que criou o Programa de 

Modernização do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dispõe sobre a 

necessidade de constante melhoria dos processos de trabalho; 

  

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO tem 

avançado na atividade de inteligência de dados, bem como na adoção de soluções 

tecnológicas de inteligência artificial, compreendido o Laboratório de Tecnologia contra a 

Lavagem de Dinheiro – LABLD, o Sistema de Movimentação Bancária – SIMBA, a Solução 

de Inteligência do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOLI, o Sistema 

Informativo Anti-Organizações Criminosas – SIAC, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Fica instituído no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça o Núcleo de Inteligência e 

Gestão de Conhecimento - NIGC. 

 

Art. 2º. Caberá ao NIGC: 

I – Assessorar os membros do Ministério Público, nos limites de sua competência e atribuições 

exclusivas; 

II – Subsidiar as iniciativas de fomento à atuação resolutiva; 

III - Produzir o conhecimento necessário para as decisões no âmbito do Ministério Público, 

por iniciativa própria ou por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça; 

IV – Atuar de forma ordenada e articulada com os Centros de Apoio Operacional, Grupos de 

Atuação Especial e o Centro de Gestão Estratégica – CGE; 

V – Subsidiar com informações as unidades administrativas no planejamento das suas ações, 

inclusive, orçamentárias; 

VI – Articular e promover a interlocução com outros órgãos públicos e redes de 

inteligência, universidades e centros de pesquisa, do Brasil, de outros países e internacionais; 

VII - Analisar os dados e conhecimentos produzidos no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, bem como os recebidos de outros órgãos e instituições, inclusive, 

universidades e centros de pesquisa; 

VIII – Disponibilizar e difundir as análises, inclusive, por meio da produção de soluçôes 

tecnológicas de visualização e cruzamento de dados; 

IX – Assessorar os projetos de tecnologia de análise de grandes volumes de dados; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/999.pdf


 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 3 de 4 

 

X – Gerenciar as soluções tecnológicas SOLI – Solução de Inteligência do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o SIAC – Sistema Informativo Anti-Organizações 

Criminosas com vistas às necessidades e prioridades institucionais. 

 

Art. 3º. A coordenação do NIGC caberá a membro do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO designado pelo Procurador-Geral de Justiça, podendo ser assessorado por 

outros membros e servidores, igualmente designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 4º. A estrutura do NIGC compreenderá: 

I – Coordenação; 

II – Unidade de Apoio Técnico-Administrativo; 

III – Unidade de Análise; 

IV – Unidade de gerenciamento das operações de interceptação telefônica e internet; 

 

Parágrafo 1º. Compete à Coordenação a supervisão e gerenciamento das ações descritas 

no artigo 1º, bem como a respectiva representação externa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO para o mesmo fim. 

Parágrafo 2º. Compete à Unidade de Apoio Técnico-Administrativo secretariar e organizar a 

estrutura de funcionamento e suporte do NIGC. 

Parágrafo 3º. Compete à Unidade da Análise o processamento dos dados e a produção de 

conhecimento por meio de informes e relatórios, que poderá ser subdividida por tema, 

conforme a necessidade e por decisão do coordenador. 

Parágrafo 4º. Compete à Unidade de gerenciamento das operações de interceptação 

telefônica e internet a gestão da distribuição dos canais disponíveis, por solicitação do 

membro do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para atendimento de 

pedido de interceptação judicialmente autorizado. 

Parágrafo 5º. O NIGC atuará de forma integrada com o Laboratório de Tecnologia contra a 

Lavagem de Dinheiro – LABLD, por meio de protocolo próprio, resguardados os sigilos legal 

e judicial. 

 

Art. 5º. O NIGC, no exercício das atribuições descritas no art. 1º, poderá estabelecer relações 

de parceria e cooperação com outros órgãos e instituições, inclusive, universidades e centros 

pesquisa, por meio de instrumento jurídico próprio. 
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Art. 6º. A atividade do NIGC se pautará pela observância do devido processo legal e do sigilo, 

na forma da lei. 

 

Art. 7º. A Diretoria Geral destinará os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários 

à implantação e funcionamento do NIGC. 

 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial o Ato Normativo n. 970/2016-PGJ, de 28 de junho de 2016.1 

  

São Paulo, 18 de março de 2019. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
  

  

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n. 52, p.88, de 19 de março de 2019. 
Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n. 55, p.53, de 22 de março de 2019. 

 

 
1 Ato Normativo nº 970/2016 – PGJ – Revogado pela Resolução nº 1.143/2019-PGJ 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/970.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2019%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fmarco%2f19%2fpag_0088_33ea8bbbc64b1653b20f05c829f5822e.pdf&pagina=88&data=19/03/2019&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100088
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2019%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fmarco%2f22%2fpag_0053_49c08fca675f092d23ff21119d13e17b.pdf&pagina=53&data=22/03/2019&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100053

