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Atribuições 
 

De acordo com Art. 5º do Ato n. 1090/2018-PGJ, compete à Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Políticas Criminais e Institucionais: 

 

I. as atribuições administrativas e processuais criminais de natureza jurídica que 

sejam próprias da Procuradoria-Geral de Justiça;  

II. a supervisão das designações de primeira e segunda instâncias;  

III. o fomento das políticas criminais da instituição;  

IV. a proposição de alterações legislativas ou a edição de normas jurídicas. 

 

 

Secretaria 
 

 

Remessa de Documentos 
 

 Recebimento, análise e encaminhamento de documentos diversos endereçados 

à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais e ao 

Exmo. Senhor Procurador-Geral de Justiça. 

 Controle e envio de documentos pelo PGJ de 110 para Assembleia Legislativa, 30 

para Casa Civil, 57 Secretaria do Governo, 06 para Casa Militar, em um total de 

203, que foram encaminhados pessoalmente. 

 Utilização do sistema de Protocolo-Geral, para pesquisa, registro e andamento 

de 5.877 documentos que foram enviados e chegando 4.616 no MPSP, e emissão 

das respectivas relações de remessas. 

 Elaboração de 120 formulários de passagens aéreas e envio pelo sistema SEI de 

todos os assessores desta Subprocuradoria, tramitação, envio e 

acompanhamento de todos os demais membros da Instituição. 
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E-mail 
 

 Recebimento, leitura e encaminhamento de e-mails endereçados à 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. No ano 

de 2.019 foi feita triagem de 1.903 documentos recebidos por e-mail, além dos 

documentos físicos, referentes a processos digitais (art. 28 e conflitos de 

atribuição criminais), solicitações internas do Procurador-Geral de Justiça, 

solicitações externas do público em geral, da Ouvidoria do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho 

Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, da Organização dos Estados 

Americanos, de diversos outros órgãos públicos federais e estaduais. 

 

 

Reuniões 
 

 Organização e marcação de reuniões realizadas pelo SubProcurador-Geral de 

Justiça de Políticas Criminais e sua assessoria, além do CAOCRIM, NUIPA e 

GAECO. No ano de 2.019, houve controle de marcação de 246 compromissos 
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oficiais, tais como reuniões, eventos, entrevistas, congressos, assinaturas de 

convênios, solenidades, audiências com Ministros de Tribunais Superiores, 

oitivas, cerimônias, palestras, inaugurações, audiências públicas, etc. 

 

 

Ofícios e Despachos  
 

 Realizados para encaminhamento dos expedientes recebidos na 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais aos 

setores competentes. 

 Em 2018 foram 2.279 ofícios e em 2019 foram 1.680 ofícios, lembrando que 

abolimos os ofícios enviados para os Promotores, dando ciência do parecer do 

PGJ por e-mail, reduzindo-se o número de ofícios do Art. 28 e Conflitos em 2019. 

 

 
 

Suspensões de Expediente e Atos de Afastamentos para 

Estudos 
 

 Análise, elaboração e posterior publicação de 116 avisos de suspensão de 

expediente por variados motivos.  
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 Análise dos pedidos oriundos do CSMP, elaboração e publicação de 58 Atos-PGJ 

de afastamento de membros para cursar disciplinas, elaborar teses de 

doutorado e mestrado, e participação em eventos no Brasil e Exterior. 

 

 
 

 

Grupos de Trabalho 
 

 Desenvolvimento, suporte, acompanhamento relacionados aos Grupos de 

Trabalho, pesquisas CNMP, Correição, Conflitos entre Estados, 

acompanhamento legislativo e elaboração de ofícios internos e externos para 

autoridades relacionados a Área Criminal e Institucional. 

 Elaboração de minuta de Ato Normativo e publicação de Aviso – PGJ 

relacionados a Grupos de Trabalho da Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Políticas Criminais e Institucionais e ao CAOCRIM. 

 Desenvolvimento dos Grupos de Trabalho criados por esta Subprocuradoria, 

quanto a nomeação, acompanhamento e publicação dos membros designados e 

cessações de designações. 

 

Grupo de trabalho de revisão do Manual de Atuação Funcional 

 A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais 

desenvolveu o grupo de trabalho criado para a revisão do Manual de Atuação 
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Funcional. Providenciou a criação do Grupo e, em conjunto com a Corregedoria-

Geral do Ministério Público, providenciou a indicação de membros e organizou 

representantes. Foram também realizadas reuniões e, atualmente, as comissões 

temáticas seguem desenvolvendo os estudos necessários para a atualização do 

manual. 

 Foram coletadas informações da classe por meio de formulário eletrônico 

disponibilizado com o acompanhamento da Subprocuradoria-Geral de Políticas 

Criminais e Institucionais. As informações foram aglutinadas e disponibilizadas 

aos membros do GT por meio da plataforma Teams. 

 

Grupo de trabalho de Segurança Pública 

 Articulação com a sociedade civil e entidades de defesa de direitos humanos 

para discussão de questões ligadas à segurança pública e controle externo da 

atividade policial, com ênfase na Coordenação do Grupo de Trabalho Segurança 

Pública e Direitos Humanos que realizou reuniões bimestrais entre os anos de 

2018/2019. A partir dessas reuniões, foram realizados dezenas de 

encaminhamentos envolvendo denúncias de abuso policial. 

 

 

Outras Atividades 
 

 Solicitação de materiais, maquinário e suporte para todos os membros 

assessores desta Subprocuradoria. 

 Publicação de expansão do IP’s eletrônicos editais de chamada  

 Pesquisa e acompanhamento no SISMP. 

 Recebimento e destinação de materiais apreendidos pelo GAECO, GEDEC e 

Patrimônio Público. 

 Elaboração, expedição e acompanhamento de 382 ofícios enviados aos 

Tribunais Superiores e Estaduais, PGR, MPF, Promotorias de Justiça, e outros. 

 Autuação, distribuição e encaminhamento de todos os documentos e processos 

despachados pelo Subprocurador e Assessores, autuando, escaneando, 

elaborando ofícios, tirando cópias, etiquetando, que são recebidos e remetidos 

às Promotorias, PGR, STF, STJ, PGE, TJ e outros. 
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 Agendamento e acompanhamento de audiências com Ministros do STF e STJ 

para sustentação oral do PGJ, e outros para reforçar teses, e casos onde atua o 

MPSP. 

 Solicitação de informações quanto as ocorrências policiais nas delegacias, 

quanto a inquéritos criminais em andamento. 

 

 

Respostas a Órgãos Externos 
 

 Recebimento, levantamento de dados e elaboração de respostas institucionais a 

requerimentos de órgãos externos e internacionais de controle, como Conselho 

Nacional do Ministério Público, Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

Comissões da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleia Legislativa 

de São Paulo. 

 Recebimento, levantamento de dados e elaboração de resposta institucionais a 

solicitações de entidades da sociedade civil e do sistema de justiça, como 

Conectas Direitos Humanos, Fórum de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, 

Artigo 19, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ouvidoria da Polícia do 

Estado de São Paulo, dentre inúmeras outras.  

 Elaboração de pareceres jurídicos das mais diversas ordens sobre requerimentos 

funcionais e organizacionais de membros do Ministério Público de São Paulo. 

 Toda essa atividade gerou a instauração de 403 (quatrocentos e três) 

protocolados junto à Secretaria da Subprocuradoria-Geral de Justiça 

Institucional e de Políticas Criminais entre 2018 e 2019, sem prejuízo dos 

encaminhamentos que não levaram à instauração formal de procedimentos. 

 

 

Recadastramento 
 

 Realização de recadastramento dos membros aposentados do Ministério Público 

(Procuradores e Promotores de Justiça). 

 

 2018 2019 

RECADASTRAMENTO 220 200 
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 Participação e suporte no setor de recadastramento de membros aposentados, 

cuja frequência oscila entre os dias, com esclarecimentos sobre questões 

suscitadas pelos inativos e assistência no tocante à aplicação, criada pelo 

Assessor do Ministério Público Edno Alencar de Alcamim, no Visual Basic for 

Applications, para agilizar todo o processo de atualização cadastral; 

 Colaboração na implantação do Portal de Inativos com a disponibilização da base 

de dados inserida no novo sistema, em formato mais amigável, bem como ação 

identificação de demandas que possam melhorar a aplicação criada para tal fim. 

 

 

Pedidos de Autorização para Magistério 
 

Gestão de pedidos de autorização para magistério formulados por membros do 

Ministério Público ao Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral de Justiça. 

 

 2018 2019 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO 

PARA MAGISTÉRIO 
22 24 

 

 

Residência Fora da Comarca 
 

Elaboração de despachos e acompanhamento até finalização do processo, que passa 

pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e pelo Conselho Superior do Ministério 

Público. 

 

No ano de 2018 tramitaram 108 pedidos de autorização para residência fora da 

Comarca, formulados por Promotores e Procuradores de Justiça que buscam 

autorização para residência em local diverso do seu endereço funcional. 
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No ano de 2019 tramitaram 152 pedidos de autorização para residência fora da 

Comarca, formulados por Promotores e Procuradores de Justiça que buscam 

autorização para residência em local diverso do seu endereço funcional. 

 

 2018 2019 

RESIDÊNCIA FORA DA COMARCA 108 152 

 

 

Atividades Diversas 
 

Arquivamentos, autuações, instruções e andamentos de expedientes com suas 

atualizações no sistema de protocolo-geral, controle e pedido de material de uso do 

setor, levantamento anual de bens patrimoniados em poder da Subprocuradoria-Geral 

de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, extração de cópias reprográficas, 

escaneamento de documentos, solicitação de consertos e manutenção dos bens que 

integram o setor, dentre outras. 

 

 

 

Assessoria de Designações
 

 

Apresentação 
 

Assessoria de Designações organiza administrativamente o quadro móvel e quadro fixo 

da 1ª Instância. Está subordinada à Subprocuradoria de Justiça Institucional, nos termos 

do Ato nº 731/2012, artigo 2º, a. 
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Composição 
 Membros – 4 (quatro) Promotores de Justiça – Assessores do Procurador-Geral 

de Justiça. 

 Servidores – 7 (sete) servidores de cargo efetivo, sendo 4 (quatro) Oficiais de 

Promotoria e 3 (três) Auxiliares de Promotoria. 

 

 

Objetivo 
 

Atender todos os Promotores de Justiça do Estado de São Paulo em seus afastamentos 

ou qualquer outra necessidade. Controlar e organizar o quadro de cargos dos membros 

do Ministério Público, devendo manter atualizada toda a movimentação da carreira, 

seus afastamentos, portarias e demais atribuições.  

 

Descrição geral das atribuições: 

 

 Arquivos diversos; 

 Ata de Reunião; 

 Atualização de endereços; 

 Cadastro; 

 Cadastro dos afastamentos; 

 Despachos; 

 Elaborar ofícios; 

 Elaborar despachos; 

 Execução Criminal - Força Tarefa; 

 Fac-smile e e-mail; 

 Fiscalização do Concurso de Ingresso, Conselho Tutelar; 

 Guia de Remessa; 

 Planilha Eleitoral; 

 Plantões Judiciários da Capital e Interior; 

 Projeto Especial; 

 Protocolado CEJUSC; 

 Protocolados de auxílio; 

 Publicações de atos, avisos e portarias; 
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 Quadro fixo; 

 Quadro móvel; 

 Receber e efetuar ligações; 

 Receber e enviar protocolados; 

 Sistema de Designações; 

 

 

Ações Administrativas 
 

A Assessoria de Designações é constantemente confrontada com a complexa tarefa de 

organizar dia-a-dia as designações relativas a mais de 1600 (um mil e seiscentos) cargos 

de Promotor de Justiça. Nesse cenário, na gestão 2018/2020, a Assessoria deparou-se 

com situações ainda mais peculiares: de um lado, as movimentações internas da carreira 

que, embora naturais, foram frequentes, com destaque para a promoção de 70 (setenta) 

Promotores de Justiça Substitutos a Promotores de Justiça de entrância inicial em 

novembro de 2019; de outro, houve um número incomum de aposentadorias, num total 

de 138 (cento e trinta e oito), com a grande maioria delas, ou seja, 113 (centro e treze), 

concentradas no ano de 2019. O preenchimento de referidos claros constituiu um 

desafio de monta, notadamente com um quadro limitado de Promotores de Justiça 

Substitutos por lapso significativo da gestão. 

 

A despeito disso, com dinamismo, a Assessoria de Designações organizou os meios 

disponíveis para atender satisfatoriamente às solicitações de afastamentos voluntários 

(férias, licença prêmio e compensações) e involuntários (licenças saúde, maternidade, 

paternidade, nojo, gala, etc.), sem indeferimentos de pedidos realizados 

tempestivamente. 

 

Adotou-se, ainda, medidas para favorecer a eficiência e qualidade do atendimento aos 

diversos membros, com maior especialização das atribuições de cada servidor.  

 

No que se refere especificamente aos Promotores de Justiça Substitutos, as ações 

administrativas objetivaram conferir maior previsibilidade às respectivas rotinas 

funcionais. Abandonou-se a prática de tornar pública as designações mensais no último 

ou penúltimo dia do mês, substituindo-a pela publicação com antecedência média de 
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quatro a cinco dias do final de cada mês. Além disso, organizou-se escala para que os 

Promotores de Justiça Substitutos pudessem gozar férias de forma programada.  

 

Sempre primando pela observância do princípio da transparência, notadamente pela 

adoção de critérios objetivos, a Assessoria de Designações cumpriu na gestão 

2018/2020 sua missão de garantir a continuidade da prestação dos serviços nas 

inúmeras Promotorias de Justiça do Estado.   

 

 

 

Assessoria à Segunda Instância
 

 

Publicação de Designações 
 

 Portarias de Designações, autorizações, convocações, cessações e resposta pelo 

expediente referentes a Promotores de Justiça Assessores ou designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

 Publicação de designações, autorizações e convocações para reuniões de 

trabalho, cursos, palestras, para prestação de serviços em procedimentos em 

curso na Comissão Processante Permanente do Ministério Público e quaisquer 

outros eventos que demandem portaria para justificar o afastamento do 

membro de suas funções. 

 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 448 

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 387 

PORTARIA DE CONVOCAÇÃO 13 

PORTARIA DE OITIVA 10 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELO EXPEDIENTE 17 

PORTARIA DE CESSAÇÃO DESIGNAÇÃO/AUTORIZAÇÃO 69 

PORTARIA TORNANDO SEM EFEITO 12 

TOTAL 956 
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Segunda Instância 
 

 Gestão das designações na 2ª Instância. Na hipótese de afastamentos dos 

Procuradores de Justiça, assim como já ocorria na 1ª instância, são designados 

Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça para acumular o cargo vago, 

observando o período de afastamento; 

 Desde a implantação da nova sistemática no ano de 2019 foram feitas 1.742 

designações para cargos das Procuradorias de Justiça e 177 para os Setores 

Especiais (Recursos Extraordinário e Câmara Especial); 
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 Criação de página no Portal do Ministério Público com informações da Assessoria 

à Segunda Instância, contemplando dados e informações de interesse dos 

Procuradores de Justiça referentes a sua atuação funcional, bem como de 

interesse dos Promotores de Justiça designados para oficiar nas Procuradorias 

de Justiça em razão de afastamento. A página contém também informações 

sobre os plantões em segundo grau, simplificando o acesso por membros do 

Ministério Público de primeira instância que precisem de contato com o 

Procurador de Justiça escalado para as áreas cível ou criminal do Plantão 

Judiciário realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

 O ano de 2019 foi marcado pelo número de aposentadorias que alcançou a 

centena, o que elevou o número de cargos vagos nas Procuradorias de Justiça. 

Foram 119 membros aposentados, sendo 60 Procuradores de Justiça e 59 

Promotores de Justiça. Todas as aposentadorias foram imediatamente cobertas, 

com a pronta designação de outro membro do Ministério Público para realização 

das tarefas em garantia a continuidade da prestação do serviço pelo Ministério 

Público. 
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Tramitação de pedidos feitos no RHDigital (Total de 1.086 requerimentos): 

 Verificação da regularidade da solicitação, contato telefônico com os 

Procuradores Justiça para ajuste e reformulação do requerimento, caso 

necessário, acompanhamento e andamento do pedido, operações essas 

realizadas em diferentes momentos do dia; 

 

 

Atendimento telefônico: 

 Atendimento de ligações concernentes às designações de 2ª Instância, sejam 

elas de membros ou servidores; 

 

Total de ligações nos ramais 9575, 9675 e 9622 

 
2018 2019 

Qtde. Duração Qtde. Duração 

Ti
p

o
 d

e 
lig

aç
ão

 

Local 1.499 61:50:39 1.439 49:24:02 

DDD 546 15:43:01 937 22:29:07 

Celular 778 13:20:32 1.614 20:12:48 

Outros 21 0:57:23 46 2:49:06 

Recebidas 3.565 82:23:59 3.946 96:29:32 

Internas 3.415 28:54:37 4.761 28:45:00 

TOTAL 9.824 203:10:11 12.743 220:09:35 
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Plantões Judiciários em 2º grau 

 Publicação do Plantão Judiciário em 2ª Grau para os feriados e finais de semana. 

 Publicação do Aviso da Escala do Plantão Judiciário em Segundo Grau das 

Procuradorias de Justiça Cível e de Interesses Difusos e Coletivos, cuja 

informação é atualizada, desde o ano passado, semestralmente pelas citadas 

Procuradorias de Justiça. 

 Elaboração das escalas de plantão para o período de recesso e publicação da 

Escala do Plantão Judiciário em Segundo Grau de todas as Procuradorias de 

Justiça;  

 

 

Controle de escalas de férias dos Procuradores de Justiça 

 Publicação e republicação, quando há alteração, de pedidos para gozo de 

licença-prêmio superiores a 9 dias e de férias dos Procuradores de Justiça. Essa 

operação inclui ligações aos Procuradores e secretárias das Procuradorias para 

atualização das solicitações feitas no RHDigital, além de constante 

acompanhamento para verificação da regularização dos requerimentos. 
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Gestão da lista de manifestação de interesse em oficiar na 2ª instância por parte de 

Promotores de Justiça 

 Elaboração, em parceria com membros do CTIC, de recursos que facilitem acesso 

aos membros do Ministério Público a informações e inscrições em assuntos 

próprios desta Subprocuradoria, como, por exemplo: 

 Criação de formulários eletrônicos para inscrição de Promotores de 

Justiça que queiram oficiar em 2ª Instância, com ou sem prejuízo, 

disponibilizados no Portal do MPSP ou na versão mobile; 

 Coleta de dados extraídas da base do CRH, sistema FOXPRO, que 

permitem filtragens mais rápidas de informações etc. 

 Importa salientar que os formulários de inscrição para oficiar em 2ª 

Instância atendem a aviso publicado no DOE que envolvem a 

cumulatividade de inscrições anteriores com as novas manifestações de 

interesse registradas nesses recursos eletrônicos. 

 

 

Atos, Avisos e Portarias 
 

Para publicação no DOE, tais como portarias de designação de Promotores de Justiça 

para auxiliar com e sem prejuízo junto à Segunda Instância, para composição de Grupos 

de trabalho, Grupos Especiais, Comissões, atos de afastamento de membros do 

Ministério Público, avisos de suspensão de expediente nos setores do Ministério 

Público, referente à escala do Plantão Judiciário da 2ª Instância, dentre outros.  

 

Algumas Portarias são elaboradas pelo Expediente do Gabinete do Procurador-Geral de 

Justiça que, após preparar o texto, submete a esta Subprocuradoria para conferência, 

antes que sejam remetidas para a Imprensa Oficial. 

 

ATOS AVISOS PORTARIAS 

58 80 2.912 
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 Publicação de atos de promoção e remoção e atualização desses cargos na lista 

de inscritos para oficiar na 2ª Instância. 

 Ato que disciplina os feriados do ano seguinte; 

 

 

 

Divisão de Apoio à Segunda Instância
 

 

Apresentação 
 

A Diretoria de Apoio à Segunda Instância é coordenada e supervisionada pela 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, conforme inciso 

II do art. 5º do Ato N. nº 1090/2018 – PGJ, de 13/07/2018. Bem como atende e oferece 

o suporte administrativo necessário ao desempenho das atribuições das Procuradorias 

de Justiça Criminal, Cível, de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, de 

Interesses Difusos e Coletivos, e Setores da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, e 

Tribunal de Justiça Militar, conforme Ato N nº 412- CPJ de 24/11/2005 e Ato N nº 170/99 

– PGJ de 13/01/1999. 
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Composição 
 

É composta pelos Setores: 

 Diretoria Administrativa e Setor de Expedição de Malotes, com 03 (três) Oficiais 

de Promotoria e 03 (três) Auxiliares de Promotoria; 

 Subáreas de Apoio Administrativo aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, 

distribuídas nos três prédios de Gabinetes, quais sejam, Manoel da Nóbrega, 

Rafael de Barros e Treze de Maio, com 04 (quatro) Oficiais de Promotoria e 05 

(cinco) Auxiliares de Promotoria ao todo. 

  Procuradorias de Justiça: Criminal, Cível, Interesses Difusos e Coletivos, Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança Criminais; 

  Setor da Câmara Especial e Justiça Militar Criminal; 

 

 

Atribuições 
 

Diretoria 

1. Responsabiliza-se pela administração do expediente da Diretoria, Setor de 

Expedição de Malotes e Apoio Administrativo aos Gabinetes dos Procuradores 

de Justiça, situadas no prédio Sede, realizando as seguintes funções: 

 

a) Atendimento aos gabinetes dos Procuradores de Justiça no prédio Sede, no 

fornecimento de material de consumo, chamados técnicos de informática, 

solicitação de cópias, recebimento e despacho de correspondências e 

malotes de processos. 

 

 2018 2019 

SOLICITAÇÃO MATERIAL CONSUMO 6 6 

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 7 3 

ABERTURA CHAMADOS CTIC 44 61 
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b) Solicitação de material permanente para reposição dos quebrados ou com 

defeito e de conserto dos mesmos, para uso nos setores da Diretoria e 

Gabinetes dos Procuradores de Justiça. 

 

 2018 2019 

SOLICITAÇÃO MATERIAL PERMANENTE 9 9 

 

 

c) Solicitação de manutenção predial para o setor da Diretoria, Expediente e 

Gabinetes, quando necessário. 

 

 2018 2019 

SOLICITAÇÃO MATERIAL PREDIAL 24 9 
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d) Elaboração de Inventário Anual de Bens patrimoniados da Diretoria, 

Expedição de Malotes e dos Gabinetes dos Procuradores de Justiça do 

Edifício Sede. 

 

 2018 2019 

INVENTÁRIO ANUAL 1 1 

 

 

2. Responde por atividades das Procuradorias de Justiça (Procuradoria Criminal, 

Procuradoria Cível, Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos, Procuradoria 

de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, Setor da Câmara 

Especial, Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais): 

 

a) Recebimento dos Relatórios de movimentação processual mensal das 

Procuradorias e elaboração do Relatório mensal de distribuição de processo 

e posterior encaminhamento para publicação no Diário Oficial. 

 

 

 
2018 2019 

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL PROCURADORIAS 12 12 

 



 

33 
 

 

 
 

b) Recebimento de Relações de Ligações Interurbanas Mensais das 

Procuradorias e encaminhamento à Subárea de Finanças para as devidas 

providências. 

c) Planejamento e organização dos Plantões Judiciários semanais; solicitação de 

transporte para os Procuradores quando necessário; designação dos 
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funcionários das Procuradorias de Justiça que participarão no apoio aos 

plantões. 

 

 2018 2019 

PLANTÃO JUDICIÁRIO 134 129 

 

 

3. Responde pelo prontuário e frequência de todos os servidores lotados na 

Segunda Instância (Diretoria, Expedição de Malotes, Procuradorias de Justiça, 

Câmara Especial, Justiça Militar, Ciência de Acórdãos Criminais e Subáreas de 

Apoio Administrativo aos Prédios de Gabinetes), totalizando 416 servidores 

atualmente, com um aumento de aproximadamente 200 Analistas Jurídicos no 

ano de 2017. 

a) Atendimento pessoal e de ligações telefônicas de Membros, Funcionários e 

Público em geral, com solicitações diversas: 

 

 

 2018 2019 

LIGAÇÕES RECEBIDAS / EFETUADAS 3.480 3.540 

ATENDIMENTO PESSOAL A MEMBROS 696 354 

ATENDIMENTO PESSOAL A SERVIDORES 1.392 708 

E-MAILS RECEBIDOS / ENCAMINHADOS 2.196 3.589 

OFÍCIOS EFETUADOS 34 30 
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b) Encaminhamento ao CRH dos boletins de frequência dos servidores das 

Procuradorias e elaboração e encaminhamento ao CRH da frequência de 

servidores pertencentes ao quadro da Diretoria, Expedição de Malotes, 

Ciência de Acórdãos Criminais, Subáreas de Apoio Administrativo aos 

Gabinetes de Procuradores (Manoel da Nóbrega, Rafael de Barro e Treze de 

Maio) e Justiça Militar. 

c) Recebimento e encaminhamento de servidores nomeados, remanejados, 

exonerados, licenciados, aos setores responsáveis, com a elaboração e 

atualização dos respectivos prontuários. 

d) Protocolo de solicitação de férias, licença-prêmio, anotação de dias para 

compensação, licença-saúde, remanejamento, exoneração e demais 

assuntos correlatos à CRH de servidores. 

 

 2018 2019 

OFÍCIOS DIVERSOS PROTOCOLADOS 204 145 

DESPACHOS DE FÉRIAS E LP (PONTO ELETRÔNICO) 530 818 

PROTOCOLO LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 50 106 
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e) Elaboração anual de Avaliação Funcional dos servidores da Diretoria, 

Expedição de Malotes, Ciência de Acórdãos Criminais, Subáreas de Apoio 

Administrativo aos Gabinetes de Procuradores e Justiça Militar; Recebimento 

das Avalições dos funcionários das Procuradorias e encaminhamento ao 

setor de Comissão Permanente de Evolução Funcional. 

f) Acompanhamento de publicações, no Diário Oficial do Estado, de interesse 

da Diretoria de Apoio a Segunda Instância. 

 

 2018 2019 

ACOMPANHAMENTO DO DOE 232 245 

 

 

Setor de Expedição de Malotes 

Responsável pela entrega e retirada de malotes nos gabinetes dos Procuradores de 

Justiça, Fóruns da Capital e Grande São Paulo bem como de determinadas Regionais 

(Campinas, Piracicaba e Sorocaba). Entrega e recolhimento de Processos de 

Contrarrazões (art. 600, §4º do CPP e Ato normativo nº 350/2004 e 376/2004) nas 

Promotorias de Justiça e entrega de processos do PGJ e Competência Originária no 

Tribunal de Justiça. Oferece, outrossim, suporte ao atendimento dos Gabinetes dos 

Procuradores de Justiça no prédio Sede. 
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 2018 2019 

ENTREGA DE MALOTES 3.014 2.911 

 

 
 

 
2018 2019 

VIAGENS REALIZADAS 60 55 
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Subáreas de Apoio Administrativo aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça 

Responsável pelo atendimento aos gabinetes dos Procuradores de Justiça nos Prédios 

da Manoel da Nóbrega, Rafael de Barros e Treze de Maio, dando suporte administrativo 

quando necessário, bem como a entrega e recolhimento de malotes nos gabinetes. 

 

 

 
 

 

 

Corpo de Apoio Técnico - CAT
 

 

Funções 
 

O Corpo de Apoio Técnico é parte integrante do Expediente do Gabinete da 

Procuradoria Geral de Justiça e realiza a análise preliminar de todos os documentos 

devidamente protocolados e encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, neles 

sendo lançados os respectivos despachos, subscritos pelos membros integrantes da 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, com 

encaminhamento aos setores competentes. 
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A seguir destacam-se as matérias de maior incidência relacionadas nos documentos 

recebidos que, como dito, são encaminhados, por despacho aos setores competentes 

para conhecimento e eventuais providências: 

 

 Denúncias enviadas pela sociedade; 

 Intervenção Federal e Estadual; 

 Sequestro de Rendas Públicas; 

 Contencioso Administrativo; 

 Notícias de crimes, em tese, praticados por Prefeitos, Deputados, Secretários de 

Estado, membros do Ministério Público e Magistratura; 

 Notícias de crimes em geral, inclusive crime organizado; 

 Notícias de crimes de abuso de autoridade praticados, em tese, por policiais 

militares e civis; 

 Questões envolvendo o meio ambiente do trabalho; 

 Encaminhamentos feitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 

COAF, pelo Conselho Regional de Educação Física e pela Agência Nacional de 

Petróleo; 

 Cartas precatórias; 

 Pedidos de ajuizamento de ação de interdição; 

 Denúncias encaminhadas pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência relacionadas a prática, em tese, de crimes de violência contra 

pessoas incapazes registrados previamente pela Ouvidoria Nacional; 

 Pedidos de providências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em face 

de atos administrativos praticados, em tese, pelas Prefeituras Municipais. 

 

 

Balanço Geral 
 

EXPEDIENTES RECEBIDOS 9.304 

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS 8.962 

DIFERENÇA 342 
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Observação: Os expedientes remanescentes da diferença entre recebidos e enviados 

(342) juntados em outros expedientes e/ou arquivos do próprio setor. 

 

 

 

Atuação nos Tribunais Superiores
 

 

Funções 
 

1. Acompanhamento de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, na área 

penal, com expedição de notas técnicas, além da interlocução com Deputados 

Federais e Senadores; 

2. Realização de dezenas de audiências com Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e com Desembargadores do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, para tratar de ações penais de relevante interesse do 

Ministério Público de São Paulo; 

3. Habilitação como “amicus curiae” em diversos recursos em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal, com interesse institucional do Ministério Público, 
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4. Acompanhamento de recursos no STF e no STJ, especialmente os dotados de 

repercussão geral e caracterizados como recursos repetitivos, para discussão de 

assuntos atinentes ao Ministério Público; 

5. Sustentações orais do PGJ no Plenário do STF, em duas oportunidades – aliás, as 

primeiras na história do MPSP; 

6. Atuação em aproximadamente 300 feitos em trâmite do STF e no STJ (recursos 

extraordinário e especial, reclamações, agravos, embargos, etc.); 

7. Atendimento a promotores e procuradores de Justiça, para intervenção em 

feitos envolvendo questões de elevada gravidade ou de ampla relevância ao 

MPSP. 

 

 

 

Corregedoria Nacional Do Ministério 

Público 

 

 

 Gestão das Correições Ordinárias e Extraordinárias realizadas pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, com recepção das solicitações da Corregedoria 

Nacional. 

 Conferência das recomendações e determinações emitidas, zelando pelo seu 

cumprimento e encaminhamento ao órgão interno responsável. 

 Compilação de dados internos e elaboração da resposta final em nome da 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

Em 2019 houve três correições:  

 

1. Promotorias de Justiça Criminais da Barra Funda: prestadas informações em 

relação ao relatório preliminar e ao relatório conclusivo em nome da PGJ com 

base nas informações oriundas dos diversos órgãos da Administração Superior e 

encaminhamento das solicitações da Corregedoria Nacional aos membros do 

Ministério Público.  
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2. Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público: 

prestadas informações em relação ao relatório preliminar e ao relatório 

conclusivo em nome da PGJ com base nas informações oriundas dos diversos 

órgãos da Administração Superior e encaminhamento das solicitações da 

Corregedoria Nacional aos membros do Ministério Público. Atualmente, 

pendente de apreciação dos embargos de declaração apresentados pela 

Procuradoria-Geral de Justiça  

 

3. Promotorias de Justiça do Interior: prestadas informações em relação ao 

relatório preliminar e ao relatório conclusivo em nome da PGJ com base nas 

informações oriundas dos diversos órgãos da Administração Superior e 

encaminhamento das solicitações da Corregedoria Nacional aos membros do 

Ministério Público. Apresentados. 

 

Na conta subprocpolicrimi@mpsp.mp.br, constam 954 e-mails relacionados às 

correições mencionadas. 

 

 

 

Art. 28 e Conflitos de Atribuições Criminais 

+ Art. 600
 

 

Funções 
 

 Distribuição, acompanhamento e envio dos processos físicos e digitais remetidos 

à Procuradoria-Geral de Justiça por aplicação do artigo 28 do Código de Processo 

Penal. 

 Acompanhamento dos casos recebidos por meio de planilha de controle de 

prazos e de publicação no Diário Oficial de designação de membro caso a decisão 

do PGJ dê provimento à remessa. 

 Protocolo eletrônico das decisões do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça nos 

processos digitais e remessa por ofício de processos físicos. 
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 Formatação de 62 ementas de decisões proferidas para publicação no Diário 

Oficial do Estado e no portal do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

1. Autos para manifestação do PGJ 

 

MÊS Art. 28 Conflito Art. 384 Art. 397 ECA 181 Outros 

Janeiro 63 70 1 0 1 3 

Fevereiro 69 89 3 4 2 1 

Março 54 88 2 0 0 2 

Abril 68 77 2 2 1 0 

Maio 85 81 1 4 0 1 

Junho 57 69 1 7 0 0 

Julho 80 96 0 3 1 1 

Agosto 84 71 2 3 3 0 

Setembro 51 62 0 2 1 1 

Outubro 79 59 0 1 0 0 

Novembro 67 69 4 7 1 0 

Dezembro 74 46 1 2 0 0 

TOTAL 831 877 17 35 10 9 
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2. Autos para Contrarrazões de Apelação. 

 

MÊS Art. 600 

Janeiro 96 

Fevereiro 50 

Março 57 

Abril 72 

Maio 57 

Junho 43 

Julho 35 

Agosto 70 

Setembro 74 

Outubro 79 

Novembro 44 

Dezembro 56 

TOTAL 732 
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Expediente do PGJ
 

 

Apresentação 
 

O Expediente do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, é um setor subordinado à 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. 

 

 

Composição 
 

 Oficial de Promotoria-Chefe – 1 

 Oficial de Promotoria – 3 

 Auxiliares de Promotoria- 2 

 

 

Funções 
 

O Expediente do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça tem por premissa auxiliar, 

naquilo que lhe é atribuído, disponibilizar suporte às solicitações do Excelentíssimo 

Senhor Procurador-Geral de Justiça bem como ao corpo de Assessores, Concurso, 

Cerimonial e Subprocuradores-Gerais de Justiça (Institucionais, Políticas Criminais, 

Jurídica) no que concerne ao recebimento e encaminhamento de expediente a eles 

remetidos, apoio à todas Eleições do Ministério Público, aos Eventos do Cerimonial e à 

todas as fases de Concurso de Ingresso a Carreira. 

 

Este relatório tem por finalidade apresentar dados relativos às atividades 

desempenhadas/executadas pelos servidores, num total de 6, lotados no Setor, durante 

o ano exercício de 2019 (07 de janeiro a 19 de dezembro), quais sejam, aquelas 

constantes das atribuições dos cargos e funções criadas pela Lei Complementar nº 

1.118, de 1º de Junho de 2010. Sucintamente, os servidores executam as funções de 

controle de entrada e saída de protocolados relativos às atribuições do Setor de 

Expediente em conjunto com as Subprocuradorias-Gerais de Justiça (Institucional e 
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eventualmente Políticas Criminais), e eventualmente procedimentos da 

Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica; prestam atendimento ao público sobre 

andamento de autos de processos judiciais e procedimentos, documentos, protocolados 

etc. encaminhados ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, prestam 

informações/esclarecimentos ao cidadão interessado, às secretárias da Instituição, a 

outros órgãos da Administração Pública ao Poder Judiciário, servidor de alguma 

Promotoria de Justiça ou mesmo de prestadores de serviços (terceirizados) que estão 

lotados na recepção desta Sede; realizam pesquisas nos sistemas (SIS-MP, SEI e 

Protocolo-Geral) relativamente a procedimentos em curso ou arquivados fornecendo-

se e disponibilizando-se as informações solicitadas (sempre mediante prévia autorização 

superior), verificam o assunto e a possibilidade de atendimento ou encaminhamento a 

outra área de atuação; asseguram exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, 

documentos, informações, processos judiciais e outros textos oficiais pertinentes aos 

membros do Ministério Público; informam sobre autos de processos judiciais em que 

oficiem órgãos de execução do Ministério Público (em todas as instâncias), registram 

anotações em sistema próprio para posteriores alterações, digitam e conferem ofícios; 

distribuem tarefas sob orientação superior; acompanhar publicações de interesse de 

sua área no Diário Oficial, realizam, mediante determinação superior, contatos pessoas 

e organismos públicos ou privados para atender às necessidade de trabalho; recebem e 

restituem, sob supervisão, procedimentos e processos administrativos e judiciais; 

expedem, eventualmente, mala direta, executam tarefas correlatas de mesmo grau de 

complexidade, mediante determinação das autoridades superiores. 

 

Recepcionam, informam e encaminham pessoas observando as normas e regras 

estabelecidas, visando à manutenção da ordem e da segurança, recebem transportam, 

encaminham e arquivam documentos, procedimentos em geral e correspondências, 

inserindo, conferindo e verificando dados em sistemas próprios para tanto, sempre sob 

supervisão hierárquica. 

 

A seguir, seguem dados que embasam o presente relatório do Expediente do Gabinete 

do Procurador-Geral de Justiça. 

 

 Administração e gestão de documentos e protocolados do Gabinete do 

Procurador-Geral de Justiça, levando-se em conta o Plano de Classificação de 

Documentos e a Tabela de Temporalidade dos Documentos; 
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 Dar continuidade ao plano de reduzir a massa de documentação acumulado no 

arquivo do Procurador-Geral de Justiça, redução essa iniciada em 2015. 

 

 

Ligações - 2019 
 

 Ligações telefônicas realizadas (tanto para setores internos do Ministério Público 

quanto para órgãos externos) = 2.718; 

  Ligações recebidas (inclusive de setores do próprio órgão) = 1.800; 

 

LIGAÇÕES REALIZADAS 2.718 

LIGAÇÕES RECEBIDAS 1.800 
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Documentos - 2019 
 

 Protocolados/expedientes recebidos por guias de remessas de outros setores = 

12.612; 

 Protocolados/expedientes movimentados por Guias de remessas recebidas do 

correio = Expediente/protocolados que tramitam por Guias de protocolo 

encaminhadas via sistema de protocolo = 6.621; 

 Ofícios confeccionados e encaminhados via sistema de protocolo = 4.704 (sendo: 

ofícios de envio, autorização para membros residir fora da comarca, autorização 

para o exercício do magistério, agradecimentos em geral, etc...); 

 Protocolos normais (cópias que não tramitam ou tramitaram pelo sistema de 

Protocolo-Geral) = 598; 

 

DOCUMENTOS RECEBIDOS 12.612 

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS 6.621 

OFÍCIOS CONFECCIONADOS 4.704 

CÓPIAS DE DOCUMENTOS 598 
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E-mails 
 

 E-mails recebidos das Promotorias de Justiça referentes aos ofícios de envio ao 

Tribunal de Contas = 3.968; 

 E-mails recebidos das Promotorias de Justiça referentes aos ofícios de envio às 

Secretarias de Estado de Governo e outros Órgãos = 470; 

 E-mails recebidos das Procuradorias de Justiça solicitando publicações no D.O.E. 

= 85; 

 Recebimento de e-mails (via sistema) das Promotorias de Justiça = 63; 

(total de e-mails = 4.586 recebidos) 

 

 

E-MAILS RECEBIDOS 

ASSUNTO 

OFÍCIOS DE ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS 3.968 

OFÍCIOS DE ENVIO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS 470 

SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL 85 

E-MAILs DIVERSOS RECEBIDOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 63 
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 E-mails enviados às Promotorias de Justiça = 57 

 E-mails enviados a outros órgãos/diversos = 273 + 202 = 475 

(total de e-mails = 532 enviados) 

 

E-MAILs ENVIADOS 4.586 

E-MAILs RECEBIDOS 532 

 

 
 

 

Serviços Diversos 
 

 Serviços de copiadora (espelhos de protocolados/procedimentos, ofícios, 

processos judiciais, etc.) = 17.072; 

 Serviços de digitalização (são digitalizados vários tipos de documentos para 

serem enviados posteriormente, ou para serem armazenados em pastas digitais) 

= 45.369; 

 Pesquisas gerais de procedimentos no SIS-MP, SEI, Protocolo-Geral e outros 

tribunais = 1.300; 

 Guias de Portarias publicadas para serem juntadas aos Prontuários dos Membros 

240; 

 Autuações = 560; 
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 -Correspondências recebidas, via correio (fora Sistema de Protocolo Geral) = 

2.870; 

 Protocolados Arquivados (são protocolados que vem para o Expediente, para 

aguardarem em arquivo) = 1.190; 

 Protocolados Desarquivados (protocolados que são desarquivados a pedido dos 

setores que cuidam dos casos) = 306; 

 Autuações (diariamente recebemos protocolados com despacho, via guia de 

remessa do setor de Competência Originária Cível e Criminal, faz-se contra capa 

referente ao assunto e monta pasta, perfurando, carimbamos e enumeramos, 

após, remetemos de volta via guia de remessa no sistema de protocolo geral) = 

196; 

 Guias de remessas recebidas de documentos (diariamente recebemos guias de 

remessa do Protocolo Geral e de outros setores do Ministério Público, através 

do Sistema de Protocolo) = 3.206; 

 Guias de remessas enviadas (diariamente enviamos documentos para setores de 

dentro do MPSP, e também para vários órgãos externos através do sistema de 

protocolo) = 1.158. 

 

SERVIÇOS DE COPIADORA 12.612 

SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 45.369 

PESQUISAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS 1.300 

GUIAS DE PORTARIAS 240 

AUTUAÇÕES 696 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 2.870 

PROTOCOLADOS ARQUIVADOS 1.190 

PROTOCOLADOS DESARQUIVADOS 306 

GUIAS DE REMESSAS RECEBIDAS 3.206 

GUIAS DE REMESSAS ENVIADAS 1.158 
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Imprensa Oficial (Publicações no D.O.E.) 
 

 TOTAIS DESCRIÇÕES 

PORTARIAS 2.993 

Regulamenta os Membros do Ministério Público a participarem 

de: audiências, reuniões fora da comarca, acompanhar o PGJ 

em reuniões nas Comarcas, substituírem outros membros em 

processos, etc... 

São portarias de designações, autorizações, convocações, 

outras, tais como: tornando sem efeito, cessando, deferindo e 

indeferindo. 

AVISOS 102 

São informações para os membros ou mesmo público em geral, 

referentes a eventos, tais como, reuniões, cerimônias, 

inscrições, relatórios; etc... 

DESPACHOS 47 

São solicitações feitas pelos membros para que possam residir 

fora da comarca e também dar aulas, conforme regras 

estabelecidas e de seu conhecimento, e que após autorizadas 

pelos Conselho Superior e Corregedoria-Geral do M.P. é levada 

ao conhecimento do interessado. 

EDITAIS DE 

ELIMINAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

130 

Relatórios elaborados pela Biblioteca, com todas as regras de 

eliminação de documentos dos setores do Ministério Público, 

sempre seguindo as normas disciplinares. 

ATO NORMAL 572 

Elaborados pela Secretaria Administrativa ou pela Diretoria-

Geral, apenas controlamos a numeração, com identificação do 

solicitante. Serve para criar cargos na Promotoria de Justiça. 

Também solicitado pelo CRH para recebimento de doações 

entre outros. 
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Revista Justitia
 

 

Apresentação 
 

A Revista Justitia é uma publicação oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

desde 1939, atualmente de periodicidade semestral. Publica artigos de doutrina, com o 

objetivo de divulgar o saber Jurídico de autores brasileiros e estrangeiros. Divulga 

trabalhos dos membros do Ministério Público de São Paulo, assim como, de docentes e 

profissionais que atuam na área Jurídica. Os artigos serão sempre submetidos à análise 

do Conselho Deliberativo e Redacional que fará um estudo pormenorizado da excelência 

do artigo, de sua correspondência aos objetivos da Revista, da adequação às normas 

definidas para apresentação e, finalmente, se está em consonância as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

 

Atividades Desenvolvidas 
 

A Subárea de Apoio Técnico Publicação e Divulgação – Revista Justitia tem as seguintes 

atribuições: planejar, organizar, promover a publicação, divulgar e distribuir o periódico 

– Revista Justitia – Órgão do Ministério Público de São Paulo. 

 

 

Quadro demonstrativo 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS / TÉCNICAS 2018 2019 

OFICIOS EXPEDIDOS 01 07 

OFÍCIOS RECEBIDOS 03 01 

E-MAIL ENVIADOS 1.382 267 

E-MAIL RECEBIDOS 1.929 1.156 

LIGAÇÕES EFETUADAS 106 130 

LIGAÇÕES RECEBIDAS 218 103 
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ATENDIMENTO PESSOAL 88 45 

REUNIÕES 07 05 

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS 3.016 04 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 12 07 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 01 01 

AVISOS 03 01 

DESPACHOS 10 08 

ARTIGOS/PARECERES DISTRÍBUIDOS E ANALISADOS 49 20 

ARTIGOS/PARECERES APROVADOS 46 13 

ARTIGOS/PARECERES REPROVADOS 03 07 

REVISTA COMPILADA 02 03 

REVISTA COMPILADA E DIAGRAMADA 01 00 
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Memorial
 

 

Apresentação 
 

O Memorial MPSP tem a missão de salvaguardar documentos produzidos pela 

Instituição e seus membros ao longo do tempo e divulgar o que é representativo para a 

reconstituição da memória e da história do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

mantendo exposições permanentes e temporárias, desenvolvendo programas de 

História Oral, estimulando a pesquisa e a reflexão histórica e historiográfica. 

 

 

Atividades 
 

O Memorial MPSP é subordinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas 

Criminais e Institucionais, sob a supervisão da Promotora de Justiça Assessora Ana Laura 

Bandeira Lins Lunardelli.  

 

Atualmente, estão lotados no Memorial MPSP duas servidoras e dois estagiários: Karina 

Santos de Oliveira, oficial de promotoria, Cristiane Borba Alvares, auxiliar de promotoria, 

Danielle dos Santos Vieira, estagiária de nível superior em História, e Pedro Costa 

Marciano, estagiário de nível ensino médio. 

 

Em relação às atividades desenvolvidas no Memorial MPSP no ano de 2019 afirmo que:  

 

 Foram realizados 10 (dez) Saraus no Memorial MPSP, sempre trazendo ao 

público alguma informação sobre a História do Ministério Público do Estado de 

São Paulo e de seus membros e apresentações artísticas em diferentes estilos 

musicais; 

 Foram organizadas pelo setor 2 (duas) exposições temporárias: a exposição “A 

Corrente do Bem”, em parceria com a Assessoria de Comunicação e a Promotora 

de Justiça Fabíola Sucasas, e a exposição “I Mostra MPSP de Fotografia”, em 

parceria com o analista jurídico Gabriel Turra Rizaffi e o curador de fotografias 
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Renato Negrão e que envolveu o espaço expositivo do Memorial MPSP e o prédio 

da Promotoria de Justiça da Barra Funda; 

 Foram realizadas 3 (três) entrevistas do Projeto de História Oral do Memorial 

MPSP, com os Procuradores de Justiça aposentados Arthur Cogan e Márcio 

Fernando Elias Rosa e com a Procuradora de Justiça Ana Maria Napolitano de 

Godoy; 

 Foram realizadas 11 (onze) visitas mediadas ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo e ao Memorial MPSP pela equipe de trabalho do setor, recepcionando 

turmas de estudantes de Direito e demais público interessado; 

 Foram realizadas pesquisas e desenvolvidos conteúdos históricos específicos 

para inclusão no totem instalado no espaço expositivo do Memorial MPSP e 

alteração da página do setor no portal de internet do Ministério Público do 

Estado de São Paulo; 

 Foram realizadas pesquisas históricas sobre o Ministério Público do Estado de 

São Paulo e seus membros a pedido das Promotorias de Justiça, da Assessoria de 

Comunicação e de outros Memoriais do Ministério Público ou a pedido de 

terceiros, consultando o acervo documental do Memorial MPSP, o acervo da 

Biblioteca Cesar Salgado e os prontuários funcionais do Centro de Recursos 

Humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

 Foi realizada pesquisa nos prontuários funcionais das 32 (trinta e duas) primeiras 

mulheres a ingressarem na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo 

e solicitadas a elas fotografias atuais para elaboração de conteúdo para o totem 

e organização de exposição específica sobre as mulheres no Ministério Público 

do Estado de São Paulo; 

 Foram tomadas providências para a incorporação da obra “Correntes Opostas”, 

exibida na exposição “Retratos da Cidadania”, ao patrimônio artístico do 

Ministério Público do Estado de São Paulo e para sua exibição no sétimo andar 

do prédio-sede; 

 Foram recebidas doações de documentos encaminhados pela Revista Justitia e 

pelo Procurador de Justiça Sérgio de Oliveira Médici. Esses documentos foram 

incorporados ao acervo documental do Memorial MPSP; 

 Foi dado andamento ao trabalho de limpeza, organização e catalogação dos 

documentos recebidos pelo Memorial MPSP, a partir do ingresso da estagiária 

de nível superior Danielle dos Santos Vieira no setor; 
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 Foram recepcionados no Memorial MPSP o Dr. Ricardo José Ferreira, Promotor 

de Justiça coordenador do Memorial MPAP, e o Dr. Sérgio Reis Coelho, 

representante do Ministério Público do Estado do Piauí. Além disso, foi realizada 

reunião de trabalho e parceria entre a coordenadora do Memorial MPSP, a 

Promotora de Justiça assessora Dra. Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli, e o 

coordenador do Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 

Desembargador Dr. Octávio Augusto Machado de Barros Filho; 

 As servidoras lotadas no Memorial MPSP participaram do I Encontro Paulista de 

Patrimônio Documental, que envolveu visitas técnicas ao Centro de 

Documentação da Pinacoteca do Estado de São Paulo, à Biblioteca Mário de 

Andrade e à Biblioteca Central da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP); e da 3ª Semana Nacional de Arquivos, que englobou visita técnica 

ao Centro de Documentação da Universidade do Estado de São Paulo 

(CEDEM/UNESP). 

 

 

 

Núcleo De Gênero
 

 

Apresentação 
 

O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo, dentre 83 pesquisados, com 

índice de 4.8 mortes para 100.000 habitantes. Além disso, é o 4º país do mundo em 

índices de casamentos infantis, situação que coloca meninas e adolescentes em situação 

de risco e vulnerabilidade. 

 

A pesquisa VISÍVEL e INVISÍVEL 2ª edição: a vitimização de mulheres no Brasil, publicada 

em 2019, revelou que ocorrem 536 agressões a mulheres por hora, o que representa 

4,7 milhões de vítimas1.  

 

 
1 Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. 2ª ed. 

Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-
mulheres-no-brasil-2-edicao/. Acesso em 04.10.2019. 
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Apesar desses índices, em São Paulo, o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público 

tem produzido bons resultados para a prevenção e repressão da violência, com atuação 

destacada do Núcleo de Gênero. 

 

Importante destacar que o índice de feminicídios de São Paulo é o menor do país, com 

2.2 morte/100.000 habitantes. A maior taxa é de Roraima em 10.6 mortes/100.000 

habitantes2. 

 

Criado em 2015 pelo Ato Normativo 914/2015-PGJ, de 24 de agosto, o Núcleo de Gênero 

efetivou-se como um importante setor estratégico para desenvolvimento de projetos, 

elaboração de pesquisas, articulação com instituições públicas e privada. As funções do 

Núcleo de Gênero são as seguintes: 

 

I. desenvolver estudos relativos ao campo das políticas públicas de promoção dos 

direitos da mulher, da igualdade e do enfrentamento à violência doméstica e 

familiar;  

II. promover a articulação de membros e servidores da instituição com órgãos 

públicos e a sociedade civil para o aprimoramento de mecanismos de proteção 

e combate à violência;  

III. fornecer subsídios para a capacitação de membros e servidores do Ministério 

Público, para atuação no enfrentamento da violência contra a mulher e 

promoção da igualdade, bem como para o desenvolvimento de programas de 

capacitação junto a outros órgãos, objetivando a melhoria do atendimento à 

mulher vítima de violência;  

IV. desenvolver projetos relacionados à orientação de agressores e vítimas de 

violência contra a mulher;  

V. acompanhar o desenvolvimento de serviços públicos relacionados à temática de 

sua atuação, elaborando propostas de aperfeiçoamento de sua qualidade;  

VI. elaborar rotinas de trabalho e modelos de relatórios relacionados à fiscalização 

de serviços públicos, colaborando nessa atividade, sempre que possível e 

mediante solicitação, com os órgãos de execução;  

 

 
2 IPEA. Atlas da Violência 2019. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php? 

option=com_content&id=34784&Itemid=432. Acesso em 04.10.2019. 
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VII. manter arquivo atualizado da legislação, julgados e estatísticas relacionadas à 

sua área de atuação;  

VIII. elaborar estudos para subsidiar a formulação de propostas de alteração 

legislativa na sua área de atuação;  

IX. promover eventos para sensibilização e conscientização quanto à prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica;  

X. promover apoio e divulgação de campanhas públicas relativas à não 

discriminação, igualdade e enfrentamento à violência doméstica;  

XI. representar o Ministério Público, mediante designação do Procurador-Geral de 

Justiça, em eventos relacionados à sua área de atuação;  

XII. propor a celebração de convênios e termos de cooperação com outras entidades 

públicas e privadas 

 

Esta atuação vem sendo construída racionalmente e estrategicamente, com intermédio 

de muitas mãos.  

 

Os marcos históricos do Ministério Público no enfrentamento à violência contra a 

mulher são: 

 

Núcleo de Violência 

Doméstica 

2010 a 2011 

 Planejamento das atividades de enfretamento, prevenção e 

repressão da violência doméstica. 

 Enfoque tridimensional – vítima, agressor e sociedade 

 Estruturação do Setor Técnico do Ministério Público em 

28/10/2010 

 Projetos Audiência Magna, Acolher e Instruir 

 Criação da Cartilha “Mulher Vire a Página”. 

 Criação da Cartilha “Instruir” 

Grupo de 

Enfrentamento à 

Violência Doméstica 

Ato Normativo nº 

736/2012 

2012 a 2014 

 Instalação de 06 GEVIDs: GEVID Oeste, GEVID Norte, GEVID Sul I, 

GEVID, Sul I, GEVID Leste I, GEVID Leste II. 

 Projetos Guardiã Maria da Penha e Prevenção da Violência 

Estratégia de Saúde da Família 

 Projetos para Autores de Violência junto à Academia de Polícia, 

Coletivo Feminista e “Tempo de Despertar” (Taboão da Serra) 
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Núcleo de Gênero 

Ato Normativo 

914/2015  

2015 

 

• Criação de cargos para a Promotoria de Combate à Violência 

Doméstica pela Lei Complementar 22/2015 

• Realização, pelo Núcleo de Gênero, de mini cursos que atingiram 

35 Cidades nas regiões de Bauru, Taubaté, Piracicaba, Presidente 

Prudente, Campinas, São José do Rio Preto, 109 Promotores de 

Justiça e 14 pessoas do público externo. 

• atividades em parceria com diversas instituições e GEVID. 

Criação da Promotoria 

de Enfrentamento à 

Violência Doméstica 

2016 

 

• Ato Normativo 960, de 07 de abril de 2016: criação na Comarca da 

Capital da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, 

com atribuições criminais e em interesses difusos. 

• Ato nº 142/2016, de 12 de dezembro:  fixação das atribuições dos 

cargos de Promotor de Justiça da Promotoria de Enfrentamento à 

Violência Doméstica. 

Provimento dos cargos 

da Promotoria de 

Violência Doméstica 

2017 

•  Provimento de 20 cargos de Promotores de Enfrentamento à 

Violência Doméstica 

•  Criação da 3ª Vara de Violência Doméstica na região Leste II, ainda 

não instalada. 

 

 

Projetos Desenvolvidos 
 

NAMORO LEGAL 
 

No dia 12 de junho de 2019 foi lançada a Cartilha Namoro Legal, 

consistente em 07 dias práticas para se identificar um 

relacionamento abusivo. A cartilha já foi compartilhada por todo 

o Brasil e está sendo impressa em diversos municípios para 

trabalhos junto à rede de ensino, rede de atendimento e 

projetos. 

 

Até o momento, o Núcleo de Gênero recebeu solicitações de impressão da cartilha para 

os seguintes serviços/estados e público atingido: 
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SOLICITANTE 
QUANTIDADE de CARTILHAS/ 

USUÁRIOS ATINGIDOS 
MOTIVO 

CEARÁ 

Coordenadora do CREAS 
200 cartilhas 

16 Dias de Ativismo em 2019 – 

atividade do CREAS 

MATO GROSSO 

MPMT e Assembleia Legislativa 
100.000 cartilhas Pedido em andamento 

PERNAMBUCO 

MPPE 
10.000 

Material de apoio para o 

capacitar estudantes do 

ensino médio 

PIAUÍ – Teresina 

Fundação Milton Campos 
10.000 cartilhas, em 100 escolas 

Trabalho nas escolas pela 

Fundação Milton Campos 

SANTA CATARINA 

Psicóloga 

 

300 

Ação com adolescentes em 

Escola Estadual 

SÃO PAULO – Barueri 

Secretaria da Mulher 
1.000 cartilhas Palestras com jovens 

SÃO PAULO – Santana do 

Parnaíba 

Secretaria da Mulher 

32.000 
Distribuição para todos os 

alunos da rede de ensino 

RIO DE JANEIRO – Belford Roxo 

Secretaria da Mulher 
10.000 Campanha educativa 

RIO GRANDE DO NORTE 

Defensoria Pública 
300 

Atividades do Núcleo da 

Defesa da Mulher 

RIO GRANDE DO SUL 

Instituto Mulheres de Santana 
1.000 

Distribuição junto a escolas e 

outros espaços 

TOTAL DE CARTILHAS IMPRESSÃO DEFERIDA 64.800 

 PEDIDO EM ANÁLISE 100.000 

 

Importante mencionar, ainda, que eletronicamente a cartilha atingiu milhares de 

pessoas. Na PUC-SP, por exemplo, 3.200 alunos e alunas do Curso de Direito receberam 

a cartilha por seu e-mail institucional. 
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Projeto Guardiã Maria da Penha 

 

O Projeto foi instituído em 2014 na região Central da Capital, à 

época pelo GEVID CENTRAL, como um instrumento para a 

fiscalização das medidas protetivas de urgência, graças a uma 

parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. 

 

Em síntese, o Projeto Guardiã Maria da Penha consiste na 

CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE GUARDAS CIVIS e 

ACOMPAMHAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA. 

 

O Núcleo de Gênero, em parceria com o GEVID Central (na Capital) realiza a capacitação 

de equipes de aproximadamente 20 (vinte) guardas civis, homens e mulheres, indicados 

pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. A seguir, são selecionadas as equipes 

que atuarão no Projeto, sempre 3 Guardas por viatura, havendo necessariamente um 

homem e uma mulher.  

 

Essa equipe (já capacitada) recebe cópias do 

expediente de Medidas Protetivas por  

e-mail específico criado para o Projeto e 

realiza a primeira visita, em viatura exclusiva 

e adesivada com o logo do Guardiã, 

conforme fotografia ao lado. 

 

Na primeira visita, há avaliação de risco e o caso (pastas, e-mail etc.) passa a ser 

identificado cor VERDE, AMARELO ou VERMELHO, conforme o grau de risco. 

 

As visitas são periódicas e os relatórios encaminhados para a Promotoria de Justiça, 

podendo ser usados como elemento de investigação e até fundamento para prisão 

preventiva. 

 

O projeto, que teve início na área central, foi expandido para todas as regiões da Capital 

em 2019. Neste ano, também foi criado um aplicativo para auxiliar as mulheres inseridas 

no projeto, em que podem solicitar socorro imediato.    
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Até o momento, esses são os dados do Projeto Guardiã. 

 

Região: todas as regiões da Capital 

Desde a instalação até janeiro de 2020 

 

VISITAS 63.479 

MULHERES ATENDIDAS 2.389 

MULHERES EM ATENDIMENTO 586 

UTILIZANDO O APLICATIVO 338 

 

 
 

O Núcleo de Gênero está promovendo a interiorização do Projeto Guardiã Maria da 

Penha, implementado mediante a capacitação dos/das Guardas, realização do Termo de 

Cooperação e reunião de instalação. Além disso, o Núcleo de Gênero assessora as 

Promotorias de Justiça durante a implementação e durante o projeto. 

 

Graças a este trabalho, o Núcleo de Gênero conseguiu implementar/está implementado 

o projeto em diversos Municípios do Estado de São Paulo, conforme tabela abaixo: 
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MUNICÍPIO ANO 

CAPITAL 

2014 – assinatura do termo de cooperação 

2017 – renovação do termo 

Prazo de 05 anos 

2018 – lançamento do APP “Socorro Imediato” 

2019 – expansão para todas as regiões da Capital 

BARUERI 

2016 – assinatura do termo de cooperação 

2019 – renovação do termo 

Prazo de 05 anos 

BRAGANÇA PAULISTA 

2016 – assinatura do termo de cooperação 

2019 – Termo Aditivo prorrogando o convênio 

Prazo: 5 anos 

CONCHAL 
2017 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo : 3 anos 

COTIA 
2018 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo : 5 anos 

EMBU DAS ARTES 
Assinatura do termo em 28.09.2018 

Prazo : 3 anos 

GUARUJÁ 
Assinatura do termo em 2019 

Prazo : 05 anos 

GUARULHOS 
2019 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo: 5 anos 

JANDIRA 

2016 – assinatura do termo de cooperação 

2019 – renovação do termo 

Prazo: 3 anos 

JUNDIAÍ 
2019 – assinatura  do termo de cooperação 

Prazo: de 5 anos 

MONTE MOR 
2017: assinatura do termo de cooperação 

Prazo : 05 anos 

RIBEIRÃO PRETO 
2019: assinatura do termo de cooperação 

Prazo:  05 anos 

SANTANA DE PARNAÍBA 
2018 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo : 05 anos 

SANTOS 
2019  - assinatura do termo de cooperação 

Prazo:  05 anos 

TABOÃO DA SERRA 
2018 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo: de 05 anos 

VÁRZEA PAULISTA 
2017 - assinatura do termo de cooperação 

Prazo:  05 anos 

VINHEDO 
2019 – assinatura do termo de cooperação 

Prazo: 05 anos 
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Projeto Integrar 

 

O Projeto Integrar foi desenvolvido a partir da atuação de Grupo de Trabalho criado no 

âmbito da Secretaria de Segurança Pública, com a participação do Núcleo de Gênero e 

do GEVID. 

 

Pela Resolução 31, de 16 de março de 2016, foi criado o referido “GRUPO DE TRABALHO 

para discutir medidas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública para aprimorar os 

serviços de enfrentamento aos crimes de violência doméstica e familiar, do qual faz 

parte o Ministério Público”. 

 

Esse GT elaborou uma proposta para otimização e agilização da investigação, que 

resultou no PROTOCOLO ÚNICO DE ATENDIMENTO (Resolução no ANEXO 1) 

 

O Ministério Público e a Secretaria de Segurança firmaram o TERMO DE COOPERAÇÃO 

Nº 001/2017- MPSP, assinado em 12/01/17, para o PROJETO INTEGRAR, com a 

finalidade de desenvolver ações conjuntas, capacitação e protocolos de atuação 

objetivando a melhoria do atendimento das vítimas nas Delegacias e a realização de 

investigações mais céleres. 

 

Um pequeno Grupo de Trabalho passou a desenvolver as capacitações que seriam 

realizadas junto às Delegacias de Defesa da Mulher e outras que atendem vítimas de 

violência doméstica e familiar. 

 

Foi elaborada uma programação a ser desenvolvida por Promotoras de Justiça e 

Assistentes Sociais do Ministério Público e Professores/as da ACADEPOL, conforme a 

tabela abaixo: 

 

ATIVIDADE HORÁRIO RESPONSABILIDADE 

Apresentação sobre os conceitos de “Ciclo 

da Violência Doméstica”, Questões de 

Gênero e Rede de Atendimento para as 

mulheres em situação de violência 

doméstica. 

9 às 9hs40min 

Assistentes Sociais do 

GEVID (Capital) 

Valeria Scarance 

(Deinter/Demacro) 
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Apresentação sobre aspectos jurídicos e 

socioculturais da Lei Maria da Penha e o 

Protocolo Unificado de Atendimento. 

10hs às 12hs Promotoras de Justiça  

Atividade de vivência por dramatização de 

atendimentos inadequado e adequado para 

mulheres em situação de violência em um 

D.P. 

14 às 17hs 
Professores da 

ACADEPOL 

 

As capacitações foram feitas para turmas de 40 policiais civis, nas Academias de Polícia, 

compreendendo uma parte teórica (multidisciplinar) e simulação de atendimento (os 

policiais ficam no lugar de “vítimas maltratadas” p. ex.). 

 

Até o momento, foram capacitados 2.197 policiais na Capital, Grande São Paulo e 

Interior, conforme tabelas abaixo. 

 

SECCIONAL DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 

4ª Seccional – Região Norte 

1 – 05/04/17 38 

2 – 12/04/17 39 

3 – 19/04/17 38 

4 – 26/04/17 38 

5 – 03/05/17 39 

6 – 18/05/17 37 

7 – 25/05/17 38 

8 – 01/06/17 36 

9 – 08/06/17 37 

Total 340 

1ª Seccional – Região Centro 

1 – 26/06/17 32 

2 – 13/07/17 39 

3 – 27/07/17 29 

Total 100 

2ª Seccional – Região Sul 1 

1 – 11/08/17 34 

2 – 25/08/17 39 

3 – 01/09/17 36 

Total 109 
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5ª Seccional – Região Leste 1 

1 – 15/09/17 39 

2 – 29/09/17 36 

3 – 06/10/17 36 

Total 111 

6ª Seccional – Região Sul 2 

1 – 20/10/17 33 

2 – 10/11/17 25 

3 - 24/11/17 24 

Total 82 

3ª Seccional – Região Oeste 

1 – 01/12/17 25 

2 – 15/12/17 38 

3 - 19/01/18 34 

4 - 24/01/18 37 

Total 134 

7º Seccional – Região Itaquera 

1- 16/2/18 37 

2- 23/02/18 39 

3- 09/03/18 37 

Total 113 

8ª Seccional – Região São Matheus 

1 -16/3/18 28 

2 -06/04/18 39 

3 -04/05/18 27 

Total 94 

DEINTER 2 DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 

Seccional Campinas 02/08/2018 31 

Seccional Campinas 16/08/2018 38 

Seccional Campinas 30/08/2018 39 

Seccional Campinas 13/09/2018 41 

Seccional Bragança Paulista e Mogi-

Guaçu 
27/09/2018 52 

 TOTAL 201 

DEINTER 6 DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 

Seccional Santos 26/10/2018 32 

Seccional Santos 09/11/2018 36 

Seccional Itanhaém 23/11/2018 cancelado 

Seccional Itanhaém 07/12/2018 24 

 TOTAL 92 

DEMACRO DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 
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Seccionais de Diadema, Santo André e 

São Bernardo 

04/09/2018 34 

19/09/2018 33 

03/10/2018 35 

17/10/2018 34 

31/10/2018 34 

TOTAL 170 

Seccionais de Carapicuíba, Osasco e 

Taboão da Serra 

10/04/2019 36 

24/04/2019 38 

03/10/2019 36 

17/10/2019 35 

24/10/2019 36 

TOTAL 181 

Seccionais de Guarulhos, Mogi das 

Cruzes e Franco da Rocha 

14/11/2019 39 

28/11/2019 39 

05/12/2019 40 

12/12/2019 40 

TOTAL 

158+ 30 

(policiais/alunos das 

Seccionais de Diadema, 

São Bernardo e Santo 

André) = 188 

DEINTER 1 DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 

Seccional São José dos Campos 06/11/2019 39 

Seccional São José dos Campos 14/11/2019 30 

Seccionais Cruzeiro e Guaratinguetá 28/11/2019 32 

Seccionais São Sebastião e Taubaté 05/12/2019 30 

 TOTAL 131 

DEINTER 7 DATA DO GRUPO PARTICIPANTES 

Seccional de Sorocaba 17/05/2019 39 

Seccional de Sorocaba 31/05/2019 36 

Seccional Avaré e Botucatu 14/06/2019 37 

Seccional de Itapeva e Itapetininga 28/06/2019 39 

 TOTAL 151 
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Recebimento de Denúncias da Central 180 
 

A central 180, atualmente vinculada à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, recebe denúncias de violação a 

direitos de mulheres de todo o Brasil e também de fora do país. Os atendimentos da 

Central compreendem: informações, denúncias de crimes, sugestões, elogios ou 

reclamações de serviços, conforme fluxo e gráficos de atendimento a seguir3: 

 

 

 
 

O Núcleo de Gênero, enquanto Ponto Focal para o recebimento de denúncias de crimes 

e reclamações de serviços, recebe as informações e, após análise, encaminha para as 

Promotorias de Justiça com atribuição pertinente. 

Em 2019, foram recebidas 2.571 denúncias. 

 

  

 

 
3 Fonte das imagens: Central 180. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Disponível em: 

https://www.mdh.gov.br/mdh/ligue180 

https://www.mdh.gov.br/mdh/ligue180
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Observações Finais 
 

Além das atividades apresentadas, o Núcleo de Gênero tem atuado como órgão 

estratégico para a orientação de Promotoras e Promotores de Justiça e 

desenvolvimento de projetos. Em 2019, foram realizadas aproximadamente 50 reuniões 

com essa finalidade. 

 

 

 

Programa de Localização e Identificação 

de Desaparecidos (PLID) 
 

 

Apresentação 
 

Por meio do Protocolado nº 127.427/2012 foi instituído, no âmbito do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, o Programa de Localização e Identificação de 

Desaparecidos (PLID/MPSP), a partir de experiência bem sucedida iniciada pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o PLID/MPRJ, com o objetivo de 

uniformizar, integrar informações e instruir atividades ministeriais na busca e 

identificação de pessoas desaparecidas, não identificadas, submetidas ao tráfico de 

seres humanos ou em situações correlatas. 

 

O PLID/MPSP iniciou suas atividades em novembro de 2013 e, desde então, deparou-se 

com diversas questões relativas ao desaparecimento de pessoas, motivo pelo qual 

passou a atuar em diferentes áreas de interesse dos Promotores de Justiça e em apoio 

à atividade-fim. 

 

Inicialmente alocado no Centro de Apoio às Promotorias Criminais (CAO-Crim), desde o 

biênio anterior (2016-2017), o PLID/MPSP passou a integrar a Sub-Procuradoria-Geral 

de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais demonstrando a relevância do tema 

para a instituição. 

  



 

71 
 

Sistema Nacional de Localização e Identificação de 

Desaparecidos – SINALID 
 

A partir da experiência exitosa iniciada no Estado do Rio de Janeiro e trazida para São 

Paulo, outras dezoito unidades federativas assinaram, em novembro de 2017, o Termo 

de Adesão ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos 

(SINALID) no âmbito do Ministério Público. Nos meses subsequentes, as demais 

unidades da Federação aderiram ao acordo, de modo que, atualmente, todas estão, 

oficialmente, integradas ao SINALID. 

 

Por meio de reuniões periódicas na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, 

em Brasília/DF, e de constantes trocas de informações entre os representantes dos 

PLIDs estaduais, tem sido possível alimentar um sistema de buscas, cuja meta é tornar-

se integrado nacionalmente, alinhar políticas públicas de enfrentamento ao 

desaparecimento de pessoas, bem como desenvolver ações conjuntas e de apoio mútuo 

às atividades de sistematização de procedimentos, comunicações e registros de notícias 

de pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico humano, com cruzamento de dados. 

 

 

Banco de Dados Estadual de Pessoas Desaparecidas 
 

Em janeiro de 2014, foi editada a Lei Estadual nº 15.292/14, que definiu diretrizes para 

a política de busca de pessoas desaparecidas, baseando-se especialmente na criação de 

um banco de dados voltado a esse mister. Em que pese a promulgação da lei, inclusive 

precedida de amplo debate em comissão parlamentar de inquérito, seus preceitos 

seguiram sem cumprimento.  

 

A inexistência do banco de dados estadual, legalmente contemplado, é tão deletéria 

que, no exercício de um plano piloto de atendimento humanizado às vítimas mediatas 

do desaparecimento (especialmente familiares), o PLID/MPSP diagnosticou a falta de 

fluxo seguro de informação entre os próprios órgãos que compõem a política pública 

estadual, inclusive eventualmente integrantes da mesma Secretaria.  
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O compartilhamento de dados entre os diversos entes e órgãos da Administração é 

medida útil e adequada, pois, além de noticiar com maior rapidez o desaparecimento, 

garante ampla arrecadação de elementos de informação, o que movimenta a máquina 

investigativa com maior efetividade, uma vez que o decurso do tempo tende a 

prejudicar aquele que encontra seu direito à convivência familiar violado, quando não 

vítima de possível crime.  

 

As participações do PLID/MPSP em Comissões especiais, tais como a Comissão Municipal 

da Verdade – “Vladimir Herzog” da Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão da 

Verdade da Prefeitura Municipal de São Paulo, a Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo – “Rubens Paiva” e a Comissão Nacional da Verdade, também lançaram luz quanto 

à necessidade premente da concentração de dados de pessoas desaparecidas em uma 

base unificada, como instrumento de preservação de direitos e garantias humanas 

fundamentais. 

 

Apesar de tentativas de intermediação por parte do PLID/MPSP e da Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos da Capital – Inclusão Social4, o Estado de São Paulo 

permaneceu inerte quanto à implantação de um banco de dados unificado sobre 

pessoas desaparecidas, o que culminou com o ajuizamento de Ação Civil Pública, em 

24/04/2017, em face da Fazenda Pública pela mencionada Promotoria5. 

 

No curso do processo, que ainda pende de sentença, o PLID/MPSP elaborou detalhada 

nota técnica, a fim de subsidiar o Promotor de Justiça natural quanto à tréplica a ser 

apresentada em face das teses levantadas pela Procuradoria Geral do Estado em sede 

de contestação. 

 

Nesse documento, ressaltamos a necessidade de uma nova base de dados, e não apenas 

a utilização do aparato estatal já existente, conforme alegado pela defesa, pois, 

conforme evidenciado pela experiência diuturna do PLID/MPSP, esse mostrou-se 

insuficiente para realizar meros cruzamentos de informações de pessoas desaparecidas 

com dados de pessoas localizadas sem identificação, ou mesmo de cadáveres 

identificados, mas não reclamados por familiares. 

 

 
4 Inquérito Civil nº 696/14. 
5 Processo nº 1019375-15.2017.8.26.0053. 
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Responsabilização do Estado pela Inumação como 

Indigentes de Pessoas Dadas como Desaparecidas 
 

Como desdobramento das reiteradas omissões estatais verificadas no enfrentamento 

ao desaparecimento de pessoas, em junho de 2018, o PLID/MPSP, por meio de 

designação extraordinária de sua Coordenadora, ajuizou Ação Civil Pública6 de 

responsabilização e indenização por danos morais – coletivos e individuais homogêneos 

– em face do Estado de São Paulo por conta das sucessivas inumações, como indigentes 

fossem, de pessoas dadas, oficialmente (via boletim de ocorrência), como desaparecidas 

por seus familiares, ao menos, a partir do ano de 19997. 

 

Em primeira instância, o MM. Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital deu 

provimento parcial ao pedido, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado. Segue 

trecho da sentença: 

 

“Há nos autos prova cabal dos fatos alegados pelo Ministério Público. São 

inúmeros os casos de indivíduos inumados como indigentes após dias de 

internação em hospitais públicos, e que eram procurados por seus 

familiares, conforme demonstram os boletins de ocorrência lavrado, 

nada justificando a inexistência de disponibilização de informação de 

óbito aos familiares.” 

 

Em que pese a contundência da decisão de primeiro grau, o veredito foi reformado em 

sede de apelação, mas pende de recursos aos Tribunais Superiores. No âmbito do 

Ministério Público, todavia, o reconhecimento à relevância do tema veio com a 1ª 

colocação dessa tese na premiação concedida pela Associação Paulista do Ministério 

Público como Melhor Arrazoado Forense na Série Cível/Difusos e Coletivos no ano de 

2019. 

 

 

 
6 Processo nº 1027564-45.2018.8.26.0053. 
7 Primeiro ano em que foi possível a consulta aos boletins de ocorrência de desaparecimento via pesquisa 

em banco de dados. 
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Preservação do Direito à Memória e Verdade de Ossadas 

Não Identificadas de Cemitério Público 
 

Em agosto de 2018, o PLID/MPSP interveio junto à Promotoria de Registros Públicos da 

Capital, a fim de impedir pleito formulado pelo Serviço Funerário do Município de São 

Paulo junto ao MM. Juízo da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital pela cremação de 

cerca de 1.600 ossadas de pessoas não identificadas, que se encontravam 

acondicionadas no ossuário geral do Cemitério Municipal da Quarta Parada. 

Conforme sustentando pelo PLID/MPSP, tais ossadas provinham de exumações do 

período compreendido entre os anos de 1941 a 2000, lapso temporal que abrange dois 

períodos ditatoriais da História do Brasil, de modo que sua incineração poderia significar 

a perpetuação de situação de desaparecimento de pessoas, em especial, de eventuais 

vítimas da ditadura. 

Como resultado, o MM. Juízo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da 

solicitação formulada nos termos apresentados. 

Desde o início das atividades, o PLID/MPSP deparou-se com a questão do tratamento 

dispensado aos familiares de pessoas desaparecidas por parte dos órgãos públicos que 

cuidam da questão. Não raro encontrávamos relatos quanto à falta de atenção dada 

àqueles quando procuravam pelos serviços públicos de atendimento, o que, inclusive, 

levava à desmotivação em continuar a busca pelo familiar. 

A fim de buscar soluções para o problema, o PLID/MPSP procurou estreitar relações com 

representantes dos demais órgãos públicos e entidades afetos ao tema, tais como a 

Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo; as Secretarias Municipais de 

Direitos Humanos e Cidadania, Assistência e Desenvolvimento Social e de Segurança 

Urbana do Município de São Paulo; o Serviço Funerário do Município de São Paulo, além 

de ONGs e membros da sociedade civil organizada. 

Como resultado dessas ações, no início de 2018, foi lançada, a Cartilha de Prevenção e 

Enfrentamento ao Desaparecimento8, que compila diversas informações de interesse 

 

 
8 <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid/MaterialdeApoio/Cartilha%20de%20Preven%C3%A7 

%C3%A3o%20e%20Enfrentamento%20ao%20Desaparecimento.pdf> Pesquisado em 05/02/2020. 
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público, tais como o papel e os deveres dos órgãos públicos, orientações aos familiares 

de pessoas desaparecidas sobre como proceder em sua busca e os direitos que lhes são 

conferidos pela atual legislação. 

Destacada a importância de viabilizar um canal de comunicação com a sociedade civil, o 

PLID/MPSP também divulga, em sua página no Portal do Ministério Público, orientações 

sobre como proceder em caso de desaparecimento de uma pessoa próxima e 

disponibiliza um campo para envio de formulário eletrônico diretamente ao PLID/MPSP 

noticiando o desaparecimento, sem prejuízo da comunicação à Polícia Civil por meio de 

boletim de ocorrência9. 

Além disso, devido à grande importância que as redes sociais possuem quanto a acesso 

pelo grande público, o PLID/MPSP mantém uma página no Facebook, que, atualmente, 

conta com mais de 10.000 seguidores. Por meio dessa, também são divulgadas 

informações de cunho educativo, além de fotografias de pessoas desaparecidas a 

pedido de familiares, inclusive com experiências exitosas de reencontro. 

 

Demais Atividades 
 

Além da atuação do PLID/MPSP já tratada nos itens anteriores, para a consecução de 

tais propósitos, também fazem parte da rotina do setor outras atividades-meio, algumas 

das quais podem ser mensuradas, conforme tabela abaixo: 

 
 

2018 2019 

Participações em Reuniões, Comissões e Eventos Externos 116 52 

Diligências Externas 9 27 

Reuniões Internas e Atendimentos ao Público10 628 648 

Entrevistas e Atendimentos à Imprensa 18 12 

Assinaturas de Convênios/Termos de Cooperação 1 n/c 

Ofícios Expedidos 77 50 

 

 

 
9 <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid> Pesquisado em 05/02/2020. 
10 Presenciais ou por telefone. 
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É importante frisar que, alinhado à visão institucional delimitada no planejamento 

estratégico do Ministério Público do Estado de São Paulo, o PLID/MPSP sempre buscou 

a aproximação com o cidadão, fazendo da prestação de um serviço humanizado uma de 

suas principais bandeiras e ciente de que a defesa de Direitos Fundamentais demanda 

atuação firme e incessante por parte do Poder Público. 

 

 

 

Núcleo de Crimes Cibernéticos 
 

 

Apresentação 
 

Com o objetivo de fomentar a discussão e estabelecer parcerias com empresas e órgãos 

públicos este núcleo, participou ao longo do ano de 2019 de reuniões externas e 
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debates. No final deste relatório indicamos a lista de reuniões e debates com as 

respectivas datas, assuntos e autoridades com os quais foram realizados os eventos.  

Além destas reuniões, internamente foram recebidas várias comunicações de crimes 

que foram encaminhadas à CIPP para investigação, através de e-mail ou ofício.  

 

Iniciamos pesquisa para a criação de Projeto de Lei que promova o aumento de pena 

em caso de delitos que venham a ser praticados através de dispositivos cibernéticos. 

Para tal foram pesquisadas além da legislação existente, todas as iniciativas no âmbito 

federal, estadual e municipal.  

 

Foi realizada também pesquisa de leis em discussão para o combate do 

Bullying/CyberBullying para a criação de Projeto de Lei, mas através destas pesquisas 

ficou constatado que a matéria já está sendo bem desenvolvida em todas as esferas 

legislativas e o projeto foi então encerrado.  

 

A equipe interna participou de treinamento junto ao CTIC para alimentar o Portal MPSP, 

criando um repositório de informações sobre Proteção de Dados, voltado ao público 

interno do Ministério Público. Este projeto ainda está em andamento com o 

cadastramento de informações que serão inseridas posteriormente.  

 

Outras atividades realizadas neste ano foram o atendimento presencial ao público, 

atendimento telefônico, curadoria do E-mail do Núcleo, entrevistas, reuniões diversas. 

 

 

Reuniões com Autoridades e/ou Representantes de 

Empresas Privadas 
 

14/03/2019 - Ilmo. Sr. Rick Cavaliero, Representante do Facebook perante as 

autoridades policiais e judiciárias na América do Sul (Sede do Facebook em São Paulo) – 

Reunião sobre cooperação no combate a crimes cibernéticos praticados por meio da 

Rede Social pelo Facebook e MPSP;  
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20/03/2019 - Exmo. Sr. Dr. Ruy Ferraz Fontes, Delegado Geral da Polícia Civil de São 

Paulo (Palácio da Polícia) – Reunião sobre cooperação em ações de combate à 

Criminalidade Cibernética entre PCSP e MPSP;  

 

21/03/2019 - Exmo. Sr. Vice-Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida, Comandante 

do 8º Distrito Naval da Marinha (Sede do 8º Distrito Naval) – Tratou-se de reunião sobre 

ações conjuntas no combate a ameaças cibernéticas pela Marinha e pelo MPSP; 

 

23/04/2019 - Exmo. Sr. General de Divisão André Luis Novaes Miranda, Comandante da 

2ª Divisão de Exército (Sede do Comando da 2ª Divisão do Exército) – Tratou-se de 

reunião sobre ações de inteligência cibernética e combate a ameaças no meio digital e 

cooperação entre Exército e MPSP;  

 

25/04/2019 - Exmo. Sr. Dr. Roberto Monteiro de Andrade Junior, Delegado Seccional de 

Polícia da 1ª Delegacia Seccional Centro (Delegacia Seccional Centro) - Reunião sobre 

ações de combate à Crimes Eletrônicos pela PCSP e MPSP;  

 

09/05/2019 - Ilma. Sra. Inspetora Superintendente Elza Paulina de Souza, Comandante 

Geral da Guarda Civil Metropolitana (Sede do Comando Geral da GCM) – Reunião sobre 

ações de combate a crimes eletrônicos e campanhas de conscientização sobre crimes 

cibernéticos e cyberbullying e cooperação entre GCM e MPSP;  

 

21/05/2019 - Exmo. Sr. Tenente Brigadeiro do Ar Paulo João Cury, Comandante-Geral 

de Apoio da Aeronáutica (Sede do COMGAP) – Reunião sobre tecnologias de combate a 

ameaças cibernéticas e cooperação entre Aeronáutica e MPSP;  

 

22/05/2019 - Exmo. Sr. Filippo La Rosa, Cônsul Geral da Itália em São Paulo, e Simone 

Panfili, Cônsul Geral Adjunto da Itália em São Paulo (Sede do Consulado da Itália em São 

Paulo) – Reunião sobre apoio institucional das autoridades italianas no combate a 

delitos cibernéticos em conjunto com o MPSP;  

 

28/05/2019 - Exmo. Sr. Dori Goren, Cônsul Geral de Israel em São Paulo (Sede do 

Consulado de Israel em São Paulo) – Reunião sobre apoio institucional das autoridades 

israelenses no combate a delitos cibernéticos em conjunto com o MPSP;  
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29/05/2019 – Exmo. Sr. Coronel PM Marcelo Vieira Salles, Comandante Geral da Polícia 

Militar de São Paulo (Sede do Comando Geral da Polícia Militar) – Reunião sobre ações 

conjuntas de combate a crimes eletrônicos entre PMESP e MPSP;  

 

29/05/2019 – Ilmo. Sr. Prof. Me. Décio Moreira, Diretor da Fatec São Paulo (Sede da 

Fatec São Paulo) – Reunião sobre ações de educação e prevenção a cyberbullying e 

outros crimes cibernéticos no ambiente acadêmico e proposta de organização de um 

Hackathon para o MPSP promovido pela FATEC/SP;  

 

04/09/2019 – Mag. Sr. Prof. Cláudio Jorge Pinto Alves, reitor do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (Sede do ITA- SJC) – Reunião sobre a criação de um curso sobre 

criminalidade cibernética destinado aos Membros do MPSP. 

 

 

Debates 
 

29/04/2019 – Debate, com outros especialistas, na sede do Facebook; 

 

31/07/2019 – Debate dirigido aos professores da FATEC-SP (Auditório da FATEC São 

Paulo) sobre o tema “Crimes Cibernéticos: como evitar ser vítima, mas também evitar 

ser réu”. Na apresentação foi destacado o trabalho do MPSP na área. Também fizeram 

parte do debate os Ilmos. Srs.: Dr. Paulo Runge, advogado, Professor Valter Yogui e 

Professor Marcelo Aoki.  

 

10/10/2019 – Debatedor no 21º Congresso de Tecnologia da FATEC – SP (Sede da Fatec 

– SP). Debate: Crimes Cibernéticos - Como Evitar Ser Vítima e Ser Réu. Na apresentação 

foi destacado o trabalho do MPSP na área. Também fizeram parte do debate os Ilmos. 

Srs.: Dr. Paulo Runge, advogado especialista em direito digital, Professor Valter Yogui e 

Professor Marcelo Aoki. 
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Núcleo de Incentivo em Práticas 

Autocompositivas (NUIPA) 
 

 

Coordenação 
 

Maria Stella Camargo Milani – Promotora de Justiça. 

 

 

Atividades – 2019 
 

Fevereiro  

 Cerimônia de Criação do NUIPA 

 Remessa de ofício à Procuradora Geral da República 

 

Março 

 Elaboração da Página do NUIPA no Portal 

 Seminário Movimentos Essenciais em parceria com o CAO Cível 

 

Abril 

 Procedimento do CNMP com sugestão de inclusão do Ouvidor no Núcleo 

 Congresso ESMP 

 

Maio 

 Reunião com Advogados Professores de Mediação  

 Conferência no Conselho Nacional do Ministério Público - Brasília 

 

Junho 

 Reunião com Desembargador Coordenador do NUPEMEC 

 Juiz Coordenador do CEJUSC 
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Julho 

 Inclusão dos Modelos do NUIPA Regional Santo Amaro no Portal 

 Curso de Capacitação de Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais na 

Assembleia Legislativa de São Paulo 

 

Agosto 

 1º Congresso Nacional de Direito Consensual no Âmbito do Ministério Público-

Recife 

 1ª Reunião do Fórum de Coordenadores de Núcleos de Autocomposição dos 

Ministérios Públicos Brasileiros 

 

Setembro 

 2 º Evento sobre Constelações Familiares no MPSP: 

 Alteração da Coordenadora do NUIPA Santo Amaro 

 Procedimento para o CNMP 

 

Outubro 

 Criação do NUIPA Ipiranga 

 

Dezembro 

 Reunião Rio de Janeiro com as Procuradoras de Justiça do Núcleo de Práticas 

Autocompositivas – CEMEAR 
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Subprocuradoria 
INTEGRAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 
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Secretaria 
 

 

Projetos na Área da Saúde 
 

Acessa SUS 

 

Atualmente, São Paulo tem por volta de 50.000 (cinquenta mil) ações judiciais com 

pedidos de medicamentos em curso, com uma média de 13.000 (treze mil) novas ações 

a cada ano. Essa situação desorganiza profundamente a gestão dos serviços de saúde e 

desvirtua o papel do próprio Sistema de Justiça, transformando-o em inadequada porta 

de entrada dos usuários no Sistema de Saúde. 

 

Por se constatar que o protagonismo dos gestores da saúde é o caminho mais eficaz 

para restaurar a operacionalidade do Sistema, foi criado, em São Paulo, o Programa 

ACESSA-SUS, que por meio de um Termo de Cooperação Técnica firmado em dezembro 

de 2016 integrou a atuação dos principais atores do Sistema de Justiça (Ministério 

Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública) ao sistema estadual capitaneado pela 

Secretaria Estadual de Saúde. 

 

O ACESSA- SUS criou um sistema de triagem, atendimento e orientação farmacêutica 

em favor dos usuários, com o objetivo de viabilizar a estruturação logística de 

distribuição de medicamentos fornecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde, com 

observância das competências federativas e otimização racional da distribuição de 

recursos. 

 

Em 2018, pela primeira vez em 10 (dez) anos, foi revertida a curva crescente de gastos 

do SUS com a judicialização em São Paulo. Foram realizados, em média, 49.000 

(quarenta e nove mil) atendimentos na capital, com solução administrativa de 74% 

(setenta e quatro por cento) dos pedidos apresentados. No caso de solução 

administrativa, com ou sem intermediação de advogados, Promotores de Justiça ou 

defensores, o paciente recebe diretamente o medicamento ou é orientado em relação 

às alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema.  
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Nos casos em que a demanda é judicializada, o ACESSA-SUS estabeleceu um fluxo de 

análise técnica de cada caso, observando-se os protocolos do SUS para se apoiar 

decisões dos magistrados.  

 

Em 2019, o Município de São Paulo, maior do país e o CODEVAR - Consórcio de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que reúne 26 municípios aderiram ao 

programa integrando suas estruturas administrativas de distribuição de medicamentos 

e atendimento da judicialização ao Programa Acessa-SUS. 

 

Além disso, o Tribunal Regional Federal - TRF-3ª Região e a Defensoria Pública da União 

- DPU também aderiram ao programa ACESSA-SUS, o que garantiu o alcance do 

programa à esfera federal e lhe conferiu abrangência nacional, na medida em que 

passou a contemplar também as competências e obrigações da União na área da saúde.  

Em 2020, há previsão de adesão da Advocacia Geral da União - AGU, dos Municípios de 

São Bernardo do Campo, Guarulhos, do Consórcio Intermunicipal do Vale do 

Paranapanema – CIVAP, que abrange 36 (trinta e seis) municípios e do Consórcio 

Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP, que possui 27 (vinte e sete) Municípios, 

totalizando 89 (oitenta e nove) municípios. 

 

 

GT ALCOOL E DROGAS 

 

O uso abusivo de álcool e outras drogas incrementa o número de casos de violência 

submetidos ao sistema de Justiça Estadual, o que afeta diretamente a atuação das 

Promotoria da Infância e Juventude, Criminal, da Violência Doméstica, da Saúde Pública, 

dentre outras. Com o objetivo de desenvolver estratégias de ações afirmativas 

preventivas, bem como realizar estudos e formular propostas de atuação, a 

Procuradoria-Geral de Justiça criou o Grupo de Trabalho Integrado Drogas e Álcool 

(GTIDA) - Ato Normativo nº 100/2017–PGJ, de 24 de maio de 2017. 

 

As conclusões do Grupo de Trabalho com propostas de atuação funcional foram 

disponibilizadas aos membros do Ministério Público e estão em fase de análise pela 

Procuradoria-Geral. 
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Projetos de Cidadania 
 

Promotoria Comunitária da Juventude 

 

A Promotoria Comunitária da Juventude é um projeto que tem por finalidade garantir o 

acesso de crianças e adolescentes que vivenciam situação de vulnerabilidade à Justiça, 

assim como capacitar jovens para que conheçam seus direitos fundamentais e saibam 

como pleiteá-los perante os órgãos públicos competentes. 

 

Por se constatar a necessidade de investir mais em ações preventivas como forma de 

enfrentar os atuais índices de atos infracionais, criminalidade e violência urbana, que 

tanto atemorizam a população brasileira, o projeto atua de modo a fomentar a 

aproximação entre o Ministério Público, a sociedade civil e demais instituições públicas 

com o escopo de traçar uma estratégia de ação conjunta e perene para, não apenas 

compreender os problemas sociais e as demandas por políticas públicas, mas 

principalmente buscar soluções para as questões de cidadania, segurança pública e 

interesses difusos e coletivos. 

 

 

Projetos de Atuação Integrada 
 

NAI – Núcleo de Atuação Integrada 

 

Diante da necessidade de se instituir instrumentos dentro do Ministério Público do 

Estado de São Paulo que permitam a dinamização de sua atuação em temas pontuais, 

de relevante interesse público, sobretudo quando identificada a gravidade e/ou maior 

extensão dos fatos e/ou dos danos por eles causados, bem como a necessidade de 

respostas eficazes e eficientes nos âmbitos cível e criminal, foi idealizada a criação do 

Núcleo de Atuação de Integrada – NAI. Tal ferramenta cria instrumentos que permitem 

a integração de esforços, evitando-se a sobreposição de atuação em diferentes áreas, 

garantindo-se sempre a autonomia e a independência funcional. 

 

I. Núcleo de Atuação Integrada no Combate aos Crimes de Sonegação Fiscal - Ato 

Normativo nº 974 - PGJ, de 18/07/2016; 
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II. Núcleos de Atuação Integrada para Combate de Fraudes em Ações de 

Medicamentos - Ato Normativo nº 994 - PGJ, de 21/10/2016; 

III. Núcleos de Atuação Integrada no Combate à Corrupção – NAI-CC - Ato 

Normativo nº 995 - PGJ, de 24/10/2016; 

IV. Núcleos de Atuação Integrada para Enfrentamento das questões relacionadas 

aos conflitos fundiários urbanos Enfrentamento das questões relacionadas aos 

conflitos fundiários urbanos existentes no Estado de São Paulo - NAI-Moradia - 

Ato Normativo nº 1.122/2018- PGJ, de 16/10/2018; 

V. Núcleo de Atuação Integrada para acompanhamento e controle de gestão de 

saúde pública por ente fundacional no Estado de São Paulo - NAI-Fundações de 

Saúde Pública - Ato Normativo nº 1.140/2019 - PGJ, de 12/03/2019; 

VI. Núcleo de Atuação Integrada no Enfrentamento a Loteamentos Irregulares e 

Clandestinos – NAI-LIC   

 

 

 

Assessoria Eleitoral
 

 

Apresentação 
 

O Ministério Público Eleitoral deve zelar pela lisura do processo eleitoral, pela máxima 

igualdade de condições entre as candidaturas, coibindo todas as formas de 

desvirtuamento legal, como o abuso do poder econômico, abuso do poder de 

autoridade, a captação ilícita do sufrágio, o uso indevido da máquina administrativa em 

prol de determinadas candidaturas, a propaganda ilícita, o gasto e a arrecadação ilegais 

de recursos nas campanhas, etc. Visando garantir a legitimidade do processo eleitoral é 

que o Ministério Público Eleitoral intervém no alistamento de eleitores, no registro das 

candidaturas, na fiscalização das atividades dos partidos políticos, nas eleições, na 

prestação de contas por parte de candidatos e partidos políticos, na verificação das 

doações a candidatos feitas por pessoas físicas, na diplomação, e intervindo e propondo 

ações judiciais quando há violação da ordem jurídica e da regularidade eleitoral. 
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Nesse contexto extrai-se a relevância da Assessoria, sobretudo no auxílio do exercício 

das funções eleitorais desempenhadas pelos Promotores de Justiça Eleitorais nas 393 

(trezentos e noventa e três) Zonas Eleitorais espalhadas pelo Estado de São Paulo, 

sugerindo-lhes estratégias de atuação, por meio telefônico, por meio de material 

didático inserido na página Eleitoral, e-mail e jornal eletrônico (o “Minuto Eleitoral”), 

além de atuar como órgão de integração entre os membros do Ministério Público do 

Estado de São Paulo e a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 

mantendo, ainda, relações institucionais com o Poder Judiciário Eleitoral. Também lhe 

cabe o papel organizacional no âmbito administrativo, tendo como premissa 

fundamental a transparência da situação funcional de cada membro que exerça ou 

exercerá a função eleitoral. 

 

A Assessoria Eleitoral também emite notas técnicas e Atos Normativos em auxílio ao 

Procurador-Geral de Justiça e elabora pareceres de cunho administrativo que visam 

orientar a decisão do Chefe do Ministério Público no Estado. 

 

 

Estrutura e Composição 
 

Atualmente, a Assessoria Eleitoral é órgão integrante da Subprocuradoria-Geral de 

Integração e Relações Externas e, atualmente, conta com 02 (duas) Promotoras de 

Justiça Assessoras, Dras. Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli e Vera Lúcia de Camargo 

Braga Taberti, e 01 (um) Oficial de Promotoria, Sr. Maurício Antunes Domingos. 

 

 

Objetivos 
 

O presente relatório propõe-se a apresentar uma análise estatística e material das 

principais atividades realizadas pela Assessoria Eleitoral do Ministério Público do Estado 

de São Paulo durante o período compreendido entre os anos de 2016 e 2019, expondo 

os recursos, as estratégias e as ferramentas utilizadas no desempenho de suas funções. 
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Atividades Rotineiras 
 

Destaca-se inicialmente que as informações e dados estatísticos constantes dos itens a 

seguir, relativos aos anos de 2016 e 2017, foram extraídos diretamente dos respectivos 

relatórios anuais, mantidos e disponibilizados zelosamente pelas servidoras Sras. 

Caroline de Castro Gomes e Fernanda de Castro Gomes, que hoje não mais se encontram 

trabalhando nesta Assessoria. 

 

Em segundo lugar, é de suma importância destacar que os anos de 2016 e 2018 foram 

anos de eleições municipais e gerais, respectivamente, além de serem anos que 

demandam maior atenção da Assessoria Eleitoral, pois há um afluxo maior de trabalho 

em razão da troca de exercício das funções eleitorais entre Promotores de Justiça, o que 

demanda uma preparação e estrutura para a legitimação dos membros interessados em 

exercer o biênio eleitoral na Capital e no Interior, com o recebimento de atas de todas 

as Promotorias de Justiça, oriundas dos mais longínquos rincões do Estado de São Paulo. 

Em anos eleitorais há naturalmente um maior volume e complexidade dos trabalhos 

desenvolvidos. 

 

No que toca ao ano de 2018, os dados não refletirão rigorosamente a realidade das 

atividades desempenhadas, em razão da Assessoria ter trocado duas vezes de 

Subprocuradoria-Geral (Administrativa e Jurídica, passando finalmente à Integração e 

Relações Externas), havendo fisicamente a separação entre a sala da Assessoria e da 

Servidora e, ainda, especialmente considerando-se que, num contexto de Eleições 

Gerais, fatores como alterações na legislação eleitoral, a implementação de novos 

sistemas pelos órgãos da Justiça Eleitoral (como o processo digital) e do Ministério 

Público Federal, além de ocorrência de dificuldades técnicas, podem ter interferido para 

isso. 

 

 

Expedientes Protocolados e Ofícios Em Geral 
 

A Assessoria Eleitoral recebe diversos expedientes, por e-mail ou via protocolo, 

remetidos, em especial, por: (i) Promotores de Justiça Eleitorais do Interior e da Capital; 
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(ii) Procuradoria Regional Eleitoral; (iii) Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; e (iv) 

cidadãos que pretendem denunciar supostas irregularidades, dentre outros. 

 

Uma vez recebidos, cumpre à Assessoria Eleitoral dar-lhes o andamento cabível, seja 

tomando as devidas providências no âmbito da própria Assessoria, seja encaminhando 

aos Promotores de Justiça com atribuições, ao Procurador-Regional Eleitoral, ao próprio 

Tribunal Regional Eleitoral ou a quem de direito. 

 

A tabela e o gráfico abaixo expõem, de maneira detalhada, a evolução do volume de 

expedientes recebidos nesta Assessoria, encaminhados aos setores competentes e 

arquivados em arquivo próprio, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2019. 

 

Tabela 1. LEVANTAMENTO DE EXPEDIENTES E ARQUIVO – ASSESSORIA ELEITORAL 

(2016-2019) 

 

 2018 2019 
Total Biênio 

(por tipo) 

Recebidos 394 78 472 

Encaminhados 14 10 24 

Arquivo (R - E) 380 68 448 

 

Gráfico 1. LEVANTAMENTO DE EXPEDIENTES E ARQUIVO – ASSESSORIA ELEITORAL 

(2018-2019) 
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Importa salientar que parte dos expedientes, tais como cópias das portarias de 

designações dos Promotores Eleitorais encaminhadas pela Procuradoria-Regional 

Eleitoral e Atas de Reuniões encaminhadas pelas Promotorias de Justiça, indicando os 

Membros que exercerão as funções eleitorais, são juntadas aos protocolados 

arquivados diretamente nesta Assessoria Eleitoral. 

 

A remessa de tais expedientes aos setores competentes pode ser realizada por 

intermédio de relações de remessa ou ofícios, subscritos, via de regra, pelas Assessoras 

Eleitorais. A esse respeito, utiliza-se de ofícios também para as seguintes finalidades: 

comunicação de eventuais alterações na designação de Promotores de Justiça Eleitorais 

à Procuradoria-Regional Eleitoral no curso do biênio; solicitação de informações à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo; comunicação e 

resposta à ofícios oriundos de autoridades diversas; dentre outros. 

 

Na tabela e gráfico a seguir pode-se conferir o levantamento quantitativo dos ofícios 

expedidos pela Assessoria Eleitoral entre os anos de 2018 e 2019: 

 

Tabela 2. ANÁLISE QUANTITATIVA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS – ASSESSORIA ELEITORAL (2016-2019) 

 

 2018 2019 
Total 

Biênio 

Ofícios Expedidos 222 46 268 

 

Gráfico 2. ANÁLISE QUANTITATIVA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS – ASSESSORIA ELEITORAL (2018-2019) 

 

 

222

46

0

50

100

150

200

250

2018 2019

Ofícios Expedidos



 

91 
 

Durante o biênio foi possível realizar também uma análise qualitativa dos principais 

temas dos ofícios expedidos por esta Assessoria Eleitoral, que pode ser conferida na 

tabela e gráficos a seguir: 

 

Tabela 3. ANÁLISE QUALITATIVA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS – ASSESSORIA ELEITORAL 

(2017-2019) 

 

FINALIDADE DO OFÍCIO 2018 2019 TOTAL 

Indicação de Promotor Eleitoral para feitos 

específicos/Prosseguimento 
2 2 4 

Encaminhamento de documentação 101 13 114 

Restituição de Procedimentos 

Preparatórios Eleitorais 
16 1 17 

Indicação/Alteração de designação 

eleitoral 
32 22 54 

Divulgação de Evento/Impressão de 

Materiais 
49 0 49 

Processo Judicial eletrônico – Zonas 

Eleitorais (PJe – ZE) 
0 1 1 

Eventos/Comunicação 

Institucional/Resposta a Autoridades 
8 3 11 

Outros Temas 14 4 18 

TOTAL 222 46 268 

 

  



 

92 
 

Gráfico 3. ANÁLISE QUALITATIVA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS – ASSESSORIA ELEITORAL 

(2017-2019) 
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Quanto às dúvidas jurídicas, de maneira geral, costumam versar sobre todos os temas 

de direito eleitoral e seus correlatos, e.g.: convenções partidárias, partidos políticos, 

inelegibilidades, ficha limpa, registro de candidaturas, propaganda eleitoral, pesquisa 

eleitoral, abuso de poder, abuso do poder econômico, abuso do poder midiático, gastos 

e arrecadação de recursos de campanha, doações acima dos limites legais, prestação de 

contas anuais e de campanha, processo eleitoral, ações e representações eleitorais 

(AIRC, AIJE, AIME, RCED), recursos eleitorais, direito penal-eleitoral, processo penal-

eleitoral, direito processual eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, 

direito municipal e improbidade administrativa. São também frequentes questões sobre 

investidura nas funções eleitorais fora do biênio, licenças em período proibitivo 

(Resolução 30 CNMP), dentre outras. 

 

Para fins do presente Relatório, a tabela e gráfico abaixo contêm levantamento 

estatístico quantitativo do número de ligações recebidas e efetuadas por esta Assessoria 

Eleitoral no período compreendido entre os anos de 2018 e 2019: 

 

Tabela 4. LEVANTAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – ASSESSORIA ELEITORAL 

(2018-2019) 

 

 2018 2019 Total Biênio 

Recebidas 1.133 700 1.833 

Realizadas 567 500 1.067 

Total (por ano) 1.700 1.200 2.900 
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Comunicações Eletrônicas (e-mails) 

 

Os e-mails, igualmente, são utilizados para fornecimento de suporte técnico aos 

Promotores de Justiça Eleitorais, seja no âmbito jurídico ou administrativo. Trata-se de 

um dos principais meios de comunicação utilizados para difundir aos Promotores de 

Justiça Eleitorais do Estado de São Paulo avisos, orientações, legislação, materiais de 

apoio e diversas outras informações de interesse ao exercício da função. Também por 

eles são encaminhadas orientações gerais e constantes para o exercício das funções 

eleitorais, materiais técnicos a respeito dos principais sistemas utilizados na Justiça 

Eleitoral na primeira instância, dentre outros. 

 

Ademais, as comunicações por e-mail incluem: (i) envio de ofícios e comunicações à 

Procuradoria Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral; (ii) remessa aos 

Promotores ou autoridades competentes de informações, denúncias e notícias de fato 

recebidas de cidadãos e/ou autoridades, referentes a ilícitos eleitorais; (iii) comunicação 

e ciência de informações entre os demais setores da Procuradoria-Geral de Justiça e do 

Ministério Público do Estado de São Paulo como um todo; (iv) instauração, 

acompanhamento e/ou arquivamento de Procedimentos Preparatórios Eleitorais, 

dentre outas. 

 

Confira-se abaixo a análise quantitativa de e-mails recebidos e enviados pela Assessoria 

Eleitoral no biênio 2018-2019: 

 

Tabela 6. ANÁLISE QUANTITATIVA DE E-MAILS – ASSESSORIA ELEITORAL (2016-2019) 

 

 2018 2019 Total Biênio 

Recebidos 3.390 633 4.023 

Enviados 1.517 579 2.096 

Total (por ano) 4.907 1.212 6.119 
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Publicação de Avisos no Diário Oficial 
 

Dentre as atribuições administrativas da Assessoria Eleitoral, inclui-se a possibilidade de 

edição e publicação de avisos oficiais (com publicidade no Diário Oficial do Estado) e 

outras comunicações de interesse dos Promotores de Justiça Eleitoral e do Ministério 

Público do Eleitoral e do Estado de São Paulo como um todo. 

 

Apenas a título ilustrativo, a tabela abaixo consigna os principais avisos publicados por 

esta Assessoria Eleitoral entre os anos de 2016 e 2019: 
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Tabela 7. LEVANTAMENTO DE AVISOS PUBLICADOS – ASSESSORIA ELEITORAL (2016-

2019) 

 

 AVISO Nº PUBLICAÇÃO ASSUNTO 

2
0

1
8

 

011 17/01/2018 

Abertura das inscrições para legitimação de Promotores 

para o exercício das funções eleitorais junto à 3ª Zona 

Eleitoral – Santa Ifigênia. 

045 07/02/2018 

Aviso quanto à indicação de Promotor de Justiça para o 

exercício das funções eleitorais junto à 3ª Zona Eleitoral – 

Santa Ifigênia. 

123 28/03/2018 

Publicação na íntegra da Resolução Conjunta da 

Procuradoria-Regional Eleitoral de São Paulo e do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, disciplinando 

a atuação dos Promotores Eleitorais nas Eleições Gerais 

de 2018. 

168 09/05/2018 

Abertura das inscrições para legitimação de Promotores 

para o exercício das funções eleitorais junto à 327ª Zona 

Eleitoral – Nossa Senhora do Ó. 

195 24/05/2018 

Aviso quanto à indicação de Promotor de Justiça para o 

exercício das funções eleitorais junto à 327ª Zona 

Eleitoral – Nossa Senhora do Ó. 

272 29/06/2018 

Trata do envio de informações sobre inelegibilidades 

obtidas a partir do envio de ofícios às Prefeituras e 

Câmaras dos municípios abrangidos pela correspondente 

Zona Eleitoral, destinados à obtenção de informações e 

cópia de decisões de alguns processos à PRE-SP. 

436 03/10/2018 

Trata da composição e organização do regime de Plantão 

Eleitoral nos dias 7 e 28 de outubro, referentes, 

respectivamente, ao primeiro e segundo turnos das 

eleições gerais. 

2
01

9
 

70 01/03/2019 

Referente à abertura do processo de legitimação para 

indicação de Promotor de Justiça para o exercício das 

funções eleitorais junto à 326ª Zona Eleitoral da Capital – 

Ermelino Matarazzo. 

77 13/03/2019 

Convite aos Promotores de Justiça Eleitorais para 

participação em videoconferência com a Assessoria 

Eleitoral e o Procurador-Regional Eleitoral, a se realizar 
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em 15/03/2019, para tratar de temas relacionados ao 

exercício das funções eleitorais e outros. 

91 20/03/2019 

Referente à conclusão do processo de legitimação de 

indicação de Promotor de Justiça para o exercício das 

funções eleitorais junto à 326ª Zona Eleitoral da Capital – 

Ermelino Matarazzo. 

189 17/05/2019 

Referente à realização de palestras específicas realizadas 

pelo Tribunal Regional Eleitoral na Capital e alguns 

municípios do interior a respeito da entrada em vigor do 

Processo Judicial eletrônico para os processos em 

primeira instância nas Zonas Eleitorais do Estado. 

226 12/06/2019 

Referente à sanção da Lei nº 13.834/2019, que altero o 

Código Eleitoral para tipificar o crime de denunciação 

caluniosa com finalidade eleitoral. 

240 24/06/2019 

Orientação aos Promotores de Justiça Eleitorais para que 

acessem periodicamente o Sistema Pardal (criado pelo 

TSE para fins de cadastro e recebimento de denúncias 

eleitorais). 

330 22/08/2019 

Referente à realização de Workshop em conjunto com o 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

CTIC do MPSP e com a Procuradoria-Regional Eleitoral do 

Estado, a respeito (i) da entrada em vigor do Processo 

Judicial Eletrônico (PJe) nas Zonas Eleitorais da Capital, 

com breve capacitação e exposição das principais 

funcionalidades; e (ii) do período de oferecimento de 

denúncias referentes a eventuais doações realizadas 

acima do limite legal por pessoas físicas a partidos e 

candidatos políticos nas eleições de 2018. 

 

 

Indicações Eleitorais 

 

Uma das principais atividades realizadas pela Assessoria Eleitoral é a organização, 

controle, administração, formalização, publicização e atualização constante de todo o 

procedimento de designação dos Promotores de Justiça para o exercício das funções 

eleitorais junto às Zonas Eleitorais da Capital e do Interior, atualizando-se os dados com 

as movimentações (promoções e remoções) e aposentadorias da carreira. 
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Antes do início de cada biênio eleitoral, é necessário revisar os dados e informações 

referentes aos critérios definidores da antiguidade eleitoral para fins do chamado 

“rodízio”, com algumas diferenças procedimentais relevantes para as comarcas da 

capital e do interior, as quais serão descritas com maiores detalhes mais adiante. Não 

obstante, de maneira geral, para as Zonas Eleitorais da Capital, o processo é quase todo 

automatizado, com inscrições via internet; já para o Interior, as Promotorias integrantes 

de cada Zona Eleitoral devem encaminhar, individualmente, suas Atas de Reunião com 

indicação dos Promotores. Em ambos os casos, valem os critérios dos Atos Normativos 

nº 557/2008 e 559/2008 e da Resolução CNMP nº 30/2008, e é dada ampla publicização 

das planilhas de antiguidade eleitoral e critérios utilizados para calculá-la.  

 

Para tanto, é importante que a base de dados que conjuga os critérios legais para fins 

de aferição da antiguidade eleitoral seja rigorosamente atualizada. O processo de 

atualização é feito diariamente através do acompanhamento de aposentadorias, 

exonerações, atos de movimentação na carreira, designações com prejuízo, etc., com 

base nos dados trazidos pelo Diário Oficial do Estado. 

 

Além disso, as planilhas atualizadas com os Promotores de Justiça Eleitorais em exercício 

perante cada uma das Zonas Eleitorais são também disponibilizadas para o público geral, 

com atualizações periódicas, na página “Eleitoral” do Portal Institucional do MPSP. 

 

A quantificação específica das atividades desenvolvidas em virtude das indicações 

eleitorais, movimentações e designações no curso do biênio é difícil de ser apurada, pois 

envolve a conjugação de todas as demais atividades (i.e., recebimento e envio de 

expedientes específicos, expedição de ofícios, trocas de e-mails, realização de ligações, 

etc.). 

 

Não obstante, considerando-se as 58 (cinquenta e oito) Zonas Eleitorais da Capital e as 

335 (trezentas e trinta e cinco) do Interior, e com base na experiência uníssona de 

Assessores e Servidores que atuaram nesta Assessoria Eleitoral, é possível afirmar que 

o controle constante das indicações eleitorais de 393 (trezentos e noventa e três) 

Promotores de Justiça corresponde ao maior volume de trabalho por único assunto. 
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Capital 

 

O Ato Normativo nº 557/2008-PGJ, que trata sobre o sistema de indicações de 

Promotores de Justiça Estaduais para o exercício das funções eleitorais junto às Zonas 

Eleitorais do Município de São Paulo, no seu artigo 5º, dispõe que as indicações 

obedecerão ao critério de antiguidade na Comarca da Capital, independentemente do 

lugar em que o interessado exerça as funções relativas ao seu cargo, desde que no 

Município de São Paulo. Por sua vez, seu parágrafo único dispõe que as indicações 

deverão ocorrer em sistema de rodízio, possibilitando a todos os interessados, 

ressalvada a antiguidade na respectiva Zona Eleitoral, o exercício das funções eleitorais. 

 

Por isso, e a fim de promover a transparência da situação funcional de modo a assegurar 

a todos os membros do Ministério Público o exato conhecimento de seu 

posicionamento na lista para o exercício futuro das funções eleitorais nas 58 (cinquenta 

e oito) Zonas Eleitorais da Capital, a Assessoria Eleitoral elaborou uma listagem 

contendo a “situação eleitoral” de cada Promotor de Justiça de Entrância Final, 

disponibilizada no portal, salientando que esta listagem, tal qual constou 

especificamente, tem apenas caráter informativo. 

 

Da lista, constam os nomes de todos os Promotores de Justiça da Capital, com indicação 

dos biênios eleitorais, a partir da edição do Ato Normativo nº 557/2008-PGJ, bem como 

suas antiguidades na Comarca e na carreira. 

 

Atualizada concomitantemente às movimentação na carreira (promoção/remoção) dos 

Promotores de Justiça, a lista permitiu aos Promotores de Justiça da Capital verificar 

suas respectivas posições com relação à antiguidade, bem como se exerceram ou não 

as funções eleitorais na Comarca podendo, a partir disso, visualizar suas chances de 

exercerem funções eleitorais futuras, levando em conta o critério das antiguidades e do 

rodízio das funções eleitorais. 
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Imagem 1. LISTAGEM DE CONSULTA DA FUNÇÃO ELEITORAL - CAPITAL (ref. 2019) 
 

 

 

 

Interior 

 

Listas semelhantes às da Capital são elaboradas para igualmente promover a 

transparência da situação funcional dos membros lotados no Interior, destarte relativas 

às Entrâncias Inicial, Intermediária e Final, cujas Comarcas, contam com 335 (trezentas 

e trinta e cinco) Zonas Eleitorais. 

 

As listas foram divididas em Promotorias de Justiça únicas, duplas e com mais de dois 

cargos, constando, no caso das Promotorias de Justiça com mais de dois cargos, os 

nomes dos Promotores de Justiça, os cargos que ocupam, a indicação dos biênios 

eleitorais eventualmente exercidos a partir da edição do Ato Normativo nº 559/2008-

PGJ, e também o início do exercício do membro na Zona Eleitoral e sua antiguidade na 

carreira. 
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Imagem 2. LISTAGEM DE CONSULTA DA FUNÇÃO ELEITORAL - INTERIOR (ref. 2019) 
 

 

 

Além disso, a lista de Promotorias de Justiça com mais de dois cargos, instituída em 

2016, permitiu aos Promotores de Justiça que a integram verificar suas respectivas 

posições com relação ao exercício pretérito das funções eleitorais, que tem como termo 

inicial a edição do Ato Normativo nº 559/2008-PGJ, bem como a data que iniciou o 

exercício na Zona Eleitoral e sua antiguidade na carreira, visualizando suas chances de 

exercer futuras funções eleitorais. 

 

 

Administração da Página “Eleitoral” no Portal Institucional 
 

A página “Eleitoral” no Portal Institucional, remodelada no ano de 2017, em conjunto 

com as comunicações via e-mail aos Promotores de Justiça Eleitorais, serve de base para 

todas as publicações e comunicações de interesse ao exercício das funções eleitorais. 

 

Os principais assuntos das publicações referem-se a orientações e normativas do TSE, 

TRE-SP e PRE-SP, além de decisões do STF que impactam nos trabalhos e processos 

eleitorais; informações sobre calendário eleitoral e principais denúncias e ações, 

conforme os prazos legais; links e manuais de interesse sobre dos sistemas utilizados, 

e.g., SisConta Eleitoral, Sistema Pardal e, mais recentemente, Processo Judicial 

eletrônico; dentre outros. 
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Além disso, é na página que são publicados todos os materiais de apoio, incluindo: (i) 

jurisprudência por tema; (ii) modelos de peças (representações, denúncias, 

arquivamentos, etc.); (iii) estudos, pesquisas e doutrina por tema; (iv) artigos 

acadêmicos; e (v) notícias de interesse no âmbito do Direito Eleitoral, embora não se 

limite a isso. 

 

A título ilustrativo, apenas sobre o tema “Doações Acima do Limite Legal”, há mais de 

40 (quarenta) materiais diferentes, entre manuais, fluxogramas, legislação, 

jurisprudências e modelos de peças. Estima-se que, desde 2016, mais de 200 (duzentos) 

documentos diferentes foram disponibilizados a título de material de apoio, 

demandando intenso e constante trabalho de pesquisa, análise e produção por parte da 

Assessoria Eleitoral. 

 

 

Atividades Específicas – 2018 

 

 

Resolução Conjunta PRE-SP e MPSP 

 

Aos 26 dias do mês de março de 2018 foi publicada a Resolução Conjunta da 

Procuradoria-Regional Eleitoral de São Paulo e do Procurador-Geral de Justiça do Estado 

de São Paulo, com o objetivo de divulgar orientações à atuação dos Promotores de 

Justiça Eleitorais durante o ano de 2018, considerando-se, especialmente, as Eleições 

Gerais ocorridas no mesmo ano. Dentre os assuntos regulamentados, destaca-se a 

necessidade de comunicação à Procuradoria-Regional Eleitoral e/ou Geral Eleitoral: 

 

 De quaisquer notícias de inelegibilidade ou de ausência de condições de 

elegibilidade referentes a candidatos das respectivas áreas de atuação que lhe 

chegarem ao conhecimento; 

 Quanto à instauração de investigações, inquéritos ou processos-crime em 

relação a fatos definidos como crime praticados por pessoas sem prerrogativa 

de foro relacionados às Eleições de 2018; e 

 

Notícias de irregularidades cíveis-eleitorais relativas ao pleito estadual ou federal de 

2018, em especial as relativas a propaganda antecipada ou irregular, compra de votos, 
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condutas vedadas, abuso de poder político, econômico ou abuso no uso dos meios de 

comunicação social e recebimento ou gastos ilícitos de campanha. 

 

 

“Combate à Corrupção Eleitoral” – MPSP e TCE-SP 

 

Em 17 de agosto de 2018, o Fórum de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

do Estado de São Paulo (FoccoSP), do qual o MPSP e o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo fazem parte, promoveu palestras e debates sobre corrupção eleitoral. O 

objetivo do evento foi o incentivo à discussão de ações que possam qualificar os agentes 

públicos e a sociedade na prevenção e repressão à corrupção, e contou com a 

participação desta Assessoria Eleitoral na figura da Assessora Dra. Ana Laura Bandeira 

Lins Lunardelli.11 

 

Imagem 11. ARTE DE VIVULGAÇÃO DO EVENTO “COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL” 

(2018) 

 

 
 

 

 

 
11 Divulgação: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/evento?id_evento=19086708&id_grupo=118>; e 
<https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-sedia-forum-combate-corrupcao-estado-sao-paulo-focco-sp>. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/evento?id_evento=19086708&id_grupo=118
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-sedia-forum-combate-corrupcao-estado-sao-paulo-focco-sp
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Materiais De Apoio – Eleições 2018 

 

Considerando a realização das Eleições Gerais (e Estaduais) no ano de 2018, a Assessoria 

Eleitoral elaborou e disponibilizou aos Promotores de Justiça Eleitorais uma série de 

materiais de apoio específicos a fim de auxiliá-los no exercício de suas funções no 

período. Todo o material está disponível para consulta na página “Eleitoral” do Portal 

Institucional, através do link “Eleições 2018”. 

 

Dentre os diversos materiais pesquisados, selecionados e colacionados, destaca-se os 

seguintes: 

 

 Atuação do Promotor Eleitoral em Eleição Geral - Propaganda e Poder de Polícia; 

 Uso de camisetas no dia das eleições; 

 Atuação do Promotor Eleitoral em Eleição Geral - Acompanhamento de 

programas de distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da 

Administração Pública local (disponibilizado em conjunto com diversos anexos 

para auxílio aos Promotores Eleitorais); 

 Sugestão de Atuação dos Promotores de Justiça Eleitorais nas Eleições Gerais 

2018. 

 

 

Eleições 2018 

 

A Assessoria Eleitoral participou ativamente do processo eleitoral durante as Eleições 

Gerais de 2018. A fim de auxiliar os Promotores Eleitorais, criou página específica 

dedicada unicamente ao tema, contendo as principais normas legislativas e resoluções, 

além de  orientações, cartilhas, material de apoio sobre os temas: acompanhamento de 

programas de distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 

Pública Municipal; Crimes Eleitorais; e Sugestão de Atuação dos Promotores Eleitorais 

nas Eleições de 2018. 

 

Ademais, a Assessoria Eleitoral também realizou e/ou participou dos seguintes eventos: 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Atuacao%20do%20promotor%20eleitoral%20em%20eleicao%20geral%20-%20propaganda.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Uso%20de%20camisetas%20nas%20eleicoes.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20promotor%20eleitoral%20em%20eleicao%20geral%20-%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20bens%20servi%C3%A7os%20e%20valores%202.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20promotor%20eleitoral%20em%20eleicao%20geral%20-%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20bens%20servi%C3%A7os%20e%20valores%202.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20promotor%20eleitoral%20em%20eleicao%20geral%20-%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20bens%20servi%C3%A7os%20e%20valores%202.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Material-de-Apoio_Atuacao%20dos%20PJEleitoriais%202018.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Eleitoral/Eleicoes2018/Material-de-Apoio_Atuacao%20dos%20PJEleitoriais%202018.pdf
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 Videoconferência realizada em 25/10/2019 com o então Procurador-Regional 

Eleitoral em São Paulo (Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves) e o seu Substituto 

(Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto), disponibilizada para acesso remoto a todos os 

Promotores Eleitorais do Estado, para tratar acerca de estratégias de atuação 

durante a realização do segundo turno das eleições e outras orientações gerais; 

 Sorteio e auditoria de urnas eletrônicas; 

Plantão Eleitoral (07/10, primeiro turno, e 28/10, segundo turno), das 9h às 13h, 

com participação do PGJ, Dra. Lídia, Dra. Ana Laura (Assessora) e outros; 

 Campanha “A Regra é Clara”12: Estabelecendo um paralelo com o universo do 

futebol, normas eleitorais são apontadas pelo comentarista de arbitragem 

Arnaldo Cezar Coelho, autor do bordão “a regra é clara”, através de spots de 

rádio. A campanha também contempla uma cartilha com as “regras” das eleições 

e ativações nas redes sociais do MPSP (Facebook, Twitter e YouTube). Os spots 

produzidos pela produtora de som Coletiva, simularam a narração de um jogo e 

apresentam, pela voz do jovem narrador esportivo Pedro Martelli, diversos 

cenários-chave. Também foi criada a cartilha “A Regra é Clara”, que explica de 

maneira acessível grande parte da legislação eleitoral. O objetivo foi chamar a 

atenção de todos os cidadãos sobre o certo e o errado nas eleições e, assim, 

garantir que todos conheçam as regras deste jogo. 

 

 

Alteração De Atos Normativos 

 

No ano de 2018 ocorreu a alteração dos Atos Normativos nº 557/2008 e 559/2008 

através dos Atos Normativos 1101/2018-PGJ e 1102/2018-PGJ, respectivamente. As 

alterações foram feitas em decorrência do rezoneamento eleitoral ocorrido no ano 

anterior, que extinguiu e criou zonas eleitorais e distribuiu eleitorado. As alterações 

foram propostas e elaboradas inteiramente por esta Assessoria Eleitoral. 

 

  

 

 
12 Divulgação: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Agosto/74BF
4D444E9247DEE050A8C0DD017F67>; e 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Setembro/76
6539973AA3D1F9E050A8C0DD015FD3>. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Agosto/74BF4D444E9247DEE050A8C0DD017F67
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Agosto/74BF4D444E9247DEE050A8C0DD017F67
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Setembro/766539973AA3D1F9E050A8C0DD015FD3
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2018/2018_Setembro/766539973AA3D1F9E050A8C0DD015FD3
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Troca do Biênio Eleitoral e Impugnações 

 

Ao final do ano de 2018 foram iniciados os procedimentos necessários à troca do biênio 

eleitoral, com as correspondentes alterações da investidura dos Promotores Eleitorais 

das 393 (trezentas e noventa e três) Zonas Eleitorais do Estado de São Paulo. 

 

Além dos trabalhos usuais já descritos na seção específica deste relatório, foram 

analisadas e respondidas 13 (treze) impugnações de indicações eleitorais. 

 

 

Atividades Específicas – 2019 

 

 

Videoconferência – Exercício Da Função Eleitoral 

 

Em 15 de março de 2019, a Assessoria Eleitoral, em conjunto com a Procuradoria-

Regional Eleitoral em São Paulo, realizou videoconferência com participação dos recém 

indicados Promotores de Justiça Eleitorais, para tratar de temas ligados à função 

eleitoral, considerando-se o início do novo biênio e a decisão do Supremo Tribunal 

Federal que determinou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar 

crimes comuns que apresentem conexão com crimes eleitorais. 

 

 

Substituições Automáticas – Edição de Ato Normativo 

 

No intuito de garantir maior segurança jurídica, previsibilidade e eficiência ao exercício 

das funções eleitorais no interior do Estado, e tendo em visto as alterações e exclusões 

de Zonas Eleitorais decorrentes do rezoneamento, aos 18 de fevereiro de 2019 foi 

publicado o Ato Normativo nº 1.138/2019-PGJ, que dispõe sobre o sistema de 

substituições automáticas dos Promotores de Justiça Estaduais indicados e designados 

para o exercício das funções eleitorais junto às Zonas Eleitorais que abrangem os 

territórios das Comarcas do Interior. 
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Utilização Do Sistema Sei! Para O Envio De Denúncias Eleitorais 

 

Como demonstração do esforço para garantir-se maior celeridade e efetividade às 

atividades desenvolvidas tanto nesta Assessoria Eleitoral, quanto pelos Promotores de 

Justiça Eleitorais, aos 22 de fevereiro de 2019 foi publicado do Aviso nº 006/2019-

SPGJPI, o qual determinou, a partir da referida data, que todos os procedimentos de 

Denúncia Eleitoral recebidos nesta Assessoria fossem criados, assinados, tramitados e 

concluídos eletronicamente por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações – 

SEI!. 

 

 

Sistema Pardal – Guia do Usuário MPSP 

 

No primeiro semestre do ano de 2019, esta Assessoria Eleitoral elaborou o “Guia do 

Usuário do Sistema Pardal”, disponibilizado a todos os Promotores de Justiça Eleitorais 

na página “Eleitoral” do Portal Institucional . O documento sintetiza de forma 

simplificada as principais funcionalidades do Sistema Pardal (desenvolvido pelo Tribunal 

Superior Eleitoral para o cadastro de denúncias eleitorais), bem como as dúvidas mais 

frequentes apresentadas pelos usuários. 

 

 

Campanha “Mais Mulheres na Política” – Reuniões, Projetos de Lei e 

Divulgação 

 

Desde 2018 a Assessoria Eleitoral desenvolve e apoia projetos e campanhas que visam 

garantir a igualdade de gênero e a inclusão das mulheres na política. Ao longo do ano 

de 2019, com a liderança da Assessora Eleitoral, Dra. Vera Lucia C. B. Taberti, e apoio da 

Assessora Eleitoral Dra. Ana Laura B. L. Lunardelli, foram realizadas diversas reuniões 

para tratar do tema. 

 

Ao todo foram realizadas mais de 5 (cinco) reuniões, cuja transmissão ao vivo foi 

realizada com o apoio da Assessoria de Comunicação deste MPSP, para tratar, 

principalmente, da elaboração de Projetos de Lei sobre a participação das mulheres na 

política. O esforço coletivo resultou no lançamento, em 20 de setembro de 2019 , de 

três anteprojetos de lei, produzidos em parceria com uma rede de entidades da 
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sociedade civil. Dentre as proposições, destaca-se a garantia de reserva de 50% das 

cadeiras dos Parlamentos para as mulheres (sendo metade disso para mulheres negras), 

e a garantia de que as candidatas recebam o dobro de recursos que os candidatos 

recebem do Fundo Eleitoral. 

 

Além do destacado trabalho das Promotoras e Assessoras Eleitorais, o evento e ao 

projetos contaram com a presença de representantes dos movimentos Mulheres Negras 

Decidem, Coletivo Elen Keller, Vote Nelas, Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, e 

de membros da OAB/SP, do Conselho Estadual da Condição Feminina, da Procuradoria 

Regional Eleitoral e da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena da 

Secretaria da Justiça. 

 

 

Nota Técnica – Atribuição De Juízes Federais Para Atuar Na Justiça 

Eleitoral De Primeiro Grau 

 

Em 1º de abril de 2019, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, na 

qualidade de Presidente da Comissão de acompanhamento Legislativo e Judicial do 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), emitiu e assinou Nota Técnica 

elaborada por esta Assessoria Eleitoral, acerca da discordância do referido Conselho 

quanto ao requerimento da Procuradoria-Geral da República ao Tribunal Superior 

Eleitoral que propôs a atribuição de juízes federais para atuar na Justiça Eleitoral de 

primeiro grau, em razão do influxo de ações criminais da justiça eleitoral. 

 

 

Alteração De Atos Normativos 

 

Em razão de alterações no calendário eleitoral, em 2019 esta Assessoria Eleitoral 

elaborou e preparou alterações aos Atos Normativos nº 557 e 559/2008, a fim de refletir 

a mudança na data de investidura dos Promotores Eleitorais no novo biênio, que passou 

de 3 de janeiro para 3 de março dos anos ímpares. 

  



 

109 
 

Implementação do Processo Judicial Eletrônico nas Zonas Eleitorais 

 

A Portaria-TSE nº 344/2019, dando continuidade à implantação do Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) na Justiça Eleitoral, tornou obrigatória, a partir das datas e nas unidades 

judiciárias definidas em seus anexos, a utilização do sistema para propositura, e sua 

ulterior tramitação, das ações de competência das Zonas Eleitorais. 

 

Desde 24 de novembro de 2015, o uso do PJe é obrigatório no TSE para a propositura e 

a tramitação das seguintes classes processuais (conforme Portaria-TSE nº 396 de 20 de 

agosto de 2015): Ação Cautelar (AC), Habeas Corpus (HC), Habeas Data (HD), Mandado 

de Injunção (MI) e Mandado de Segurança (MS). Em 20 de junho de 2016, iniciou-se a 

obrigatoriedade do uso do PJe, consoante Portaria-TSE nº 643 de 20 de junho de 2016, 

para solicitações de requisição de servidor e requisição de força federal, ambas da classe 

processual Processo Administrativo.  

 

De acordo com o cronograma previsto pelo TSE, o PJe – ZE foi definitivamente 

implementado nas Zonas Eleitorais da Capital do Estado de São Paulo em 20 de agosto 

de 2019, e será implementado nas comarcas do interior em 20 de outubro do mesmo 

ano. 

Ante a necessidade premente de adaptação das estruturas administrativas e jurídicas 

necessárias ao exercício da função eleitoral pelos Promotores de Justiça Eleitorais em 

função do advento do PJe na primeira instância da Justiça Eleitoral, esta Assessoria 

Eleitoral manteve, e ainda mantém, durante todo o ano de 2019, contatos frequentes 

com membros e servidores do TSE, do TRE-SP e da PRE-SP a fim de modular a transição 

do tradicional sistema físico para o novo sistema digital. 

 

A seguir, serão elencadas as principais ações desenvolvidas pela Assessoria Eleitoral 

nesse sentido durante o ano de 2019. 

 

 

Encontros e Reuniões Em Brasília: “PJE – ZE” 

 

Entre os dias 3 e 4 de julho de 2019, a Assessora Eleitoral Dra. Ana Laura Bandeira Lins 

Lunardelli participou na sede do TSE em Brasília do curso para multiplicadores do 
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Processo Judicial eletrônico, acompanhada do servidor do CTIC, Sr. Alípio Martins, como 

representante técnico.  

 

No dia 5 de julho, também em Brasília, referida Assessora participou de reunião com o 

Vice Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Humberto Jaques de Medeiros e coordenadores das 

funções eleitorais dos Ministérios Públicos dos Estados, na sede da Procuradoria-Geral 

da República, para tratar das ações de doações acima dos limites legais, das normas de 

funcionamento do Ministério Público Eleitoral e das Eleições de 2020. 

 

Evento “Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais”No dia 4 

de julho de 2019 a Assessora Eleitoral Dra. Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti 

participou do evento “Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas 

Eleitorais”, realizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo 

de colher subsídios para o aprimoramento das leis eleitorais. 

 

 

Atuação Conjunta MPSP e PRE/SP 

 

Em antecipação à entrada em vigor do Processo Judicial eletrônico na primeira instância 

da Justiça Eleitoral, a Assessoria Eleitoral do MPSP atuou de maneira conjunta com a 

Procuradoria-Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, órgão do Ministério Público 

Federal, integrante do Ministério Público Eleitoral, para uma melhor adaptação dos 

Promotores de Justiça ao PJe – ZE. 

 

Dentre as diversas ações promovidas, em 8 de agosto de 2019 as Assessoras Eleitorais, 

Dras. Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli e Vera Lucia de Camargo Braga Taberti, 

reuniram-se com representantes da PRE/SP na sede da Procuradoria a fim de discutir os 

sistemas informacionais utilizados e eventuais desafios de implementação do PJe – ZE 

para os Promotores de Justiça do Estado de São Paulo. Além das Assessoras Eleitorais, 

também participaram da reunião os Drs. Edi Lago da Fonseca e Alfonso Presti, em 

conjunto com servidores do CTIC. 
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Material de Apoio – PJE – Zonas Eleitorais 

 

A fim de se preparar para a entrada em vigor do PJe – ZE nas Zonas Eleitorais da Capital 

do Estado de São Paulo em 20 de agosto de 2019, a Assessoria Eleitoral elaborou extenso 

material de apoio a partir da documentação e orientações constantes do próprio manual 

do sistema e dos portais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral 

do Estado de São Paulo. 

 

Com mais de 200 páginas de instruções e imagens ilustrativas, o material escrito foi 

disponibilizado a todos os Promotores de Justiça Eleitorais via e-mail e na página 

“Eleitoral”, no Portal Institucional. Além do documento, também foram divulgados 

todos os links de acesso e cursos de capacitação em vídeo produzidos pela Justiça 

Eleitoral a todos os membros. 

 

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, está em vias de concluir 

a elaboração de material próprio, adaptado às principais necessidades e dúvidas dos 

Promotores de Justiça Eleitorais. Os manuais e instruções serão oportunamente 

divulgados, tão logo o setor conclua os trabalhos. 

 

Além disso, em parceria com a Assessoria Eleitoral, o CTIC criou também, no Portal da 

Comunicação, intranet acessada por membros e servidores deste MPSP, uma página 

exclusiva direcionada ao Processo Judicial eletrônico – Zonas Eleitorais. A página conta 

com instruções acessíveis, links de interesse, normas, manuais e contatos de e-mail e 

telefone de suporte, seja administrativo interno (realizado pelo próprio CTIC), seja do 

próprio sistema PJe-ZE (realizado pelo TRE/SP). 

 

 

Workshop – Assessoria Eleitoral, CTIC E PRE/SP 

 

Em 30 de agosto de 2019, a Assessoria Eleitoral, em conjunto com o CTIC, realizou 

encontro com os Promotores de Justiça Eleitorais da Capital no edifício sede do MPSP, 

com o intuito de orientar e realizar uma capacitação prévia sobre o Processo Judicial 

eletrônico. 

 



 

112 
 

O evento contou também com a participação do Procurador-Regional Eleitoral 

Substituto, Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto que, além de orientações gerais sobre o novo 

sistema, prestou esclarecimentos sobre o período vindouro de denúncias em razão de 

eventuais doações acima do limite legal. 

 

O workshop foi transmitido ao vivo, via plataforma Skype, e disponibilizado em sua 

integralidade na página “Eleitoral” do Portal Institucional, a fim de permitir a consulta a 

qualquer tempo pelos interessados. 

 

 

Cadastro Biométrico nos Municípios do Interior 
 

Em 479 municípios do Estado de São Paulo a Biometria passou a ser obrigatória em 2019, 

de modo que os eleitores que não procederem ao cadastramento não poderão votar 

nas eleições municipais de 2020, tampouco justificar a ausência de comparecimento às 

urnas. Além de não poder votar, o eleitor que não fizer a Biometria até a data limite terá 

o seu título de eleitor cancelado. 

 

No ano de 2018, cerca de 3.4 milhões de eleitores tiveram seu título de eleitor 

cancelado, o que pode gerar graves consequências para o cidadão, por exemplo, 

impossibilidade de: votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou 

CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em 

estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública 

e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de 

renda (art. 7º, §1º, incisos I a VII, e §2º, do Código Eleitoral; c/c arts. 1º, §3º, e 3º, caput, 

da Resolução TSE nº 23.440/2015). Além disso, o não exercício ao direito de sufrágio 

pode influir de maneira relevante no resultado das eleições.  

 

Desse modo, a Assessoria Eleitoral, em 6 de agosto de 2019, encaminhou aos 

Promotores de Justiça Eleitorais em exercício perante as Zonas Eleitorais de municípios 

sujeitos ao cadastramento biométrico, a sugestão de que promovessem campanhas de 

informação e conscientização junto aos órgãos de imprensa, a fim de esclarecer os 
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eleitores sobre a necessidade de se realizar o cadastramento eleitoral e as 

consequências de sua não realização, a fim de manter ativos seus direitos políticos13. 

 

Além da recomendação, foi preparada sugestão de texto para ser encaminhado como 

notícia de utilidade pública para os meios de comunicação existentes nos municípios 

abrangidos pela respectiva Zona Eleitoral, reproduzida abaixo. 

 

Imagem 12. SUGESTÃO DE CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA – BIOMETRIA NOS 

MUNICÍPIOS (2019) 

 

 

 

 
13 A exemplo do colega Flavio Hernandez José, Promotor de Justiça Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral – 

Araçatuba. 
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O informativo e todo o material referente à campanha foram disponibilizados também 

no Portal Institucional, no Quadro de Avisos da página Eleitoral. 

 

 

Boletim “Minuto Eleitoral” 

 

No intuito de incrementar a transparência, e dar maior expressão às comunicações de 

interesse tanto dos Promotores de Justiça Eleitorais, quanto de todos os membros do 

MPSP, no segundo semestre de 2019 a Assessoria Eleitoral lançou o boletim “Minuto 

Eleitoral”. 

 

O informativo reúne notícias, decisões, artigos jurídicos e novidades que podem vir a 

auxiliar no desempenho das relevantes funções eleitorais, informando, atualizando e ao 

mesmo tempo aproximando-se dos Promotores de Justiça Eleitorais de uma forma 

direta e objetiva. 

 

Imagem 13. MINUTO ELEITORAL – PRIMEIRA EDIÇÃO (AGOSTO/2019) 
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Doações Acima do Limite Legal e Sisconta Eleitoral 

 

Durante os meses de junho a setembro de 2019, através de atuação conjunta com a 

PRE/SP, a Assessoria Eleitoral buscou garantir a implementação de melhorias ao sistema 

“SisConta Eleitoral”, criado pelo MPF a fim de facilitar a análise, pelo Ministério Público 

Eleitoral, de eventuais irregularidades oriundas de doações de pessoas físicas a partidos 

ou candidatos políticos em valor superior ao limite legal. 

 

Nesse sentido, atendendo a demandas reiteradas no passado, a Procuradoria-Geral 

Eleitoral em Brasília solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral que disponibilizasse base de 

dados contendo o domicílio eleitoral de todos os doadores, a fim de realizar o 

cruzamento com as informações enviadas pela Receita Federal do Brasil em relação às 

doações. O objetivo da medida foi garantir que os Relatórios de Conhecimento suspeitos 

de irregularidades fossem devidamente distribuídos conforme o domicílio eleitoral dos 

doadores, evitando-se a pluralização de conflitos positivos e negativos de atribuição e 

garantindo maior eficiência e qualidade no trabalho desenvolvido pelos Promotores 

Eleitorais. 

 

A esse respeito, conforme pode-se depreender do gráfico abaixo, merece destaque o 

fato de que o Estado de São Paulo corresponderá ao maior volume de doações e 

relatórios de conhecimento (referentes às eleições de 2018) de todo o Brasil: 

 

Gráfico 7. RELATÓRIOS DE CONHECIMENTO POR UF – 2019 (referente às doações de 

2018) 
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Sobre as doações acima do limite legal foram ministradas pela Assessoria Eleitoral 

durante os meses de outubro e novembro,  palestras nas Regionais de Santos, Campinas 

e na Capital e promovidos cursos de capacitação por EAD nas demais Regiões do Estado 

juntamente com a Central do Processo Digital, que  realizou a capacitação de 

Promotores de Justiça Eleitorais e Servidores sobre a utilização do Processo Judicial 

Eletrônico, PJ-e, estando todo material disponibilizado na página da Assessoria Eleitoral. 
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Subprocuradoria 
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
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Expediente da Diretoria-Geral
 

 

Apresentação 
 

O Expediente da Diretoria-Geral é a Subárea de Apoio Administrativo estabelecida no 

art. 67 da Lei Complementar nº 734/1993, de 26 de novembro de 1993: 

 

“Art. 67. A Sub-Área de Apoio Administrativo tem, dentre outras, a atribuição de 

receber, registrar, distribuir e expedir processos, correspondências e papéis, manter 

arquivo de correspondência expedida e das cópias dos documentos preparados, 

executar serviços de datilografia e providenciar cópias de textos”. 

 

Hoje, inclui uma área de Secretaria e, com ela, presta apoio administrativo aos gabinetes 

do Diretor-Geral e seus assessores, bem como ao do Subprocurador-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional, e às diversas áreas técnicas e assessorias diretamente 

ligadas a esses gabinetes. 

 

Em parte dos anos de 2018 e 2019, prestou auxílio também ao Gabinete do Secretário-

Executivo da Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

 

Objetivos 
 

Além das atividades listadas no dispositivo legal acima mencionado, a Subárea de Apoio 

Administrativo da Diretoria-Geral é responsável pela autuação de quase todos os 

processos administrativos não disciplinares, incluindo-se protocolados, processos DG, 

FED e CI e seus respectivos processos apartados, abertura de volumes de autos, 

publicação de decisões e outros atos do Diretor-Geral, do Subprocurador-Geral de 

Justiça de Planejamento Institucional e, eventualmente, do Secretário-Executivo e do 

Procurador-Geral de Justiça, controle de numeração desses atos, controle de 

comunicações oficiais, redação de atos e comunicações das autoridades dos gabinetes, 

elaboração de minutas de atos e comunicações administrativas, bem como minutas de 

convênios e termos de cooperação, instrução de processos apartados e protocolados de 
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diversos objetos, recebimento de documentos por meio de sistemas informatizados, a 

saber, e-mail e Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, controle em sistemas de 

tramitação de autos e documentos avulsos endereçados aos gabinetes (Protocolo-Geral 

e SIS MP Financeiro Orçamentário), controle, em sistema, de contratos administrativos, 

prestação ao Tribunal de Contas do Estado por meio eletrônico (sistema AUDESP) de 

parte dos dados referentes a contratações e aquisições não licitadas, articulação da 

maior parte da comunicação administrativa entre os gabinetes e suas 30 diretorias, 03 

assessorias técnicas e diversas subáreas, incluindo-se, subsidiariamente, o CTIC, com 

suas 06 diretorias, articulação da maior parte da comunicação administrativa com os 

demais gabinetes do MPSP, controle do acesso aos gabinetes, seja por meio pessoal, 

telefônico ou meio digital (à exceção dos e-mails pessoais de cada membro, que são 

gerenciados pelo titular), controle de frequência de 65 funcionários, entre servidores e 

estagiários. 

 

 

Documentos 
 

O setor de Expediente recebeu pedidos administrativos e judiciais cujas providências 

eram da esfera de competência do Diretor-Geral, do Subprocurador-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional e, eventualmente, do Secretário-Executivo da Procuradoria-

Geral de Justiça e do Procurador-Geral de Justiça. 

 

Os pedidos, em geral, chegam à subárea de Expediente já instruídos pelas áreas técnicas 

e diretorias, para fins de decisão e prosseguimento, de modo que à origem da entrada 

de documentos desta subárea é formada minoritariamente pelos interessados 

propriamente ditos e majoritariamente pelas áreas internas à própria estrutura dos 

gabinetes. 

 

O mesmo se nota quanto à saída dos documentos. 

 

 ENTRADA SAÍDA 
ARQUIVADOS 

NO SETOR 

EXPEDIENTES / PROTOCOLADOS / PROCESSOS 22.434 21.909 577 

MÉDIA DIÁRIA APROXIMADA 45 44 1 
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Ligações 
 

A área de Secretaria da Diretoria-Geral conta com três secretárias que gerenciam 05 

linhas de entrada, a serem distribuídas, inicialmente, entre as sete ou seis autoridades 

dos gabinetes ou para qualquer outro ramal interno ou externo, dependendo do 

assunto. 

 

 
TOTAL 

BIÊNIO 

MÉDIA DIÁRIA 

APROXIMADA 

REALIZADAS 19.400 38 

RECEBIDAS 12.700 24 

TOTAL 32.100 62 

 

 

22.434 21.909

577

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

ENTRADA SAÍDA ARQUIVADOS NO SETOR

EXPEDIENTES / PROTOCOLADOS / 
PROCESSOS



 

121 
 

 
 

Note-se que não estão incluídas nessa estimativa as meras transferências para os ramais 

internos ao PABX do Edifício-Sede, pois importam em volume incomensuravelmente 

maior. 

 

 

E-mail 
 

O setor tem dois endereços de e-mail institucionais: secretariadg@mpsp.mp.br e 

dg@mpsp.mp.br. Ambos são formas de captação de pedidos de providências 

administrativos. Trata-se da forma preferencial para essa finalidade e seu uso foi 

incentivado pela administração, em detrimento do uso dos Correios (cf. Recomendação 

DG/MP nº 03/2018, de 18 de abril de 2018). 

 

Em razão disso, além das duas caixas institucionais, todos os servidores trabalham 

intensamente com seus endereços de e-mail pessoais. 

 

O uso do e-mail tem recrudescido gradativamente. 
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Secretaria da Diretoria-Geral 

 

 
TOTAL 

BIÊNIO 

MÉDIA DIÁRIA 

APROXIMADA 

RECEBIDOS 6.777 19 

ENVIADOS 5.030 13 

TOTAL 11.807 32 

 

Expediente Da Diretoria-Geral 

 

 
TOTAL 

BIÊNIO 

MÉDIA DIÁRIA 

APROXIMADA 

RECEBIDOS 7.577 21 

ENVIADOS 14.253 39 

TOTAL 21.830 60 

 

 
TOTAL 

BIÊNIO 

MÉDIA DIÁRIA 

APROXIMADA 

RECEBIDOS GERAL 14.354 40 

ENVIADOS GERAL 19.283 52 

TOTAL 33.637 92 
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Atendimento Pessoal 
 

Os atendimentos pessoais são todos triados pela Secretaria da Diretoria-Geral e 

totalizaram, no biênio, aproximadamente 4.500* atendimentos (média de 9* 

atendimentos diários), tratando-se majoritariamente de autoridades do próprio 

Ministério Público e de outros órgãos. 

 

 

Reuniões 
 

Foram realizadas 707 reuniões no biênio, cujos assuntos variaram conforme os 

interesses dos grupos e entidades envolvidos, destacando-se, primeiramente, as 

reuniões mensais com toda a parte administrativa, para controle de resultados e 

alinhamento de estratégias comuns, as reuniões para viabilização e implantação de 

novas unidades, bem como aquelas com entidades representativas de servidores, 

particularmente, SINDSEMP-SP e AAJUMP. 

 

Esse número abrange apenas as reuniões realizadas nos próprios gabinetes 

mencionados na apresentação, não sendo possível aferir aqui a participação dos 

membros desses gabinetes em inúmeras outras reuniões ocorridas em outros gabinetes 

do MPSP ou em outros órgãos, sobretudo junto à Presidência do TJSP e à APMP, que 

foram ordinariamente reuniões externas. 

 

 

Protocolados / Processos 
 

O setor de expediente autuou processos administrativos não disciplinares, visando ao 

registro e organização de todas as providências necessárias às aquisições de bens 

permanentes e de consumo, bem como às contratações de serviços, os quais atenderam 

às necessidades do Ministério Público em todo o estado. 

 

Ademais, autuou protocolados para finalidades diversas. 
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 2018 2019 

PROC. DG 294 316 

PROC. FED 72 79 

PROC. CE 38 33 

PROC. CI 01 03 

APARTADO 136 129 

PROC. SPGJPI 01 02 

PROTOCOLADO 60 60 

TOTAL 602 623 
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Correspondências / Telegramas / Malas-Diretas 
 

A correspondência é uma das formas de captação de pedidos de providências 

administrativos. Por utilizar suporte físico oneroso para a Instituição, seu uso foi 

desincentivado pela administração (cf. Recomendação DG/MP nº 03/2018, de 18 de 

abril de 2018) e, em razão disso, tem esmorecido gradativamente. 

 

 2018 2019 

RECEBIDA 850 850 

ENVIADA 240 325 

TOTAL 1.090 1.175 
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Projetos Desenvolvidos 
 

Conforme se depreende da leitura do art. 67, da Lei Orgânica do MPSP, a Subárea de 

Apoio Administrativo é uma subárea que deve prestar auxílio administrativo aos 

gabinetes, assessorias e diretorias que atende, na forma mencionada na apresentação, 

não cabendo a ela a propositura de projetos. 

 

Entretanto, no apertado limite de suas atribuições e por iniciativa de seus servidores, a 

subárea tem empreendido medidas na direção de maior simplificação e agilização dos 

seus processos. 

 

Nesse sentido, foi concluída a carga eletrônica de parte do acervo do setor. Hoje, todo 

o acervo vivo (livros de controle, dados gerenciais, agenda, modelos de documentos, 

relatórios, dados abertos, dados sigilosos, todo o material de trabalho usado 

cotidianamente) se encontra em ambiente de nuvem, podendo ser acessado 

remotamente e estando protegido de eventuais avarias nos equipamentos de 

informática. 

 

Houve, no período, a implementação eletrônica de 04 processos do setor no Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI!. 

 

Também nesse sentido foi proposta e acolhida a edição da Resolução 1086/2018-PGJ, 

de 18 de junho de 2018, que simplifica o fluxo de documentos dirigidos à Diretoria-Geral 

e tramita em fase avançada proposta de revogação das Portarias DG/MP nºs 13/2006 e 

14/2006, que, se acolhida, poderá promover uma economia de mais de 300 folhas de 

papel sulfite por semana, além de otimizar o potencial de servidores de diversas áreas 

envolvidas, os quais, hoje, se ocupam sobremaneira de retrabalho. 

 

Seguindo o Ato Normativo 1.160/2019-PGJ, foi implantada nova rotina administrativa 

na Secretaria referente as carteiras funcionais de membros. Trata-se da implantação de 

sistema eletrônico de identificação funcional, por meio do aplicativo denominado e-

funcional.  

 

Desde agosto do referido ano, já foram aprovados 404 e-funcionais de membros ativos, 

enquanto as de aposentados permanecem físicas, com média de 7 pedidos por mês. 
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Ademais, a ideia fez sucesso no cenário nacional e o aplicativo e-funcional já foi cedido, 

mediante convênio, para o MP do Rio de Janeiro e está sendo concluída à cessão ao MP 

de Rondônia. 

 

 

Atos, Avisos e Portarias 
 

A subárea de expediente controla a numeração das comunicações administrativas dos 

gabinetes do Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, do Diretor-

Geral e, eventualmente, do Procurador-Geral de Justiça (no caso dos ofícios PGJ/DG), 

consoante quantitativos contidos nas tabelas abaixo: 

 

Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional e 

Procurador-Geral de Justiça: 

 

 TOTAL 

OFÍCIO 116 

AVISO 37 

CIRCULAR 04 

ORDEM DE SERVIÇO 03 

COMUNICADO 01 

PORTARIA 02 

TOTAL 163 
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Gabinete do Diretor-Geral: 

 

 TOTAL 

OFÍCIO DG 1.154 

OFÍCIO PGJ/DG 88 

AVISO 33 

CIRCULAR 01 

ORDEM DE SERVIÇO 02 

COMUNICADO 214 

PORTARIA 402 

MEMORANDO 13 

RECOMENDAÇÃO 04 

INSTRUÇÃO 01 

TOTAL 2.272 
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Centro de Recursos Humanos
 

 

Funções 
 

 Elaboração de estudos quanto à organização dos serviços administrativos da 

Instituição, visando à modernização administrativa, com propostas de alterações 

da estrutura administrativa do Ministério Público. 

 Evolução do sistema do ponto eletrônico em parceria com o CTIC, possibilitando 

a solicitação de férias em gozo e em pecúnia com controle de saldo e a solicitação 

de licença prêmio em gozo com o controle do saldo que cada integrante possui, 

bem como a geração de planilha facilitadora nos trabalhos da folha de 

pagamento. 

 Finalização do Projeto "Banco Corporativo", novamente em parceria com o CTIC. 

 Continuidade a todos os projetos sociais internos como Dia da Mulher, Festa 

Junina, Semana de Integração, Barras de Access, Massagens, entre outros. 

 

 

Gestão de Pessoas 
 

NOMEAÇÕES E REMOÇÕES DE SERVIDORES: 1462 NOMEAÇÕES/789 REMOÇÕES 
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ESTAGIÁRIOS: 5.159 

 4.987 estagiários de Direito 

 172 estagiários de nível médio 

 

TELETRABALHO: 675 SERVIDORES 

Mais qualidade de vida; mais produtividade; menos custo. 

 

COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS 

Iniciativa voltada à humanização e valorização dos membros e servidores por meio de 

diversas ações, como o Coral, Sarau e roda de conversa, dentre outras; criação dos 

subcomitês de igualdade de gênero e pessoa com deficiência; organização do 

movimento “trabalho sem assédio no MPSP”, o evento “meu lugar na fala”. 

 

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE ACOMPANHAMENTO E 

SUPERVISÃO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES DO MPSP 

Descentralização e automação dos procedimentos das comissões de avaliação funcional 

por meio do SISAP em todas as regionais do Estado de SP; desenvolvimento de novas 

ferramentas de avaliação; criação de canal de acesso direto dos servidores com a 

administração; mais de trezentos servidores atendidos para suporte técnico, jurídico e 

administrativo. 

 

APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES 
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PARCERIA COM A APAE DE SP PARA INICIAR PROCESSO DE INCLUSÃO NO TRABALHO 

NO MPSP 

Iniciativa conduzida pelo centro de recursos humanos em parceria com o centro de 

apoio operacional da pessoa com deficiência. 

 

PARCERIAS COM UNIVERSIDADES (USP/FIA E FIPECAFI; FGV; MACKENZIE; INSPER) – 

MP QUE APRENDE 

Projeto que busca a concessão de bolsas de estudos totais e parciais aos membros e 

servidores do MPSP, bem como seus cônjuges e familiares. 

 

 

 

Coordenadoria Geral de Acompanhamento 

e Supervisão Disciplinar dos Servidores
 

 

Funções 
 

A Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos servidores do 

MPSP (CGS), foi criada pelo Ato Normativo nº 1035/2017-PGJ, de 25 de Julho de 2017, 

e tem como objetivo orientar e fiscalizar as atividades funcionais e as condutas dos 

servidores do Ministério Público, coordenando e atuando de forma conjunta com as 

também criadas Comissões Permanentes de Evolução Funcional Regionais.  

 

A CGS é composta pela Comissão Permanente de Evolução Funcional da Área Regional 

da Capital e Grande São Paulo – CPEF/ARCCGS e pela Comissão Processante Permanente 

da Área Regional da Capital e Grande São Paulo – CPP/ARCGSP. 

 

No período correspondido entre março e dezembro de 2018 foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 
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Atividades Desenvolvidas 
 1º semestre/2018: Implantação dos procedimentos e rotinas relativas aos 

demais instrumentos de avaliação de desempenho instituídos pelo Ato (N) nº 

1035/2017-PGJ, quais sejam: Relatório Periódico de Atividades, Visita Ordinária, 

Extraordinária e cursos de aperfeiçoamento funcional, todos direcionados aos 

processos de confirmação na carreira dos servidores em Estágio Probatório; 

 Março/2018: Abertura do processo de avaliação formal de desempenho dos 

servidores confirmados na carreira até 31 de dezembro de 2017, com a 

disponibilização de informações, manuais e diretrizes às Comissões 

Permanentes de Evolução Funcional Regionais.  

 Março/2018: Acompanhamento da evolução dos trabalhos, junto ao Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, de implantação do Sistema 

Informatizado SISAP – Avaliação de Desempenho – 1ª Fase, a qual contempla a 

sistematização parcial das informações e a formação do banco de dados das 

etapas de avaliação dos servidores em Estágio Probatório; 

 Março/dezembro 2018: Estruturação, definição dos recursos, da inteligência e 

da formatação do Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho – 2ª fase, 

em parceria com a DSCON (empresa terceirizada) e com o CTIC, visando à 

implantação, em Agosto/2018, do tratamento sistemático dos dados de 

avaliação relativos ao desempenho dos servidores em Estágio Probatório, bem 

como daqueles submetidos aos processos periódicos de Avaliação Formal de 

Desempenho; 

 Março/Abril 2018: Tratativas, junto à Assessoria Técnica da Diretoria-Geral e ao 

Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho – GTA, referentes à implantação 

das rotinas de instrução, autorização e acompanhamento dos expedientes 

relativos ao “home-office” dos servidores do MPSP, de acordo com os novos 

dispositivos regulamentares previstos no Ato (N) nº 992/2016-PGJ, de 5 de 

outubro de 2016, alterado pelo Ato (N) nº 1.069/2018-PGJ, de 02/03/2018;  

 Março/Dezembro 2018: Elaboração e revisão de conteúdo dos manuais de 

orientação de servidores para a correta participação no Estágio Probatório, 

Avaliação Formal de Desempenho e Teletrabalho, inclusive com as competentes 

adequações de rotinas via Sistema Eletrônico de Informações – SEI;  

 Março/Dezembro 2018: Coordenação, fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos descentralizados de avaliação funcional dos servidores do MPSP; 
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 Março/Dezembro 2018: Manutenção da página da Coordenadoria Geral junto ao 

site do MPSP, com atualização de todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos trabalhos relativos à avaliação dos servidores, tais como, 

formulários e manuais; 

 Junho/Agosto 2018: Colaboração na preparação, na definição de diretrizes de 

atuação e no lançamento da Campanha do MPSP: “Trabalho Sem Assédio 

Sexual” disponibilizando, ainda, canal de recebimento de denúncias dentro da 

Instituição 

 Junho/Dezembro 2018: Elaboração de cartilha relativa à campanha do “Trabalho 

sem Assédio de Sexual”, com lançamento interno em 11 de dezembro. 

 Julho/Dezembro 2018: Participação em reuniões realizadas pela 

Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional com os Analistas Jurídicos, 

visando o fornecimento de importantes subsídios à atuação profissional dos 

mesmos, especialmente no que diz respeito aos aspectos disciplinares e de 

avaliação do seu desempenho funcional. 

 Agosto/2018: participação dos membros da CGS na formação da Comissão 

Multidisciplinar para análise de todos os pedidos de Gratificação de Qualificação, 

tendo em vista a publicação do Ato Normativo nº 1097/2018, que dispõe sobre 

a concessão da GQ com base nos critérios estabelecidos.  

 Setembro/Dezembro 2018: Análise de todos os pedidos de Gratificação de 

Qualificação que foram recebidos no período de 10 de agosto de 2018 a 30 de 

novembro de 2018. Foram analisados mais de 3300 pedidos, preparados os 

despachos e a publicação. 

 

No decorrer do ano de 2019, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

 Janeiro/2019: Implantação dos procedimentos e rotinas relativas aos demais 

instrumentos de avaliação de desempenho instituídos pelo Ato (N) nº 

1035/2017-PGJ, quais sejam: Relatório Periódico de Atividades, Visita Ordinária, 

Extraordinária e cursos de aperfeiçoamento funcional, todos direcionados aos 

processos de confirmação na carreira dos servidores em Estágio Probatório; 

 Janeiro/Dezembro 2019: Estruturação, definição dos recursos, da inteligência e 

da formatação do Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho – 2ª fase, 

em parceria com a DSCON (empresa terceirizada) e com o CTIC, visando à 

implantação, em Agosto/2018, do tratamento sistemático dos dados de 
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avaliação relativos ao desempenho dos servidores em Estágio Probatório, bem 

como daqueles submetidos aos processos periódicos de Avaliação Formal de 

Desempenho. 

 Janeiro/Dezembro 2019: Análise de todos os pedidos e recursos relativos à 

Gratificação de Qualificação que foram recebidos a partir de 01 de dezembro de 

2018, com a respectiva preparação dos despacho e publicação.  

 Janeiro/Dezembro 2019: Manutenção da página da Coordenadoria Geral junto 

ao site do MPSP, com atualização de todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos trabalhos relativos à avaliação dos servidores, tais como, 

formulários e manuais; 

 Janeiro/Dezembro 2019: Realização de visitas ordinárias e extraordinárias para 

servidores em estágio probatório.  

 Janeiro/Dezembro 2019: Coordenação, fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos descentralizados de avaliação funcional dos servidores do MPSP. 

 Fevereiro/2019: Abertura do processo de avaliação formal de desempenho dos 

servidores confirmados na carreira até 31 de dezembro de 2018, com a 

disponibilização de informações, manuais e diretrizes às Comissões 

Permanentes de Evolução Funcional Regionais.  

 Março/2019: Tratativas junto à Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Planejamento para a transferência de todos o procedimento relativo ao “home-

office” dos servidores do MPSP, para  o Grupo de Acompanhamento do 

Teletrabalho – GAT. 

 Março/2019: Lançamento da Cartilha “TRABALHO SEM ASSÉDIO – Todos contra 

o assédio sexual no MPSP” para o público geral, no dia 08 de março. 

 

No período correspondido entre janeiro a março de 2020 foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 

 Janeiro/Março 2020: Análise de todos os pedidos e recursos relativos à 

Gratificação de Qualificação recebidos, com a respectiva preparação dos 

despacho e publicação.  

 Janeiro/2020: Implantação dos procedimentos e rotinas relativas aos demais 

instrumentos de avaliação de desempenho instituídos pelo Ato (N) nº 

1035/2017-PGJ, quais sejam: Relatório Periódico de Atividades, Visita Ordinária, 
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Extraordinária e cursos de aperfeiçoamento funcional, todos direcionados aos 

processos de confirmação na carreira dos servidores em Estágio Probatório; 

 Fevereiro/2020: Abertura do processo de avaliação formal de desempenho dos 

servidores confirmados na carreira até 31 de dezembro de 2019, com a 

disponibilização de informações, manuais e diretrizes às Comissões 

Permanentes de Evolução Funcional Regionais. 

 

 

Dados Numéricos 
 

Comissão Permanente de Evolução Funcional – CPEF 
 

Estágio probatório: 

2018 – Foram confirmados na carreira 194 servidores que estavam em estágio 

probatório 

2019 – Foram confirmados na carreira 751 servidores que estavam em estágio 

probatório. 

 

Evolução Funcional: 

2018 – Processos de progressão/promoção funcional por merecimento: progrediram 

1332 servidores e se promoveram 3 servidores. 

2019 – Processos de progressão/promoção funcional por merecimento: progrediram 

1493 servidores e se promoveram 399 servidores. 

 

Comissão Multidisciplinar 

2018 – Foram analisados 3326 pedidos de gratificação de qualificação, sendo 2725 

deferidos e 601 indeferidos. 

2019 – Foram analisados 1116 pedidos de gratificação de qualificação, sendo 894 

deferidos e 222 indeferidos. 

 

Esta Comissão Multidisciplinar se manifestou em procedimentos instaurados a partir de 

ações judiciais propostas por servidores sobre questionamentos à Gratificação de 

Qualificação, fornecendo subsídios à PGE e à Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, 

para fins de atuação nas demandas: 

2018 – 2 ações judiciais; 

2019 – 21 ações, além de recursos administrativos e pedidos de reconsideração; 
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 2018 2019 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 194 751 

EVOLUÇÃO FUNCIONAL - PROGRESSÃO 1.332 1.493 

EVOLUÇÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO 3 399 

PEDIDOS DE GRATIFICAÇÃO 3.326 1.116 
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Comissão Processante Permanente – CPP 
 

 2018 2019 

CERTIDÕES DE ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS EXPEDIDAS 
83 99 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES INSTAURADOS 
15 7 

PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 

PRELIMINAR INSTAURADOS 
9 4 

SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARES INSTAURADAS 
1 5 

ARQUIVAMENTOS 12 3 

DECISÕES DIRETOR-GERAL 21 12 

DECISÕES PROCURADOR-GERAL 23 11 
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Departamento Administrativo
 

 

Mobiliários 
 

 

 

 

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 
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Área de Documentação e Divulgação
 

 

Apresentação 
 

A Área de Documentação e Divulgação é coordenada e supervisionada pela 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, conforme inciso VIII, 

art.6º da Resolução nº 1090/2018–PGJ, de 13/07/2018, e é composta de: Diretoria, 

Corpo de Apoio Técnico e 5 (cinco) Subáreas de Apoio Técnico, de acordo com o inc. II 

do art.3º do Ato nº 23/1991 – PGJ, de 10/04/1991. 

 

MISSÃO: Promover o acesso à informação e a preservação da memória institucional 

através da manutenção do seu patrimônio documental e por meio de produtos e 

serviços informacionais que contribuam para o desenvolvimento das atividades 

concernentes à atuação do Ministério Público de São Paulo. 

 

VISÃO: Consolidar-se perante a comunidade como centro de referência em mediação 

da informação e difusão do conhecimento jurídico e institucional. 

 

VALORES: Ética nas ações e nos relacionamentos; Eficiência; Competência; 

Comprometimento; Cooperação entre as unidades; Transparência. 
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Atribuições das Subáreas  
 

QUADRO 1 – Atribuições das Subáreas 

 

Unidade Atribuições 

Biblioteca 

Gerenciar e controlar o acervo das Bibliotecas do Ministério 

Público; 

 

 Padronizar o tratamento Técnico do acervo de livros, revista, 

jurisprudência e legislação; 

 Administrar e manter atualizadas as Bases de Dados; 

estabelecer rotinas no sistema para relatórios administrativos 

e técnicos; 

 Aplicar a Política de Desenvolvimento de Coleções, que visa o 

crescimento equilibrado e consistente da coleção, para 

melhor atender aos objetivos e interesses dos seus usuários; 

 Zelar pela atualização e manutenção dos acervos, para 

garantir a recuperação e disseminação da informação jurídica 

em todas as áreas de atuação institucional. 

 Prestar atendimento pessoal, por e-mail ou telefone, permitir 

o acesso à bibliografia da área do direito aos integrantes do 

Ministério Público e ao público externo; 

 Orientar usuários sobre o uso da biblioteca: horário de 

funcionamento, produtos e serviços, catálogo online; atender 

as solicitações de pesquisas dos Membros e demais setores da 

instituição. 

 Regulamento Interno instituído pela Resolução nº 774/2013-

PGJ, de 23/05/2013 

  



 
 

141 

Gestão 

Documental 

Processamento Técnico do acervo documental: 

 

 Analisar, classificar e indexar os documentos produzidos 

e/ou acumulados na Instituição;  

 Planejar e organizar o acervo documental nas fases 

corrente, temporária e permanente; 

 Implantar sistema de controle e recuperação de 

documentos; 

 Criar e disponibilizar manuais, materiais de apoio para 

orientações e treinamentos referente ao programa de 

Gestão Documental no âmbito do MPSP; 

 

Desarquivamento de procedimentos: atender as solicitações de 

arquivamento e desarquivamento de procedimentos, manter 

controle das retiradas e devoluções, preencher relatório estatístico. 

 

Eliminação de Documentos: atender, orientar, conferir, solicitar 

retificações, elaborar minuta de edital de eliminação, revisar 

editais, receber e organizar as caixas, acompanhar prazos para 

comunicar a unidade de origem, fragmentar documentos, elaborar 

termo de eliminação, e comunicar o Arquivo Público do Estado de 

São Paulo. 

 

Transferência e Recolhimento de documentos: atender as 

solicitações de transferência para guarda temporária ou 

permanente, analisar, orientar, pesquisar, revisar planilha, receber, 

organizar, higienizar, cadastrar e arquivar em local apropriado. 

 

Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos 

aprovado pela Resolução nº 428/2006-PGJ-CGMP, de 20/02/2006 
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Gráfica 

Executar Trabalhos de Impressão, Blocagem e encadernação para 

abastecer o Almoxarifado e atender as unidades do MPSP: 

 

 Gravar e revelar chapas de alumínio para impressão; 

 Imprimir Capas de processos em cartolinas; 

 Imprimir Formulários em papel sulfite e em fichas 

(cartolina); 

 Fazer vincos e dobras. 

 

Encadernação: 

 Cadernos, apostilas ou folhetos em brochura  

 

Blocagem: 

 Confecção de blocos de rascunho, e blocos de formulário 

do MPSP. 

Recursos 

Audiovisuais 

Apoio logístico aos eventos e reuniões institucionais 

Registro dos eventos: 

 

 Atender as solicitações de apoio logístico de sonorização e 

filmagem; 

 Gravar áudio e vídeo de eventos, reuniões, entrevistas, 

oitivas, prova oral e outros quando solicitado 

 Preparar e configurar equipamentos para transmissão ao 

vivo de eventos e reuniões, quando solicitado; 

 Realizar as devidas edições, cortes e conversões; 

 Atender solicitações de cópias de mídias; 

 Fazer remessa e o devido encaminhamento das cópias; 

 Controlar e manter atualizada a relação das mídias 

arquivadas no setor. 

 

Empréstimo de Equipamentos: 

 

 Atender as solicitações de empréstimos, quando possível; 

 Elaborar termo de responsabilidade; 

 Instalar em salas de reuniões, juris e audiências (quando 

solicitado) 
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Revista 

Justitia 

Planejar, organizar, promover e distribuir o periódico de título Revista 

Justitia – Órgão do Ministério Público de São Paulo – especializada na 

divulgação de matérias de cunho jurídico ou de interesse da classe jurídica. 

 

Artigos para publicação 

 Receber, conferir, carimbar, datar, registrar o documento e enviar 

para análise dos membros do Conselho Deliberativo e Redacional; 

 Reunir, classificar e conservar documentos e trabalhos realizados 

pelo Ministério Público, seus membros e demais colaboradores 

bem como outros relacionados às áreas de atuação do Ministério 

Público enviados para publicação; 

 Formatar os artigos aprovados, de acordo com as normas para 

publicação, compilando nas seções e nos respectivos volumes de 

conformidade com a indicação do Conselho Deliberativo e 

Redacional; 

 

Edição dos volumes da Revista Justitia 

 Providenciar o fechamento do volume reunindo as informações 

preliminares, editorial, sumário, índice de assuntos, subject index, 

índice de Autores dos artigos formatados; 

 Dispor o volume compilado aos serviços de diagramação para 

paginação, impressão da prova printer do miolo e a prova de cores 

da capa, de acordo com as informações fornecidas pela secretaria 

da revista; 

 Fazer seguir os trâmites para a prestação de serviços de revisão da 

língua portuguesa bem como da revisão e tradução da língua 

inglesa; 

 Enviar os artigos com chamadas de sugestões de correção, ou 

alteração de texto, aos autores para autorização, ou não, quanto 

às marcas de revisão e tradução. 

 Conferir todos as correções solicitadas pelo revisor e tradutora e 

os acertos efetuados pela diagramação; 

 Reenviar a Diagramação para a impressão da prova printer final e 

a gravação da revista finalizada em CDRom; 

 Solicitar, por ofício, à Diretoria-Geral, relacionando as devidas 

especificações do serviço a ser efetuado, à cotação de preço para 

a prestação de serviços de impressão, encadernação e 

acabamento dos exemplares da revista; 

 Entregar à APMP os exemplares impressos da Revista Justitia e os 

envelopes para Distribuição da mala direta. 
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Organograma 
 

O organograma da Área de Documentação e Divulgação foi elaborado de acordo com o 

inciso II, do art.3º do Ato nº 23/1991-PGJ, de 10/04/1991, inciso VIII do art.6º da 

Resolução nº 1.090/2018 – PGJ, de 13/07/2018, e art.5º da Resolução nº 1.166/2019-

PGJ, de 26/08/2019. 

 

 

14 

 

 
14 Subárea de Apoio Técnico – Recursos Audiovisuais transferida para Núcleo de Comunicação Social 
(Resolução nº 1.166/2019) 

Diretoria 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Área de Documentação e 

Divulgação 

Corpo de Apoio Técnico Expediente 

Biblioteca 

Central 

Gestão 

Documental 

Revista 

Justitia 
Gráfica 

Recursos 

Audiovisuais 7 

Biblioteca Setorial 

“Gabriel Gabriel Netto” 
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Processos e Objetivos 
 

QUADRO 2 – Processos e Objetivos 

 

PROCESSO OBJETIVO DESCRIÇÃO UNIDADE 

Memória e 

Preservação 

Preservar a memória 

institucional, o 

patrimônio 

documental e 

cultural  

 

 Analisar o acervo documental 

armazenados no Arquivo, estabelecer 

procedimentos e apresentar propostas 

para implantação de instrumento de 

busca e recuperação; 

 Higienizar e acondicionar documentos 

de guarda permanente produzidos pelo 

MPSP; 

 Catalogar e indexar o acervo da coleção 

especial “Espaço Cazetta”; 

 Apresentar proposta para criar a 

coleção especial “Dr. Cesar Salgado”, 

identificar no acervo livros e revistas 

doadas pelo patrono da Biblioteca; 

 gerenciar o “portal de publicações 

institucionais” (acervo de livros 

publicadas pela instituição e 

integrantes do MPSP) 

 gerenciar o “portal de atos 

normativos”, manter arquivos originais 

e compilados no servidor e no sistema 

BVA; 

 digitalizar a coleção revista Justitia, 

manter arquivos integrais no servidor e 

no sistema BVA 

 Higienização e pequenos reparos no 

acervo de livros e revistas 

 Preservar o acervo de obras raras 

Biblioteca  

 

Gestão Documental 

 

Gráfica 

 

Recursos Audiovisuais 

 

Revista Justitia 
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Acesso e 

Difusão 

Promover a 

divulgação e 

valorização dos 

acervos 

 

 Manter atualizado o acervo jurídico 

com novas aquisições; 

 Renovar assinaturas das bases de dados 

acessados remotamente pelos 

integrantes do MPSP; 

 Disponibilizar livros e revistas de acesso 

público e restrito no portal da 

Biblioteca Digital; 

 Manter atualizado o portal de Atos 

Normativos diariamente; 

 Disponibilizar a íntegra da coleção da 

Revista Justitia no portal institucional; 

 Manter atualizado as bases de dados 

(Catálogo online) para livros, revistas, 

artigos e legislação. 

Biblioteca  

 

Gestão Documental 

 

Recursos Audiovisuais 

 

Revista Justitia 

 

 

Projetos Desenvolvidos e Implantados 
 

Subárea de Apoio Técnico – Biblioteca 

 

Quadro 3. BIBLIOTECA DIGITAL Implantação em: mar./2017 

 

Objetivo: Divulgar e disponibilizar acesso ao acervo de livros, periódicos, atos 

normativos, e bases digitais de acesso aberto e restrito 

Endereço no portal: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/

bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital 

 

  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital
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Etapas da Implementação 

Jan./2018 

Liberação de acesso das plataformas “BID – 

Biblioteca Fórum Digital” e “RT Online” pela rede 

intranet 

Out./2018 a fev./2019 

Acesso a plataforma “RT Online” pela rede interna e 

fora da rede do MP (via Office 365) – liberação 

concluída pela equipe do CTIC. 

Maio a jul./2019 
Acesso a plataforma “BID-Biblioteca Fórum Digital” 

pela rede intranet. 

Jul./ a out./2019 

Criação do Portal de Periódicos – Revistas Jurídicas, 

inclusão de 58 coleções de revistas de acesso 

público e 39 coleções de acesso restrito 

nov./ a dez./2019 
Acesso as edições anteriores dos Boletins da 

Biblioteca (IJC, Legislação e Jurisprudência) 

A Biblioteca Digital do Ministério Público do Estado de São Paulo disponibiliza 

conteúdos selecionados dentre as obras que compõem o acervo físico da Biblioteca 

Cesar Salgado, bem como obras que somente estão disponíveis no formato 

eletrônico. Ela é formada, na sua maioria, por documentos eletrônicos de acesso livre 

e, em alguns casos, de acesso restrito aos integrantes do Ministério Público de São 

Paulo. 

 

Também é possibilitado o acesso, restrito aos integrantes do MP-SP, às bases de 

dados digitais das editoras Fórum e Revista dos Tribunais. 

 

A Biblioteca Digital do MP-SP também funciona como o Repositório Digital da 

instituição pois disponibiliza as publicações (manuais, cartilhas, etc.) editadas pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, além da legislação (atos, avisos, etc.) 

publicada pelo MP-SP. 
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Quadro 4. ATUALIZAÇÃO DO ACERVO JURÍDICO 

(Aquisição de Livros) 
Proposta apresentada em: 2017 

Objetivo: contratação de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de 

publicações nacionais e estrangeiras, na área jurídica e outras áreas específicas de 

interesse do Ministério Público com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) 

meses. 

Etapas 

jun./2018 Aprovação e prosseguimento (Processo nº 053/2018-FED) 

nov. a dez./2018 
Pregão eletrônico e assinatura da Ata de Registro de 

Preços 

19/03 a 02/10/2019 
Aquisição de 188 livros para acervo da Biblioteca Central e 

Setorial Criminal 
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19/08 a 23/10/2019 
Aquisição de 28 livros para o acervo do Setor de Concurso 

de Ingresso 

18/10/2019 

Solicitação de 156 livros para o acervo da Biblioteca 

Central (contrato cancelado – empresa penalizada) 

Solicitação de nova contratação de empresa para 2020 

 

 
 

Quadro 4.1.  ATUALIZAÇÃO DO ACERVO JURÍDICO 

(Aquisição de Bases de Dados Jurídicos) 
Implantação em: dez./2017 

Objetivo: Disponibilizar acesso remoto as principais plataformas jurídicas digitais 

proporcionando facilidade e rapidez nas pesquisas de doutrina, jurisprudência e 

legislação. 

 

Possibilitar consultas, acesso e independência aos Membros, Funcionários e 

Estagiários da Instituição (Capital e Interior). 

Etapas 

Jan./2018 Divulgação aos integrantes do MPSP. 

Nov./2018 e Nov./2019 Solicitação da renovação da Plataforma “RT Online” 

Fev./2019 e Jan./2020 
Solicitação da renovação da Plataforma “BID-Fórum 

Digital” 
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Quadro 5.  PROJETO “AUTORES DO MP” Implantação em: set./2017 

Autoria: Dra. Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli e Débora Andréa de Doná Bellini 

Objetivo: Divulgar a produção bibliográfica dos Membros do Ministério Público e incentivar a 

doação de obras para biblioteca 

Etapas 

Out./2017 1ª Edição de lançamento de livros (7 títulos) 

Abr./2018 
2ª Edição de lançamento de livros; projeto inscrito para concorrer no 

“Prêmio CNMP” (16 títulos) 

Projeto para 2020 
3ª Edição em projeto para lançamento em 2020 da edição de 80 anos da 

Revista Justitia 

 

Quadro 6 IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA PJ DE AMERICANA Proposta em: mar./2018 

Objetivo: Organizar, catalogar o acervo de livros e revistas da Biblioteca da PJ de Americana 

Etapas 

Mar./2018 Apresentação da proposta de organização 

Ago. a nov./2018 
Recebimento e catalogação do 1º lote (664 exemplares de livros e 274 de 

coleções de revistas)  

Jan./2019 Higienização e embalagem para transporte 

Fev./2019 Organização e sinalização da Biblioteca e entrega no 1º lote de livros 

Jul./2019 Organização do 2º lote de livros e revistas, implantação concluída 

Nov. a dez/2019 
Apresentação de proposta para criação de bases de dados para Biblioteca 

da PJ de Americana com a inclusão no contrato atual do sistema PHL 

Fev./2020 Início dos estudos para elaboração de novo layout no sistema PHL 

A Biblioteca da PJ de Americana possui um acervo de 776 exemplares de livros e 35 coleções 

de revistas jurídicas. 
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Quadro 7. CONVERSÃO DOS ATOS NORMATIVOS EM RESOLUÇÃO 
Proposta em: 

nov./2019 

Objetivo: Gerenciar, estabelecer procedimentos e critérios de controle para alterar a 

denominação de todos os “Atos Normativos vigentes” em “Resolução” (nomenclatura e 

conteúdo) 

Etapas 

Nov./2019 Início dos trabalhos 

Dez./2019 
Solicitação de ampliação de espaço no Servidor RCHRS21 para criação 

de novas pastas 

Jan. a fev./2020 
Em elaboração manual com procedimentos e critérios de 

padronização. 

 Em elaboração solicitação de prorrogação de prazo para a conversão. 

Em novembro de 2019 foi publicada a Resolução nº 1.177/2019-PGJ-CGMP-CSMP-CPJ, de 

11/11/2019 alterando a denominação dos Atos Normativos editados pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo. 

 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 4º da referida norma, todos os Atos Normativos 

vigentes passarão a ser denominados “Resolução”. 

 

Inicialmente, foi designado apenas dois profissionais com experiência na área para definir 

procedimentos e critérios padronizados. O trabalho exige atenção redobrada, pois envolve a 

alteração da denominação e do conteúdo da norma, além da padronização na configuração do 

arquivo de acordo com o novo logo e marca do MPSP. 

 

Uma das maiores preocupações e dificuldades está sendo o trabalho simultâneo, que envolve 

a atualização de dois sistemas: BVA e PHL (Catálogo online), um servidor: RCHRS21/PHL_IMG, 

e o Portal de “Atos Normativos”. 

 

Segue abaixo, informações das quantidades de normas: 

 

 Atos Normativos publicados até a data da Resolução supra citada: 1.176 

 Atos Normativos Vigentes: 953 

 Revogados e sem revogação expressa: 223 

 Conversão em Resolução: 120 

 

 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1177.pdf
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Subárea de Apoio Técnico – Gestão Documental 

 

Quadro 8.  IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO 

DE INFORMAÇÕES – SEI 

Inclusão do processo de eliminação de documentos 

Elaboração iniciada em: 

mar./2017 

Objetivo: Estudos para implantação do processo de eliminação de documentos 

pelo SEI 

Etapas 

Mar. a Jul./2018 Elaboração do Manual SEI para eliminação de documentos  

 Processo em análise na CGE 
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Quadro 9. COPLANAME - TABELA DE TEMPORALIDADE 
Reunião iniciadas pelo 

CNMP em: nov./2018 

Objetivo: Representar a equipe técnica da região Sudeste nas reuniões do COPLANAME – 

Comitê de Políticas de Gestão Documental e Memória do Ministério Público, criado pela 

Resolução nº 158/2017 para definir a tabela de temporalidade a ser utilizada por todos os 

MPs 

Etapas 

nov. e dez. 2018 
Reuniões para discutir a elaboração da tabela de temporalidade da 

atividade meio 

fev., abr., set., nov., 

e dez. 2019 

Reuniões com os integrantes dos Comitês das cinco regiões para 

definição da Tabela de Temporalidade a ser utilizados por todos os 

MPs 

11 e 12/set. 2019 Reunião e workshop “Gestão Documental no MP Brasileiro” 

Reuniões 

programadas para 

2020 

Reuniões programadas em 2020 para discussão e finalização da 

Tabela de Temporalidade da Atividade Fim e os instrumentos 

arquivísticos. 

 

Quadro 10. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS: PANI 

Procedimento Administrativo de Apuração a Lesão ou Ameaça a 

Direito Individual 

Proposta apresentada 

em: out./2019 

Autoria: Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso 

Objetivo: Eliminar em caráter emergencial e provisório os documentos PANI para liberar 

espaço nas unidades produtoras 

Etapas 

14/10/2019 
Reunião com o Arquivo Público do Estado de São Paulo para solicitar 

autorização para eliminação da série documental 

22/10/2019 Publicação da autorização pelo Aviso nº 442/2019-PGJ, de 18/10/2019 

Out./2019 Edital nº 123/2019  

Jan./Fev. 2020 Edital nº 06/2020 e 26/2020 
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Quadro 11.  MANUAL DE DIGITALIZAÇÃO Proposta apresentada em: out./2019 

Autoria: Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso 

Objetivo: Elaborar manual de digitalização (Resolução nº 1.170/2019-PGJ) 

Etapas 

Fev./2020 
Reuniões e estudos para elaboração do manual de 

digitalização 

 

 

Subárea de Apoio Técnico – Gráfica 

 

Quadro 12.  PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DA 

GRÁFICA 

Proposta apresentada em: 

maio/2017 

Objetivo: Aquisição de maquinários e equipamentos mais modernos e potentes 

como: impressora off set colorida, CTP gravadora de chapa, laminadora, guilhotina 

automática, afiador, grampeadora elétrica, máquina de encadernar em espiral, e 

outros, para atender a demanda da instituição. 

Etapas 

Abr. a out./2018 Visitas técnicas em outras empresas  

Fev./2019 

Proposta de inclusão no contrato de locação de um 

equipamento multifuncional colorida no processo nº 

183/2017 – DG/MP, com o objetivo de atender a demanda 

por cópias coloridas de cartilhas, folhetos e outros impressos 

Mar./2019 

Reiteração de reserva orçamentária para aquisição de uma 

laminadora em 2020, a fim de atender a demanda de capas de 

processos laminadas, atualmente, sendo realizado por 

licitação por outras empresas gráficas 
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Subárea de Apoio Técnico – Recursos Audiovisuais 

 

Quadro 13.  AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO E FILMAGEM 

Proposta apresentada em: 

ago./2016 

Objetivo: Aquisição de equipamentos de sonorização, gravação e projeção, softwares mais 

atualizados para edição e conversão, computadores, impressoras, scanners, mesa mix de 

som analógico, microfones, e outros, para modernização e melhoria na qualidade de som 

e imagem durante os eventos institucionais. 

Etapas 

Maio a jul./2018 
Reiteração da solicitação, pesquisa de orçamento e especificações 

técnicas dos equipamentos e acessórios. 

Mar. a jun./2019 

Aquisição de equipamentos de sonorização, gravação e projeção, 

softwares mais atualizados para edição e conversão, computadores, 

impressoras, scanners, mesa mix de som analógico, microfones, e 

outros. 
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Quadro 14.  PROJETO DE SONORIZAÇÃO NOS 

AUDITÓRIOS INSTALADOS NAS ÁREAS REGIONAIS 

Proposta apresentada 

em: nov./2018 

Objetivo: Auxiliar o Centro de Engenharia na elaboração de projetos de instalação 

de auditórios nas áreas regionais 

Etapas 

Nov./2018 Visita técnica no auditório da PJ de Praia Grande 

 
Proposta de projeto de instalação e contratação de empresa 

enviada para interessado e Centro de Engenharia. 
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Subárea de Apoio Técnico – Revista Justitia 

 

 

Quadro 15. PROCESSO EDITORIAL DA REVISTA   

Objetivo: Atualizar as normas e orientações para recebimento de artigos 

científicos para publicação da Revista Justitia 

Etapas 

19/12/2019 Publicação da edição eletrônica nº 207 jan./jun. 2016 

05/09/2019 Encaminhada a edição eletrônica nº 208 jul./dez. 2017 

09/12/2019 Encaminhada a edição eletrônica nº 209 jan./jun. 2018 

Mar./2020  Em fase de compilação da edição eletrônica nº 210 jul./dez. 2018 
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Quadro 16. PROJETO 80 ANOS DA REVISTA JUSTITIA 
Apresentada em: 

set./2018 

Autoria: Diretoria do Conselho Deliberativo e Redacional da Revista Justitia 

Objetivo: Elaborar edição especial eletrônica em comemoração aos 80 anos da 

Revista Justitia  

Etapas 

Set./2018 

Divulgar no portal e no Diário Oficial para recebimento de 

artigos que serão inseridos na edição especial eletrônica em 

comemoração aos 80 anos da revista 

16/12/2019 Encaminhada à APMP para diagramação 

 

Proposta em andamento para lançamento da edição especial 

no “Projeto Autores do MP” no espaço da Biblioteca, com a 

divulgação pelo Núcleo de Comunicação Social 

 

 

 

Centro de Finanças e Contabilidade
 

 

Aditamentos 
 

Número de processos autuados, analisados e ratificados mensalmente nos anos de 2018 

e 2019, bem como a abertura de adiantamentos únicos para o mesmo período. 

 Durante o ano de 2018 foram concedidos, autuados, analisados e ratificados 

mensalmente 38 processos de Prestação de Contas de Adiantamentos, de Base 

Mensal; 

 Durante o ano de 2019 foram concedidos, autuados, analisados e ratificados  

mensalmente 36 processos de Prestação de Contas de Adiantamentos, de Base 

Mensal; 
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Adiantamentos Únicos: 

 

 2018: 06 Adiantamentos Únicos 

 2019: 14 Adiantamentos Únicos 

 

 2018 2019 

PROCESSOS CONCEDIDOS, AUTUADOS, 

ANALISADOS E RATIFICADOS MENSALMENTE  
38 36 

ADITAMENTOS ÚNICOS 6 14 
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Fundo Especial de Despesa 
 

Fundo Especial de Despesa - Recursos vinculados - designa todo recurso arrecadado por 

unidades da Administração Direta constituídas por Lei Estadual, denominadas Fundo 

Especial de Despesa (FED), com utilização específica na Lei de criação. 

 

Desta forma, Fundo Especial de Despesa é um mecanismo de gestão orçamentária e 

financeira, instituído por Lei com especificação de receitas própria vinculadas, com 

indicação de finalidade e incorporação de saldos remanescentes ao final do exercício. 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, possui três Unidades Gestora - U.G. 

(unidade organizacional investida do poder de gerir recursos orçamentários e 

financeiros), que contabiliza todos os seus atos e fatos administrativos, sendo 

responsável por administrar dotações orçamentárias e financeiras próprias. 

 

No que tange a receita própria apresentamos dados de sua evolução, nos anos de 2015 

a 2019 das UG 270030, 270031 e 270033, nos gráficos e tabelas, abaixo: 

 

 Fundo Especial de Despesa para Concursos de Ingresso à Carreira do Ministério 

Público (UG 270030) recebe as receitas das inscrições para custeio da realização 

do Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público. 
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 Fundo Especial de Despesa do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

do Ministério Público (UG 270031) recebe receitas das mensalidades dos cursos 

de especializações promovidos pela Escola Superior e taxas dos concursos de 

credenciamento de estagiários, tem por objetivo os pagamentos dos professores 

que ministram aulas nos cursos de especialização, realização do concurso de 

estagiários e os pagamentos dos contratos para manutenção da Escola. 
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 Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo (UG 

270033)  recebe recursos oriundos dos depósitos de extração de cópias 

reprográficas, certidões, leilões, multas contratuais e demais receitas nos termos 

do Ato PGJ 227/00, valor de custas extrajudiciais conforme Lei 11.331/2002, 

atualizada pela Lei 15.885/15 e Recursos Federais através de convênios – SICONV 

e Recursos Estaduais através de convênio FID. 
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Tendo em vista os gráficos e tabelas acima, nota-se que a maior fonte de recurso é da 

UG 270033, devido ao valor repassado semanalmente pelas 1547 serventias do Estado 

de São Paulo, a título de emolumentos ao Ministério Público.  

 

Tendo em vista o investimento realizado na subárea quanto ao desenvolvimento de 

sistema e ao aumento de servidores foi possível realizar ações de fiscalização 

(conciliação de serventias, nos termos da Resolução 1.103/2018 PGJ, ao totalizando no 

ano de 2019 o montante de R$ 171.784.819,56 (valor principal e acréscimos legais).  

Até a presente data, 409 serventias foram conciliadas. 
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Traduzindo o trabalho em termos de valores temos: 

 

 

 

Nota Explicativa: A devolução realizada em 2017 no valor de R$ 1.692.695,91 representa uma exceção na 

conciliação, uma vez que o 4º Oficial De Registro De Imóveis Da Comarca Da Capital efetuou uma TED ao 

FED-MPSP no valor de R$ 1.688.432,74, contudo tal quantia era destinada ao Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo – parcela do excedente não fazendo parte de Emolumentos. Após a conciliação, foram 

apurados débitos no montante de R$ 6.018,92, resultando na devolução do valor líquido de R$ 

1.682.412,66 (2017OB00360) na data de 13/09/2017, processo nº 067/17-FED. 

 

Foram realizados diversos estudos, quanto ao período de conciliação. Com a experiência 

adquirida, chegou-se à conclusão que o período anterior ao boleto é o mais crítico e o 

posterior a emissão do primeiro boleto tem melhores condições para conciliar. Houve 

consenso que o mais viável é conciliar o período todo até o período anterior a conclusão 

da conciliação, haja vista que pode ocorrer de deixarmos de cobrar um responsável e 

quando formos conciliar ele não estar mais na serventia, tornando o processo de 

cobrança oneroso (temos conciliações iniciadas em 2016 e que ainda não foram 

concluídas para envio à dívida ativa). 

 

Da conciliação apurada de ex-responsáveis por serventia, até o momento um 

responsável (herdeiros) quitou o montante devido (R$ 91.023,66), outros quitaram após 

cobrança, restou que 16 ex-responsáveis por serventias não acolheram a cobrança 

realizada.  

 

Conforme previsto no Ato Normativo 1.103/2018 PGJ, destas, dez responsáveis foram 

inscritos em Dívida Ativa e seis outros estão em processo de notificação e 

acompanhamento de prazos. 
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Ademais apresentamos a quantidade de serventias conciliadas referente aos valores de 

repasse de emolumentos em temos de percentuais: 

 

 

 

 

Orçamentos e Custos 
 

U.G.E. 270030 – FONTE DE RECURSOS 003.001.008 – ATIVIDADE 609 – INGRESSO À 

CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CI 
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NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 2018 2019 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 2 1 

339039 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 
0 4 

 

 

 

U.G.E. 270031 – FONTE DE RECURSOS 003.001.027 – ATIVIDADE 610 – CENTRO DE 

ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO – CE 

 

NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 2018 2019 

339014 DIÁRIAS - CIVIL 1 0 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 11 9 

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 2 

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3 3 

339039 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 
17 13 

339040 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PESSOAS JURÍDICA 
2 0 

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 1 

449052.20 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 0 
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U.G.E. 270033 – FONTE DE RECURSOS 003.001.008 – ATIVIDADE 615 – 

APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FED 

 

NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 2018 2019 

319001 
APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA 

REMUNERADA 
1 1 

319011 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 

PESSOAL CIVIL 
1 1 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 3 1 

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 1 

339036 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA 
0 2 

339039 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 
7 1 

339039.61 
CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA 

SERVIDOR PÚBLICO 
8 4 
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339039.81 
REFORMAS DE IMÓVEIS, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES ELETR. E HIDRÁULICA 
2 1 

339040 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

PESSOAS JURÍDICA 

22 15 

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 1 

339093.01 
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E AJUDA 

DE CUSTOS PARA MORADIAS 
2 32 

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 8 4 

449052 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 
18 13 

449052.20 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
8 5 
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U.G.E. 270102 – FONTE DE RECURSOS 001.001.001 

 

NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 2018 2019 

319007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 1 1 

319011 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 

– PESSOAL CIVIL 
1 1 

319013 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES; 

PARCELAMENTO; 

PREV.SOCIAL\COMISSIONADO 

1 1 

319094 REEMBOLSO FÉRIAS 1 1 

319113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 1 1 

339008 AUXÍLIO CRECHE E ESCOLA; FUNERAL 1 1 

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 1 

339049 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 1 

 

 

U.G.E. 270101– FONTE DE RECURSOS 001.001.001 

 

NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 2018 2019 

319001 ATRASADOS OUTROS PODERES 1 1 

319007 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 1 1 

319011 
VENCIMENTOS E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL CIVIL 
1 

1 

 

319094 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

TRABALHISTAS 
1 1 

319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 1 

339008 
OUTROS BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 
1 1 
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339014 DIÁRIAS – CIVIL 2 2 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 103 98 

339033 
PASSAGENS E DESPESAS COM 

LOCOMOÇÃO 
5 8 

339036 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA FÍSICA 
8 8 

339036.91 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2 5 

339037 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, 

LIMPEZA E OUTROS – PESSOA 

JURÍDICAS 

3 6 

339039 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURÍDICA 
116 136 

339039.81 

REFORMAS DE IMÓVEIS, 

INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELETR. E 

HIDRÁULICA 

1 1 

339039.91 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2 1 

339040 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

– PESSOAS JURÍDICA 

7 11 

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 1 

339047 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 
16 17 

339050 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 50 51 

339092 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 
1 1 

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7 15 

339139 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO À SÃO 

PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV 
1 1 
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Centro de Controle Interno
 

 

Funções 
 

 Prestar apoio técnico aos Gabinetes do Procurador-Geral de Justiça, 

Subprocurador de Justiça de Planejamento Institucional e Diretoria-Geral, 

quando solicitado; 
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO À SÃO PAULO…

FONTE DE RECURSOS

2019 2018
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 Interlocução junto aos Órgãos de Controles Externos, tais quais Tribunal de 

Contas do Estado, Conselho Nacional do Ministério Público e Secretaria do 

Tesouro Nacional; 

 Acompanhamento e Divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão; 

 Monitoramento da prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; 

 Acompanhamento da implementação de eventuais recomendações 

apresentadas pelos órgãos de controle externo; 

 Verificação e avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária e financeira e patrimonial da Instituição; 

 Definição de prazos e procedimentos para a regularização das eventuais 

divergências. 

 Realização  de auditorias, visitas, exames e outros procedimentos nas áreas 

administrativas relativos ao controle interno, comunicando o resultado ao 

Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional com proposição 

das medidas ou providências cabíveis quanto a eventuais atos e fatos irregulares; 

 

 

Gestor de implantação: 

 Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

AUDESP - FASE IV – Licitações e Contratos e o SCT - Sistema de consolidação de 

informações ao TCE; 

 Implantação do Sistema de Administração de Materiais – SAM. 

 

MISSÃO: Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência e 

economicidade. 

VISÃO: O Centro de Controle Interno é um órgão de suporte administrativo e apoio ao 

Controle Externo. 

VALORES: O Controle de Controle Interno colabora para a existência de uma gestão 

transparente e responsável, exercendo fiscalização preventiva, concomitante e 

posterior dos atos administrativos. 
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Centro de Engenharia
 

 

Apresentação 
 

O MPSP vem passando por um forte processo de expansão do seu espaço físico, 

acompanhando a expansão de seus quadros funcionais e demandas da sociedade. A 

implantação de novas sedes ocorre por meio de construção e reformas em imóveis 

destinados à Instituição, locação de imóveis de interesse que tenham condições para 

abrigar as atividades institucionais, e ocupação de imóveis cedidos por outros entes da 

Administração Pública. Também é realizada a prospecção de imóveis de interesse para 

implantação de novas sedes, sendo comumente a busca por terrenos disponíveis no SGI, 

sendo então desenvolvidos os estudos de viabilidade e projetos preliminares para 

avaliação quanto ao atendimento das necessidades do MPSP. 

 

 

Imóveis Próprios e Cedidos 
 

Novas sedes têm sido implementadas com a busca por imóveis disponíveis para reforma 

ou terrenos convenientes, que comportem uma sede adequada para a instalação das 

Promotorias e tenham proximidade com os Fóruns. A análise de viabilidade, os projetos 

e acompanhamento das obras é realizado pelo MPSP. 

 

Foram priorizadas as localidades no interior cuja mudança representa ganho expressivo 

no conforto e atendimento à população, conforme critérios objetivos da situação local, 

normalmente mais críticos em promotorias instaladas nos Fóruns. Quanto ao imóvel 

cedido para a PJ de Barueri, foram elaboradas pelo MPSP as adequações para atender 

às necessidades da Promotoria e público, além de critérios de acessibilidade. 

 

 

Imóveis Locados 
 

Onde não é possível a adequação do espaço existente nem aguardar a construção de 

uma sede, a solução muitas vezes é a locação de um imóvel para abrigar a Promotoria e 
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seus colaboradores. A prospecção dos imóveis, bem como acompanhamento das 

adaptações realizadas pelos proprietários, é realizada pelo CE-DG visando o 

atendimento a normas construtivas e necessidades específicas de cada setor. 

 

Visando a segurança e conforto de todos os usuários, quando possível, é buscada a 

locação em imóveis comerciais que disponham de sistemas de vigilância, portaria e 

controle de acesso. 

 

 

Obras em Andamento 
 

Prosseguem as obras para as novas sedes de Andradina, Cruzeiro, Morro Agudo, São 

Paulo (Brás) e Taubaté, em andamento. A segunda etapa da reforma geral do Edifício 

Santa Lúcia, destinado à sede administrativa do MPSP, está em fase final devendo ser 

ocupado após conclusão da nova entrada de energia pela concessionária. As sedes de 

Guaratinguetá, São Paulo (Barra Funda) e Taquaritinga foram licitadas no segundo 

semestre de 2019 e estão em fase inicial de execução. 

 

 

Novas Sedes em Projeto 
 

Os projetos para novas sedes acompanham as demandas da Administração com a 

expansão do quadro funcional, criação de novas varas e consequente ampliação das 

Promotorias, e a disponibilidade de terrenos ou imóveis do Estado. São realizados 

diversos estudos para determinar a matriz de necessidades antes que sejam 

encaminhados para reserva orçamentária e licitação. 

 

 

Tratativas para Implantação de Novas Sedes Próprias 
 

Os imóveis disponíveis também passam por análise do CE-DG, em que são avaliados 

diversos parâmetros técnicos que ajudam a embasar a conveniência administrativa para 

instalação futura de uma nova sede. Normalmente, também são elaborados projetos 

preliminares que avaliam a capacidade do terreno de receber Promotorias de diferentes 

portes, e eventualmente também as Áreas Regionais. No caso de imóveis construídos, é 
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avaliada a capacidade de abrigar a Promotoria ou as alternativas de reforma/adaptação 

do imóvel. 

 

 

Quadro Resumo 
 

Abaixo, segue quadro com as localidades contempladas com novas sedes, em obras e 

em fase de estudo para implantação futura. 

 

QUADRO RESUMO - EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

PRÓPRIOS E 

CEDIDOS 
LOCADOS EM OBRAS 

EM 

PROJETO/ESTUDO 

TERRENOS EM 

TRATATIVAS 

Barueri 
Américo 

Brasiliense 
Andradina Agudos Agudos 

Buritama Aparecida Cruzeiro Apiaí Artur Nogueira 

Campinas 

(anexo) 
Assis Guaratinguetá Araraquara Bananal 

Dois 

Córregos 

Campo Limpo 

Paulista 
Morro Agudo Barretos Batatais 

Jaboticabal Diadema 

São Paulo – 

Brás (Infância 

e Juventude) 

Guarujá Guararapes 

São Paulo – 

Lapa 
Guararapes 

São Paulo – 

Barra Funda 

(etapa 1) 

Guarulhos Jardinópolis 

Urânia 
Itapecerica da 

Serra 

São Paulo – 

Edifício Santa 

Lúcia 

Jaú Lorena 

 Itatiba Taquaritinga Lençóis Paulista Olímpia 

 Mococa Taubaté Lorena Ourinhos 
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 Ourinhos  Lucélia Pindamonhangaba 

 
Santana de 

Parnaíba 
 Monte Aprazível Pirapozinho 

 Santo André  Ourinhos 
Presidente 

Prudente 

 
São Bernardo 

do Campo – 

GAECO ABC 

 Pedreira Regente Feijó 

 São Vicente  Pirassununga Ribeirão Pires 

   Ribeirão Pires  

   Ribeirão Preto  

   Santos  

   
São Bernardo do 

Campo 
 

   
São José do Rio 

Preto 
 

   
São Paulo – Barra 

Funda (etapa 2) 
 

   
São Paulo – 

Estacionamento 
 

   São Roque  

   Sorocaba  

   Tietê  

7 14 9 24 14 
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Manutenção Predial 
 

Serviços diversos cuja execução está além da capacidade das equipes de Manutenção 

do MPSP são realizados por meio de ata para serviços de adequação e manutenção 

predial. 

 

Foram executados ou estão em andamento serviços por meio das atas de manutenção 

predial em 37 endereços diferentes, totalizando R$ 1.982.076,10 empenhados até o 

momento. Parte dos serviços em andamento está em fase de elaboração de orçamento 

por parte da empresa para liberação do empenho. 
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QUADRO RESUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL 

REGIONAL SERVIÇOS VALOR 

ARAÇATUBA 3 R$42.900,24 

BAURU 3 R$48.844,14 

CAPITAL 21 R$986.818,35 

CAMPINAS 6 R$231.490,33 

PIRACICABA 5 R$187.254,38 

PRESIDENTE PRUDENTE 2 R$83.206,12 

RIBEIRÃO PRETO 3 R$148.489,03 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4 R$116.372,74 

SOROCABA 3 R$94.880,27 

TAUBATÉ 2 R$41.820,50 

TOTAL 52 R$1.982.076,10 
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CAMPINAS PIRACICABA PRESIDENTE PRUDENTE
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182 

Climatização 
 

Ao longo dos últimos anos, buscou-se garantir o conforto ambiental nas áreas de 

trabalho do MPSP com melhorias diversas, em especial com a instalação de aparelhos 

de ar condicionado. 

 

  
JANELA - 

12.000 

JANELA - 

18.000 

JANELA - 

21.000 a 

24.000 

SPLIT - 

900 

SPLIT - 

12.000 

SPLIT - 

18.000 

SPLIT - 

24.000 

SPLIT PT 

- 43.000 

a 48.000 

SPLIT PT 

- 58.000 

a 60.000 

TOTAL 

GERAL 

ARAÇATUBA    1 10 6 4   21 

BAURU  1  1 1 6 4   13 

CAMPINAS 3 25   9 18 13   68 

CAPITAL     28 31 9   68 

FRANCA  2   2 1 9   14 

GRANDE SP I 8 6 1  15 2 6   38 

GRANDE SP II     5 8 6   19 

GRANDE SP III     1 1 10   12 

PIRACICABA  1   1 8 1   11 

PRESIDENTE 

PRUDENTE 
 1   13 9 3  1 26 

RIBEIRÃO PRETO 1 2   50 36 12 2  103 

SANTOS  6 1   2 2   11 

S. J. DO RIO PRETO  2  1 7 15 7   32 

SOROCABA     4 9 3   16 

TAUBATÉ 3 5   6 11 9   34 

VALE DO RIBEIRA  2    2 1   5 

TOTAL POR TIPO 15 53 2 3 152 165 99 2 1 491 
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Foram atendidos com aquisição e instalação de aparelhos ambientes de 143 endereços, 

o que representa aproximadamente 40% de todas as localidades com atuação do MPSP. 
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Vistorias 
 

Realizadas para levantamento de necessidades, acompanhamento de obras e execução 

de serviços. Foram realizadas 475 vistorias em 127 localidades do MPSP, atendendo a 

demandas de ao menos 36% de todas as unidades da Instituição. 

 

 

REGIONAL VISITAS PERC 

ARAÇATUBA 23 5% 

BAURU 15 3% 

CAPITAL 152 32% 

CAMPINAS 56 12% 

FRANCA 9 2% 

GRANDE SP I 30 6% 

GRANDE SP II 25 5% 

GRANDE SP III 15 3% 

PIRACICABA 13 3% 

PRESIDENTE PRUDENTE 5 1% 

RIBEIRÃO PRETO 27 6% 

SANTOS 12 3% 

S. JOSÉ DO RIO PRETO 29 6% 

SOROCABA 12 3% 

TAUBATÉ 51 11% 

VALE DO RIBEIRA 1 0% 
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 2018 2019 

VISTORIAS 216 222 

 

 

 

 

 

Execução Orçamentária 
 

O orçamento do CE-DG engloba a aquisição de materiais permanentes, materiais para 

manutenção e reparos, execução de manutenção preventiva e corretiva, seguro predial, 

execução de obras e serviços. 

 

São utilizados recursos do custeio e do Fundo Especial de Despesas, totalizando cerca 

de R$ 24,5 milhões no período para gestão imobiliária do MPSP, incluindo manutenção 

e melhorias. Ainda não há dados com relação à execução orçamentária de 2020,  cuja 

abertura ocorreu em meados de janeiro. 
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VISTORIAS
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CUSTEIO

R$ 1.126.702,35

PEÇAS

R$ 65,527,05

EXTINTORES

R$ 14.500,00

PERSIANAS

R$ 73.290,00

PINTURA

R$ 126.000,00

CFTV

R$ 31.671,87

MANUTENÇÕES
PREVENTIVAS
E CORRETIVAS

R$ 35.260,00

PEQUENAS

REFORMAS

R$ 303.780,00

SEGUROS

R$ 52.200,00

MATERIAIS

R$ 285.601,51



 
 

188 

 

 

 

 

 

FED

R$ 9.038.175,79

2ª ETAPA
ED. SANTA LUCIA

R$ 995.672,81

CONSTRUÇÃO
DE SEDE
TAUBATÉ

R$ 4.779.825,23

CONSTRUÇÃO
DE SEDE
URÂNIA

R$ 147.431,41

REFORMA
LAPA

R$ 347.707,86

REFORMA
DE CRUZEIRO

R$ 187.316,93

REFORMA
DE BURITAMA

R$ 357.921,43

CONSTRUÇÃO
DE SEDE

MORRO AGUDO

R$ 45.226,32

REFORMA
DE JABOTICABAL

R$ 1.080.859,68

CFTV

R$ 40.117,00

AQUISIÇÃO
E MODERNIZAÇÃO
AR CONDICIONADO

R$ 470.977,12

CONSTRUÇÃO
DE SEDE

DOIS CÓRREGOS

R$ 265.277,48

CONSTRUÇÃO
DE SEDE

ANDRADINA

R$ 319.842,52
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REFORMA SANTA LÚCIA

072/18

R$ 1.661.393,21

R$ 3.538.593,13

REFORMA CRUZEIRO

058/18
R$ 710.588,69

REFORMA AMPARO

003/19
R$ 416.440,00

CONSTRUÇÃO TAUBATÉ

063/17
R$ 281.456,39

CONSTRUÇÃO MORRO 

AGUDO 082/18
R$ 618.084,76

CONSTRUÇÃO 

ANDRADINA 032/18
R$ 451.557,33

CONSTRUÇÃO URÂNIA

054/18
R$ 352.483,94

CONSTRUÇÃO DOIS 

CÓRREGOS 044/18
R$ 252.856,06

REFORMA CAMPINAS

017/19
R$ 517.863,65

CONSTRUÇÃO BARRA 

FUNDA 054/19
R$ 1.154.747,77

REFORMA BRÁS (PJ 

INFÂNCIA) 032/19
R$ 699.900,31

REFORMA CRUZEIRO

058/18
R$ 46.187,08

REFORMA LAPA

018/18
R$ 20.059,95
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AQUISIÇÃO DRONES

091/19
R$ 23.100,00

RENOVAÇÃO SOFTWARE

072/19
R$ 128.000,00

CFTV DIADEMA

041/19
R$ 19.890,00

AQUISIÇÃO AR 

CONDICIONADO 038/18

R$ 52.550,00

R$ 32.100,00

R$ 469.810,00

R$ 126.600,00

DVR IGARAPAVA R$ 1.820,00

FREEZER

079/19
R$ 1.630,00
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MATERIAIS ELÉTRICOS E 

MANUTENÇÃO 356/19

R$ 8.008,00

R$ 1.323,00

R$ 15.427,60

R$ 340,00

R$ 17.840,00

R$ 11.192,39

MATERIAIS ELÉTRICOS

357/19
R$ 92.284,50

PERSIANAS

275/18

R$ 39.600,00

R$ 49.000,00

AQUISIÇÃO DE 

LÂMPADAS LED 362/19
R$ 164.910,00

MANUTENÇÃO 

ELEVADORES 111/19

111/19

R$ 4.400,00

MANUTENÇÃO AR 

CONDICIONADO 226/19
R$ 4.668,00

MANUTENÇÃO AR 

CONDICIONADO 397/18
R$ 102.437,00

MANUTENÇÃO CABINE

306/19
R$ 27.500,00

AQUISIÇÃO CAPACHOS

272/18

R$ 4.558,00

R$ 2.322,00

PLACAS INAUGURAÇÃO

428/19
R$ 7.800,00

MANUTENÇÃO PORTÃO 

ELETRÔNICO 339/19
R$ 7.720,00

MANUTENÇÃO 

ELEVADORES

132/19

R$ 310,00

145/19

R$ 239,34

273/19

R$ 13.908,79

275/19

R$ 366,00

363/19

R$ 1.346,70
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MANUTENÇÃO PREDIAL

199/18

PROTEÇÃO FACHADA ED. 

SEDE R$ 30.000,00

PROTEÇÃO FACHADA ED. 

SEDE R$ 298.819,02

ADEQUAÇÕES BARRA 

FUNDA R$ 26.577,38

ADEQUAÇÕES RIBEIRÃO 

PRETO R$ 96.000,00

JUNDIAÍ

R$ 37.000,00

BRAGANÇA PAULISTA

R$ 22.786,54

LORENA, IBITINGA E ED. 

SEDE R$ 238.440,81

PRESIDENTE PRUDENTE

R$ 79.662,48

MANOEL DA NÓBREGA

R$ 11.107,72

PINTURA

129/19
R$ 56.683,11

PISO

128/19

RAFAEL DE BARROS

R$ 181.766,20

R$ 11.002,31

ED. SEDE E SANTO 

ANDRÉ R$ 137.170,00
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Centro de Gestão Estratégica 
 

 

Apresentação 
 

O Centro de Gestão Estratégica foi implementado pelo Ato Normativo nº 1.000-PGJ, de 

09 de dezembro de 2016, atendendo aos preceitos da Resolução nº 147, de 21 de junho 

de 2016, expedida pelo Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, mais 

especificamente no tocante aos seus Arts. 14 a 25. 

 

 Na linha das orientações emanadas na citada norma, foram elaborados os artigos 6º a 

10B do Ato 1.000/16-PGJ, retro, onde constam a estrutura e as competências do CGE. 

Salientamos esse ponto dado o fato da existência de atividades anômalas nesta unidade 

de Planejamento. 

 

 Tratando-se da menor unidade em termos de pessoal, tanto em números absolutos 

quanto e principalmente em números relativos ao total de integrantes, urge a 

necessidade de adequação de tal realidade de modo que o CGE possa realizar no Estado 

de São Paulo a importante missão para a qual foi criada no seio do Ministério Público 

brasileiro. 

 

No presente relatório constarão as atividades voltadas à execução das atribuições 

constantes no rol de competências estabelecidos no Ato 1.000/16-PGJ, competências 

essas que foram cumpridas conjuntamente por todos seus integrantes, pois, em que 

pese a divisão de competência por unidades o número de pessoas do quadro não 

permite uma adequada divisão das tarefas. 

 

 

Atividades Realizadas 
 

Coordenação da Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
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A implantação do SEI foi liderada pela CGE, inclusive em aspectos de cunho tecnológico, 

como o desenvolvimento de scripts de banco de dados para o cadastro em massa de 

usuários, unidades, entre outros. 

 

 

Implantação de Processos do SEI nas Unidades 

 

Atualmente, foram implantados e estão em uso os seguintes processos no SEI. 

 

UNIDADE MACRO PROCESSO 

SUBCRIM 
Autorização - Ato PGJ 880/15 (Pedido de autorização para se 

ausentar da comarca sem ônus 

SUBCRIM Manifestação de Interesse à 2ª Instância 

SUBCRIM Pedido de Designação 

SUBCRIM Pedido de Designação pela Escola Superior do MP 

SUBCRIM 
Pedido de Designação Art.92 da Lei Complementar 734/96 

(pagamento hora-aula) 

SUBCRIM Pedido de Designação CPP Membros 

SUBCRIM Convênio e Termos de Cooperação - Ato n. 764/13 

SUBCRIM Publicação de Avisos, Atos e Portarias 

SUBCRIM Portaria de Cessação/Suspensão 

SUBCRIM 
Recebimento de Atas, Relatórios de Distribuição de Processos e 

Comunicações de Afastamento temporário 

SUBCRIM Pedido de Magistério fora da Comarca 

SUBCRIM Pedido de Residência Fora da Comarca 

SUBCRIM Artigo 28 do CPP 

SUBCRIM Artigo 600 do CPP 

SUBCRIM Conflito de atribuição criminal 

SUBCRIM Procedimentos CNMP 

SUBCRIM Solicitação de Providências / Notificação 

SUBCRIM Controle dos cargos fixo e móvel 
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SUBCRIM Solicitações de afastamentos de Promotores De Justiça 

SUBCRIM Atas de reunião recebidas via e-mail (digitalizadas) 

SUBCRIM Declaração de função eleitoral 

SUBCRIM Alteração de endereço 

SUBCRIM 
Solicitação de designação em geral (s/ônus, atuação conjunta, 

etc.) 

SUBCRIM Escalas e retificações de plantões judiciários e custódia 

SUBCRIM Escala de férias 

SUBCRIM Solicitações de férias para indeferimento 

SUBCRIM Solicitações de licença-prêmio para indeferimento 

SUBCRIM Comunicado de suspeição e impedimento 

SUBCRIM 
Comunicação de indicação de secretário das Promotorias De 

Justiça 

SUBCRIM 
Solicitação de diárias por deslocamento (substituição 

automática) 

SUBCRIM 
Manifestação de interesses para acumulação por comarca ou 

atribuição 

SUBCRIM Comunicação colégio recursal 

SUBCRIM Cumprimento de pena de suspensão 

SUBCRIM Planilha eleitoral mensal e modificações 

SUBCRIM 
Ofícios eleitorais ao crh - para estorno e autorização de 

pagamento 

SUBCRIM Legitimação para grupos (autuado) 

SUBCRIM Legitimação para projeto especial - tutela Coletiva (autuado) 

SUBCRIM Pedidos De Auxílio (Autuado) 

SUBCRIM Pedidos De Auxílio - Projeto Especial (Autuado) 

SUBCRIM Juizado Torcedor (Autuado) 

SUBCRIM Ofícios Em Geral 
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SUBCRIM 
Portarias Art. 28, Art. 600, Embargos De Terceiro, Ações 

Anulatórias E Promoção De Arquivamento. 

SUBJUR Representação de Controle de Constitucionalidade 

SUBJUR Recusa de intervenção 

SUBJUR Tribunais Superiores 

SUBJUR Patrimônio Público (competência originária) 

SUBJUR PAD de magistrado 

SUBJUR PAD de promotor 

SUBJUR Contencioso 

SUBJUR Procedimentos CNMP 

SUBJUR Parecer DG e Diversos 

SUBJUR PT Ato Normativo 

SUBJUR Convênios 

SUBJUR Conflito de atribuição cível 

SUBJUR Solicitação / Notificação 

SUBJUR Procedimentos Preparatórios Eleitorais 

SUBJUR Denúncia Eleitoral 

SUBJUR Processos de Procuradoria Regional Eleitoral 

SUBJUR Exercício das funções eleitorais 

SUBJUR Indicações eleitorais 

SUBINT Termo de convênio e congêneres 

SUBPLAN Gestão de Pessoas - COMEX 

SUBPLAN Recurso LAI 

SUBPLAN Pagamento 

PGJ Comunicação formal do MPSP para autoridade externa 

PGJ Resposta formal de autoridade externa para o MPSP 

PGJ Concurso de Ingresso de Membros 
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PGJ Processo de Eleições 

PGJ Documentos de servidores /Escala de férias entre as áreas 

CFC 
Pagamento de água mineral, gêneros alimentícios e alugueis de 

imóveis 

CFC Liberação de pagamentos - FED MPSP, ESMP e CI 

CFC Aplicação financeira - FED MPSP, ESMP e CI 

CFC Solicitação de diárias de servidores 

CFC Rateio Anual da Área Regional 

CFC Rateio da Promotoria de Justiça por Exercício Financeiro 

CFC Relatório Consolidado de Rateio de Energia Elétrica 

CFC Relatório Consolidado de Rateio de Água 

CFC Relatório Mensal de Rateio de Energia Elétrica 

CFC Relatório Mensal de Rateio de Água 

CAEX Solicitações 

Núcleo de Estágio Relatório trimestral de estágio 

Núcleo de Estágio Aditamento de Termo de Compromisso 

Núcleo de Estágio Termo de Compromisso 

Núcleo de Estágio Solicitações 

Procuradoria HC e 

MS 
Atas de reuniões 

Procuradoria HC e 

MS 
Relatórios de distribuição de processos 

Procuradoria HC e 

MS 
Comunicação de ausência de membros 

Câmara Especial Atas de reuniões 

Câmara Especial Relatórios de distribuição de processos 

Câmara Especial Comunicações diversas 

Procuradoria Cível Atas de reuniões 
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Procuradoria Cível Relatórios de distribuição de processos 

CSMP Permuta entre membros 

CSMP Pedido de afastamento para estudos (membros) 

CSMP Pedido para residir fora da comarca (membros) 

CSMP Promoção, Remoção e Transferência de membros 

CSMP Sessão Plenária 

Corregedoria Manifestação do Público Externo 

Corregedoria Certidões Administrativas 

Corregedoria Levantamento ILPI 

Corregedoria Levantamento EAICA 

Corregedoria Consulta de Acervo 

Corregedoria Verificação de Acervo 

Corregedoria Acompanhamento de estágio probatório 

Corregedoria Acompanhamento e Conformidade de Normas 

Corregedoria Verificação de Regularidade de Atividade de Magistério 

Corregedoria Assentamento de servidores 

Corregedoria Visitas de Inspeção 

Corregedoria Visitas de Constatação 

Corregedoria 
Verificação de Regularidade de Visita (Internação e 

Semiliberdade) 

Corregedoria 
Verificação de Regularidade de Visita (Acolh. Inst. e 

Familiar) 

Corregedoria Verificação de Regularidade de Visita (Sistema Prisional) 

Corregedoria Verificação de Regularidade de Visita (Meio Aberto) 

Corregedoria 
Verificação de Regularidade de Visita (Controle Ext. Ativ. 

Policial) 

Corregedoria Carta Precatória 

Corregedoria Reclamação Disciplinar 

Corregedoria Correição Geral Extraordinária 
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Corregedoria Correição Geral Ordinária 

Corregedoria Verificação de Regularidade de Visita 

Corregedoria Proc Correcionais Membros - Procedimento Preliminar 

CAO Cível Certidões cíveis 

CAO Cível Solicitações 

CAO Criminal Certidões criminais 

CGS Teletrabalho - Inscrição 

CGS Teletrabalho - Desligamento 

CGS Teletrabalho - Relatório Trimestral 

CGS Teletrabalho - Relatório Anual 

CGS Gratificação de Qualificação - Solicitação 

CGS Gratificação de Qualificação - Cessação 

CGS Gratificação de Qualificação - Recurso 

CGS Certidão de Antecedentes Disciplinares de Servidor 

DG 
Autorização - Entrada de terceiros nas dependências do 

MPSP (Sede, Santa Lúcia e Aurora) 

DG 
Autorização - Uso temporário de estacionamento (Sede, 

Santa Lúcia e Aurora) 

DG 
Autorização - Anotação por trabalho excepcional (00h às 

06h) 

DG 
Autorização – Afixação de cartazes e divulgação de 

panfletos (Sede, Santa Lúcia e Aurora) 

DG Autorização - Ocorrências no ponto eletrônico 

DG Autorização - Deslocamento de servidor 

DG Autorização - Deslocamento de motorista 

DG Recebimento de doações 

DG Desbloqueio de telefone (DDD e celular) 

DG Arma e munição 

DG Transferência de material permanente 
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DG 
Autorização - Utilização das dependências do MPSP para 

eventos 

DG Convocação de servidor 

DG Participação em evento/curso 

DG Solicitação e cancelamento de veículos (Capital) 

DG Pagamento 

DG Passagens aéreas (Solicitação, alteração/cancelamento) 

DG Solicitação de layout 

Documentação Eliminação de documentos 

Documentação Solicitações ao CADA 

Diretorias Regionais / DA Descarte de bens inservíveis 

ESMP Pagamento 

ESMP Cobrança por Inadimplência 

ESMP Cancelamento de Matrícula 

ESMP Desconto em Valor de Curso para Integrantes do MPSP 

ESMP Bolsa de Estudo 

ESMP Solicitação de Bolsa de Estudos 

ESMP Parcelamento de Mensalidade 

ESMP Restituição de Valor 

ESMP Credenciamento Institucional 

ESMP Convalidação Acadêmica 

ESMP Autorização para Publicação de Artigo 

ESMP Chamada de Pareceristas e Artigos 

Ouvidoria Manifestação do Público Externo 

Unidades MPSP Termo de Comparecimento 

Unidades MPSP Certificado 

Unidades MPSP Solicitação / Notificação / Ofícios 

Unidades MPSP Autorização para publicação no DO 
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Estimamos, até então, as seguintes economias com o uso do SEI: 

I. Economia de papel: Mais 1.500.000 folhas economizadas; 

II. Economia com correios: Mais de R$ 600.000,00 economizados desde o início do 

uso do sistema; 

III. Economia de esforço: em média 70% de redução (nº de ativ. depois/ nª ativ. 

antes/ 100); 

IV. Tempo de tramitação: em média 85% de redução (tempo depois/ tempo antes/ 

100); 

 

Realizamos o treinamento dos membros e servidores de todas as unidades envolvidas. 

Realizamos ainda uma dezena de treinamentos gerais, denominados "Overview do 

Sistema Eletrônico de Informações", com duração de 2 horas, no auditório Luiz Felipe 

com transmissão via Skype para todos o estado, convocando todos os interessados em 

conhecer melhor as funcionalidades do SEI. 

 

 Em todos esses eventos ouve a entrega de certificados de participação, válidos para fins 

de evolução funcional dos servidores. 

 

 A pedido, realizamos um treinamento na Promotoria de Justiça de Barueri que contou 

com a participação dos servidores da PJ vizinha, de Carapicuíba. 

 

 

Desenvolvimento do Sistema Radar Social 

 

A pedido do Centro de Apoio Cível, desenvolvemos o Radar Social, disponível em 

https://wwwj.mpsp.mp.br/radarsocial . 

 

O sistema serve para informar quais são os equipamentos públicos de uma determinada 

região, organizados por município, comarca ou área regional. 

 

 

Desenvolvimento do E-Serviço, Sistema de Petição Eletrônica da 

Corregedoria-Geral 

 

A pedido da Corregedoria-Geral, desenvolvemos o e-Serviço, sistema de 

peticionamento eletrônico disponível em https://wwwj.mpsp.mp.br/e-service/app/e-

https://wwwj.mpsp.mp.br/radarsocial
https://wwwj.mpsp.mp.br/e-service/app/e-service.php?req=100011
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service.php?req=100011 . A partir do uso do sistema, foram economizados esforços do 

Protocolo-Geral e da Corregedoria, foram economizados papeis e esforços em diversos 

sentidos. 

 

O sistema permite que cidadão ingresse com queixas e pedidos de esclarecimentos 

relacionados a membros do MPSP de forma totalmente digital, juntando documentos 

pessoais, como RG e comprovante de endereço, nos termos de normativo interno, e 

também fotografias, documentos PDF, entre outros. 

 

A entrega foi efusivamente elogiada pela Corregedoria-Geral. 

 

 

Idealização e Implantação do Projeto Promover 

 

Promover - Programa de Gestão das Promotorias de Justiça: o projeto consiste no 

aprimoramento dos métodos e no aperfeiçoamento do ambiente de trabalho das 

Promotorias de Justiça. O projeto foi implementado no fórum da Barra Funda, na 

Promotoria de Justiça de Indaiatuba e na Promotoria de Justiça da Praia Grande e 

envolve a capacitação de membros e servidores para o uso de ferramentas tecnológicas 

e em assuntos como liderança, gestão participativa e outros. 

 

 O projeto foi altamente elogiado e sua implantação foi altamente demandada por 

outras PJs após a publicação de aviso em diário oficial, entretanto, dadas as limitações 

em termos de pessoal, não pudemos avançar com esse imprescindível trabalho, dado o 

valor agregado para os setores-chave do MPSP, que são as PJs. 

 

 A CGE visitou o Ministério Público de Santa Catarina para conhecer a experiência similar 

do MP vizinho, denominada GESPRO, vencedora do Prêmio CNMP 2018 na categoria 

"Profissionalização da Gestão". 

 

 

Idealização, Desenvolvimento e Implantação do Sistema Inova 

 

O Sistema Inova foi criado para permitir a governança e a gestão da implantação do 

Planejamento Estratégico do MPSP e de seus desdobramentos táticos (Planos Diretores) 

e operacionais (Plano Geral de Atuação). Apresentado na RAS, grupo dos 

https://wwwj.mpsp.mp.br/e-service/app/e-service.php?req=100011
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Representantes da Alta Administração do Conselho Nacional do Ministério Público, está 

em uso em 10 unidades Ministeriais, quais sejam: 

 Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 

 Ministério Público do Estado do Ceará; 

 Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte; 

 Ministério Público do Estado de Alagoas; 

 Ministério Público do Estado do Amazonas; 

 Ministério Público do Estado de Espirito Santo; 

 Ministério Público do Estado de São Paulo; 

 Ministério Público do Estado de Piauí; 

 Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 Ministério Público do Estado de Maranhão; 

 

Esses estados celebraram convênio com o MPSP, assinados pelos seus respectivos 

Procuradores-Gerais de Justiça. Foram realizados treinamentos presenciais nos Estados 

de Alagoas e do Amazonas, de gestão de projetos e de uso do sistema. Para os demais 

estados foram realizados treinamentos via Teams. 

 

 Cumpre citar que os Estados de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul são referência 

em termos de governança e gestão do Plano Estratégico. Recebemos consultas formais 

de cessão de uso dos estados do Para, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, e do Distrito Federal. 

 

 O Inova do MPSP, atualmente, conta com mais de 300 projetos e iniciativas 

cadastrados. 

 

 

Implantação do Plano Estratégico, sem Contratação de Consultoria 

 

Diferente de alguns estados que se valeram da contratação de consultorias externas 

para desenvolverem e implementares seus instrumentos de planejamento, o CGE 

idealizou e liderou o processo de planejamento no âmbito do MPSP. 

 

Pautados na simplicidade e resolutividade, o CGE contou com a participação de mais de 

1.500 pessoas, entre membros, servidores e cidadãos, fazendo uso de tecnologias 

disponíveis e cumprindo as exigências da resolução 147/16-CNMP. 



 
 

204 

Fomos consultados por outros estados e pelo próprio CNMP acerca de nosso 

procedimento que influenciou o processo de planejamento estratégico de outros ramos 

e unidades ministeriais. Atualmente, é mais comum a implantação caseira do 

planejamento. 

 

A implantação caseira traz diversos benefícios como o aprendizado organizacional, a 

gestão participativa e a evolução da cultura de baixo para cima e do empowerment. Tem 

o ponto fraco, entretanto, de não contar com a experiência e expertise de atores 

externo. 

 

 

Inscrição de Projetos no Prêmio CNMP/ Innovare 

 

Com a CGE, o número de projetos inscritos no Prêmio CNMP saltou de 2, em 2016, para 

23 em 2017, 31 em 2018 e 43 projetos inscritos em 2019. 

 

No prêmio Innovare, realizamos em 2019 a inscrição de diversos projetos, entre eles: 

 

 Projeto NAI Piraapozinha; 

 Projeto Re nata; 

 Projeto Tem Saída; 

 Projeto Vozes. 

 

 

Idealização e Implantação das Comex - Comissões Executivas Regionais De 

Gestão Estratégica 

 

Atualmente uma unidade de onde nascem inúmeros projetos e iniciativas que 

concorrem para a implantação do Plano Estratégico vigente, as COMEXs são um canal 

de identificação e capacitação de líderes e empreendedores internos. 

 

Nos encontros foram ministrados diversos treinamentos em Office 365, SEI, Inova, 

Gestão de Projetos, Gestão de Processos, Liderança, Planejamento Institucional, entre 

outros. As ações das COMEXs são noticiadas constantemente tanto na intranet, de 

cunho interno, quanto no Portal Institucional. 
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Muitos servidores encontram na COMEX um modo de realização profissional e pessoal, 

uma vez que suas competências se expandem e os servidores se sentem mais úteis e 

capazes de dar o seu melhor para a evolução perene do MPSP. 

 

Cabe destaque o fato de que a CGE é uma unidade de apoio e capacitação no que tange 

à COMEX, ou seja, os trabalhos e projetos entregues pelas diversas regionais são de 

mérito EXCLUSIVO das regionais, não cabendo à CGE nenhum mérito senão o fato de 

que trabalhamos sempre POTENCIALIZAR e EMPODERAR os servidores no sentido de 

que se sintam capazes e autorizados a desenvolver e implementar projetos de melhorias 

em suas respectivas regionais, eventualmente estendendo a todo MPSP as ações com 

potencial de transversalização. 

 

 

Suporte SEI, Inova, Projetos, Promover e Correlacionados 

 

A CGE presta apoio a todos os servidores e membros nos projetos e assuntos de sua 

competência. São inúmeras reuniões, ligações com duração diversa, e-mails, mensagens 

instantâneas no Teams, WhatsApp, Skype, entre outros. Até o final de 2019, o suporte 

geral para uso do SEI era prestado pelo CGE, com milhares de atendimento via e-mail e 

telefone, problema que fora resolvido após alinhamento com a Secretaria Executiva da 

Procuradoria-Geral de Justiça e o CTIC. 

 

O suporte, quando da implantação de um novo processo no SEI, é de competência 

exclusiva da CGE e assim deve permanecer por questões operacionais. 

 

Constantemente prestamos apoio técnico e motivacional a muitos membros e 

servidores, na forma mesmo de COACH, no sentido de catalisar bons projetos ajudando 

a torná-los viáveis, tanto de atividade fim quanto de atividade meio. 

 

 

Design Thinking - Centro de Apoio Operacional Cível e Núcleo de 

Assessoramento Técnico Psicossocial (NAT) 

 

A condução de treinamentos orientados para resolução de problemas com base na 

metodologia de Design Thinking fora aplicada no CAO Cível com importantes frutos 

como a readequação de processos e mesmo a criação de periódico, atendendo aos 
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anseios dos Promotores de Justiça junto aos quais realizamos uma importante pesquisa 

de satisfação. 

 

No NAT, o processo ainda está em desenvolvimento, mas aponta para importantes 

melhorias como a otimização dos relatórios de visitas aos equipamentos públicos 

regidos por normativos do Conselho Nacional, a readequação da forma de distribuição 

interna de atividades e outros aprimoramentos. 

 

O evento consiste na realização de 4 encontros/ treinamentos que deixam "lições de 

casa" a serem realizadas no decorrer de 15 dias, dentre elas a identificação de Certezas, 

Suspeitas e Dúvidas acerca de problemas atuais, pesquisas de profundidade, realização 

de pesquisas e entrevistas junto ao público alvo (membros, servidores, coordenadores, 

etc.) e, finalmente, a apresentação de soluções regidas pelo conceito de MVP (Mínimo 

Produto Viável) e metodologias ágeis de gestão da implantação das ações. 

 

 

Participação em Fóruns, Reuniões e Eventos Coordenados pelo Conselho 

Nacional 

 

O CGE participou ativamente de diversos fóruns, reuniões ordinárias (3 por ano) e 

extraordinárias e eventos coordenados pelo CNMP, tais como as ROs (Reuniões 

Ordinárias) do Fórum Nacional de Gestão, Workshop de Projetos (Bahia), Mostra de 

Tecnologia da Informação (Paraná). 

 

Essas participações resultaram em importantes trabalhos como o uso e 

desenvolvimento cooperativo do sistema Inova e a criação de grupo de trabalho para 

compartilhar boas práticas na implementação de Indicadores de Desempenho contando 

com o auxílio de importantes profissionais e organismos, como a UNICEF. 

 

 

Apoio e Concepção de Eventos de Capacitação e Qualidade de Vida no 

Trabalho 

 

 Palestra Mindfulness (CGE); 

 O poder do cérebro (CGE/CPP); 

 MP Sistêmico - Constelação e Movimentos Essenciais (CGE-CAO Cível); 
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 Jornada do auto conhecimento (CGE/COMEX); 

 Barras de Access (Flavia Araçatuba) - Promover bem-estar geral através de 

aplicação de sessões de Barras de Access nos servidores 

 Palestra: “Saúde Consciente na Profissão e Família”  - saúde Consciente na 

Profissão e Família com Dr. Rodrigo Kim (palestrante) (PJ ARAÇATUBA) 

 MP Levanta, Respira, Alonga (PJCampinas) 

 Utilização de Planilhas Especiais para Cálculo de Remição de Penas (PJ TAUBATÉ) 

 Projeto Campanha do Agasalho (PJ Presidente Prudente, BAURU, Campinas, 

Grande SP I,II e III) 

 Mapeamento tráfico de drogas praticados por adolescentes (Bragança) 

 MP DESAPEGA – Mapeamento de documentos a serem eliminados- projeto para 

as 39 cidades (PJ Campinas)     

 Passeio Ecológico (PJ Vale do Ribeira) 

 

 

Elaboração de Diversas Normativas Voltadas ao Aperfeiçoamento da Governança e 

Gestão Institucional 

 

 Criação do Manual de Gestão de Projetos; 

 Criação do Manual de Gestão de Processos; 

 Criação do Manual de Gestão de Indicadores de Desempenho; 

 Criação e atualização do Ato Normativo nº 1.000/16-PGJ; 

 Criação do Ato Normativo de instituição dos projetos Promover, Inova, SEI, entre 

outros. 

 

 

Idealização e Desenvolvimento de Vídeos Tutoriais de Diversos Sistemas, 

Como SEI, Inova, Radar Social, entre outros 

 

 

Realização de 2 workshops de projetos, envolvendo diversos membros e 

servidores, entre eles os coordenadores e membros assessores dos 

centros de apoio e diversos servidores de setores de atividade meio. 
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Subprocuradoria 
JURÍDICA 
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Controle De Constitucionalidade 
 

REPRESENTAÇÕES 

 

REPRESENTAÇÕES INSTAURADAS 1448 

ARQUIVAMENTOS 486 

REMESSA A OUTROS ÓRGÃOS 6 

AÇÕES AJUIZADAS 705 

 

 

 

 

PROCESSOS: 

 

RECEBIDOS 6504 

PARECERES 2233 

RECURSOS INTERPOSTOS 122 

CONTRARRAZÕES 424 
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Conflitos De Atribuição 
 

RECEBIDOS 243 

DECISÕES DE NÃO CONHECIMENTO 7 

DECISÕES DE MÉRITO 208 

REMETIDOS AO STF 21 
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Recusa de Atribuição ou Intervenção 
 

RECEBIDOS 34 

DECISÕES DE NÃO CONHECIMENTO 1 

DECISÕES DE MÉRITO 30 

 

 

 

 

Contencioso Cível 
 

RECEBIDOS 1438 

CIÊNCIA 439 

MANIFESTAÇÕES E PARECERES 726 

RECURSOS 10 

CONTRARRAZÕES 84 

AUDIÊNCIA 11 
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Processos Adminsitrativos Disciplinares 
 

RECEBIDOS 161 

MEMBROS DO MP – DECISÕES E DESPACHOS 160 
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Protocolados em Geral 
 

RECEBIDOS 1566 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES 1367 
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Competência Originária Cível 
 

RECEBIDOS 1989 

PARECERES 860 

CIÊNCIA 1038 

 

 

 

 

Competência Originária Patrimônio Público 
 

Inquéritos Civil e Procedimentos 
 

REPRESENTAÇÕES E PEÇAS DE INFORMAÇÃO 137 

INQUÉRITOS E PPIC INSTAURADOS 22 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 10 
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Processos 
 

RECEBIDOS 153 

MANIFESTAÇÕES 41 

RECURSOS 21 

CONTRARRAZÕES 6 

 

 

 

137

22

10

83

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

REPRESENTAÇÕES
E PEÇAS DE

INFORMAÇÃO

INQUÉRITOS E PPIC
INSTAURADOS

DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO

ARQUIVAMENTOS ACP AJUIZADAS

INQUÉRITOS CIVIS E PROCEDIMENTOS

153

41

21

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

RECEBIDOS MANIFESTAÇÕES RECURSOS CONTRARRAZÕES

PROCESSOS



 
 

216 

Competência Originária Criminal 
 

Protocolados (ou PIC) 
 

INSTAURADOS 166 

PORTARIA DE PIC 16 

REQUISIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL 8 

ARQUIVAMENTOS 85 

DENÚNCIAS 4 

REMESSA A OUTROS ÓRGÃOS 18 

AUDIÊNCIAS E OITIVAS 167 

CAUTELARES AJUIZADAS 11 
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Inquéritos Policiais 
 

RECEBIDOS 57 

AUDIÊNCIAS E OITIVAS 134 

ARQUIVAMENTOS  38 

DENÚNCIAS 0 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 6 

 

 

 

 

Processos Criminais 
 

RECEBIDOS 32 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES 337 

AUDIÊNCIAS 46 

SESSÕES DE JULGAMENTO 228 

RECURSOS 15 

CONTRARRAZÕES 18 
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Crimes de Prefeitos 
 

Representações (Notícia de Fato Ou PIC) 
 

INSTAURADOS 893 

PORTARIA DE PIC 101 

REQUISIÇÃO DE INQUÉRITO 

POLICIAL 
31 

ARQUIVAMENTOS 335 

DENÚNCIAS 40 

REMESSA A OUTROS ÓRGÃOS 77 
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Inquéritos Policiais 
 

RECEBIDOS 627 

AUDIÊNCIAS E OITIVAS 0 

ARQUIVAMENTOS 132 

DENÚNCIAS 23 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 47 
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Processos Criminais 
 

RECEBIDOS 257 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES 423 

AUDIÊNCIAS 6 

SESSÕES DE JULGAMENTO 129 

RECURSOS 18 

CONTRARRAZÕES 19 
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Processos nos Tribunais Superiores 
 

Superior Tribunal de Justiça 
 

RECEBIDOS 7695 

RECURSOS 164 

CONTRARRAZÕES 1914 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES 35 

CIÊNCIAS 5296 
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Supremo Tribunal Federal 
 

RECEBIDOS 1484 

RECURSOS 18 

CONTRARRAZÕES 114 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES 13 

CIÊNCIAS 1283 
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Acompanhamento no CNMP 
 

MANIFESTAÇÕS CNMP 70 

 

Órgão Especial do TJSP 
 

Superior Tribunal De Justiça 
 

SESSÕES 73 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 6 
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Apresentação 

 

Tendo como responsável pelo setor o Dr. Fernando Pastorelo Kfouri, Secretário 

Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, a Secretaria Administrativa da 

Procuradoria-Geral de Justiça tem a função de elaboração de pareceres, estudos 

técnicos, levantamentos de dados (regionais, atividades e resultados dos órgãos de 

execução, quantidade populacional e IDH das Comarcas, número de institutos prisionais 

e de acolhimentos etc.) e atendimento dos Promotores de Justiça, principalmente no 

tocante ao acompanhamento de pedidos de nomenclaturação de cargos de Promotor 

de Justiça e em relação aos casos de redivisão de atribuições das Promotorias de Justiça, 

em razão da instalação de varas novas, nomenclaturação de cargos novos de Promotor 

de Justiça ou necessidade de aprimoramento do serviço diante das peculiaridades locais. 

O setor ainda é incumbido do atendimento às autoridades e à população, com questões 

ligadas a temas atuais, que necessitam da intervenção do Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral de Justiça. É encarregado, também, do Cerimonial do Procurador-

Geral de Justiça. 

 

 

Cargos Nomenclaturados em 2018 

 

PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA 
ÁREA REGIONAL ENTRÂNCIA RESOLUÇÃO DATA 

São Sebastião Taubaté Intermediária 
Pedido atendido (Res 

N. 1073/18) 
11/04/2018 

Taboão da Serra Grande SP II Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1076/18) 
11/05/2018 

Mauá (2) Grande SP I Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1077/18) 
11/05/2018 

Infância e 

Juventude - DEIJ 
Capital Final-Capital 

Pedido Atendido 

(Res N. 1078/18) 
11/05/2018 

Promotor de 

Justiça 

Substituto - 

Caraguatatuba 

(2) 

TAUBATÉ SUBSTITUTO 
Pedido Atendido 

(Res N. 1080/18) 
16/05/2018 
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Santana de 

Parnaíba (2) 
GDE. S. PAULO II Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1083/18) 
12/06/2018 

Serrana 
RIBEIRÃO 

PRETO 
Inicial 

Pedido Atendido 

(Res N. 1084/18) 
12/06/2018 

Pacaembu PRES.PRUDENTE Inicial 
Pedido Atendido 

(Res N. 1085/18) 
12/06/2018 

Taquaritinga 
RIBEIRÃO 

PRETO 
Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1088/18) 
11/07/2018 

Assis Pres. Prudente Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1089/18) 
12/07/2018 

Birigui Araçatuba Intermediária 
Pedido Atendido 

(Res N. 1092/18) 
06/08/2018 

Jaú Bauru Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1093/18) 
06/08/2018 

Promotor de 

Justiça da 

Capital (3) 

Capital Final-Capital 
Pedido Atendido 

(Res N. 1096/18) 
06/08/2018 

Itapira Campinas Intermediária 
Pedido Atendido 

(Res N. 1106/18) 
14/09/2018 

Indaiatuba Campinas Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1107/18) 
14/09/2018 

Ilhabela Taubaté Inicial 
Pedido Atendido 

(Res N. 1108/18) 
14/09/2018 

Santa Cruz do 

Rio Pardo 
BAURU Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1114/18) 
05/10/2018 

Olímpia 
São José Rio 

Preto 
Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1115/18) 
05/10/2018 

Nossa Senhora 

do Ó Cível 
Capital Final-Capital 

Pedido Atendido 

(Res N. 1116/18) 
05/10/2018 

Ourinhos Bauru Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1117/18) 
05/10/2018 

Limeira Piracicaba Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1118/18) 
05/10/2018 

Osasco - Cível 

(Infância) 
Grande SP II Final-Interior 

Pedido Atendido 

(Res N. 1119/18) 
05/10/2018 
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27 cargos de Promotor de Justiça, sendo: 

 

I. 05 cargos de entrância final – capital (referência VI); 

II. 09 cargos de entrância final – interior (referência VI); 

III. 08 cargos de entrância intermediária (referência V); 

IV. 03 cargos de entrância inicial (referência IV); 

V. 02 cargos de Promotor de Justiça substituto. 

 

 

 

 

 

Cargos Desnomenclaturados em 2018 

 

PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA 

ÁREA 

REGIONAL 
ENTRÂNCIA RESOLUÇÃO 

N° DE CARGOS 

DESNOMENCLATURADOS 

I Tribunal do Juri 

Desnomenclatura-

ção 

Capital Final-Capital 
DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1094/2018 
5 

II Tribunal do Juri 

Desnomenclatura-

ção 

Capital Final-Capital 
DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1095/2018 
1 
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Cargos Nomenclaturados em 2019 

 

PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA 

ÁREA 

REGIONAL 
ENTRÂNCIA RESOLUÇÃO DATA 

Infância e Juventude 

Setor de difusos e 

coletivos 

CAPITAL Final-Capital 
Pedido Atendido 

(Res N. 1134/19) 
18/01/2019 

Cesário Lange SOROCABA Inicial 
Pedido Atendido 

(Res N. 1136/19) 
11/02/2019 

Santo Amaro 

Infância e Juventude 
CAPITAL Final-Capital 

Pedido Atendido 

(Res N. 1159/19) 
04/07/2019 

Cajati 
Vale do 

Ribeira 
Inicial 

Pedido Atendido 

(Res N. 1162/19) 
14/08/2019 

PJ Intermediárias 

13 cargos * 
Diversos Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1163/19) 
15/08/2019 

DECRIIM 

13 cargos pj auxiliares 
Diversos Intermediária 

Pedido Atendido 

(Res N. 1165/19) 
15/08/2019 

Amparo Campinas Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1172/19) 
04/10/2019 

Suzano Grande SP III Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1183/19) 
10/12/2019 

Hortolândia Campinas Final-Interior 
Pedido Atendido 

(Res N. 1185/19) 
17/12/2019 

 

33 cargos de Promotor de Justiça, sendo 

 

I. 02 cargos de entrância final – capital (referência VI); 

II. 03 cargos de entrância final – interior (referência VI); 

III. 13 cargos de Promotor de Justiça auxiliar de entrância final (entrância 

intermediária, referência V); 

IV. 13 cargos de entrância intermediária (referência V); 

V. 02 cargos de entrância inicial (referência IV). 

 

Na Resolução 1163/2019 foram nomenclaturados 1 cargo de Promotor de Justiça para 

cada uma das seguintes Promotorias (13 cargos no total): Artur Nogueira, Arujá, 

Cajamar, Campo Limpo Paulista, casa Branca, Cruzeiro, Dracena, Ibitinga, Ituverava, 

Penápolis, Peruíbe, São José do Rio Pardo e Ubatuba. 
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Cargos Desnomenclaturados em 2019 

 

 

PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA 

ÁREA 

REGIONAL 
ENTRÂNCIA RESOLUÇÃO 

N° DE CARGOS 

DESNOMENCLATURADOS 

São Miguel Paulista - 

Criminal 
Capital Final-Capital 

DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1186/2019 
1 

I Tribunal do Júri - 

Desnomenclaturação 
Capital Final-Capital 

DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1179/2019 
1 

II Tribunal do Júri - 

Desnomenclaturação 
Capital Final-Capital 

DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1156/2019 
1 

IV Tribunal do Júri - 

Desnomenclaturação 
Capital Final-Capital 

DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1184/2019 
1 

III Tribunal do Júri - 

Desnomenclaturação 
Capital Final-Capital 

DESNOMENCLATURADO 

- Res N. 1164/2019 
1 
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Pedidos de Cargos Arquivados pela 

Secretaria Administrativa 

 

Total: 10 protocolados. 

 

PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA 

ÁREA 

REGIONAL 
ENTRÂNCIA 

N° DO 

PROTOCOLADO 

DATA DO 

ARQUIVAMENTO 

Itaquera Cível - 

Família 
CAPITAL Final-Capital 084464/15 

ARQUIVADO EM 

JANEIRO DE 2018. 

Militar CAPITAL Final-Capital 68.500/19 

ARQUIVADO EM 

OUTUBRO DE 

2019. 

Assis 
PRES. 

PRUDENTE 
Final-Interior 163215/15 

ARQUIVADO EM 

JULHO DE 2018. 

São José dos 

Campos - 

Criminal 

TAUBATÉ Final-Interior 037995/17 
ARQUIVADO EM 

JULHO DE 2018. 

Taboão da 

Serra 
Grande SP II Final-Interior 139157/15 

ARQUIVADO EM 

MAIO DE 2018. 

Artur Nogueira CAMPINAS Intermediária 037708/16 

ARQUIVADO EM 

DEZEMBRO DE 

2018 

Casa Branca 
RIBEIRÃO 

PRETO 
Intermediária 47210/18 

ARQUIVADO EM 

DEZEMBRO DE 

2018 

Itapira CAMPINAS Intermediária 118496/07 

ARQUIVADO EM 

SETEMBRO DE 

2018. 

Itatiba CAMPINAS Intermediária 051164/15 
ARQUIVADO EM 

FEVEREIRO 2018 

Taquaritinga BAURU Intermediária 121148/16 
ARQUIVADO EM 

JULHO DE 2018. 

 

  



 
 

231 

 

 

 

 

 

 

Pedidos de Cargos em Estudos na 

Secretaria Administrativa 

 

Total: 49 protocolados. 

 

I. Entrância final – Capital: 03 protocolados; 

II. Entrância final – interior:  39 protocolados; 

III. Entrância intermediária: 04 protocolados; 

IV. Entrância inicial: 03 protocolados. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÁREA REGIONAL ENTRÂNCIA PROTOCOLADO 

Enfrentamento à Violência 

Doméstica-SUL I 
Capital Final - Capital 76.005/18 

Infância e Juventude- 

Central 
Capital Final-Capital 076144/19 

Ipiranga Criminal Capital Final-Capital 166615/14 

Americana Piracicaba Final-Interior 66587/19 

Araraquara Ribeirão Preto Final-Interior 042833/01 

Andradina Araçatuba Final-Interior 086.089/17 

Atibaia Campinas Final-Interior 013575/15 

Barretos São José Rio Preto Final-Interior 096584/17 

Bauru – Cível Bauru Final-Interior 029401/16 

Bauru – Criminal Bauru Final-Interior 067140/15 

Botucatu Bauru Final-Interior 0071993/18 

Campinas - Cível (Difusos) Campinas Final-Interior 160860/15 

Campinas - Cível (Infância) Campinas Final-Interior 107173/15 

Campinas - Criminal 

(Execuções) 
Campinas Final-Interior 052495/14 

Carapicuíba Grande SP II Final-Interior 72818/19 

Franca - Cível (Infância e 

Juventude) 
Franca Final-Interior 073904/18 

Francisco Morato Grande SP II Final-Interior 000337/19 

Guarujá Santos Final-Interior 109600/12 

Guarulhos - Cível (Direitos 

Humanos) 
Grande SP III Final-Interior 123695/15 

Guarulhos -Criminal Grande SP III Final-Interior 135.762/17 

Itapecerica da Serra Grande SP II Final-Interior 68346/18 

Jacareí Taubaté Final-Interior 064841/15 
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Jundiaí - Cível  

(Cível e Infância) 
Campinas Final-Interior 053415/15 

Jundiaí – Cível Campinas Final-Interior 033678/16 

Jundiaí - Criminal Ribeirão Preto Final-Interior 118371/16 

Mogi das Cruzes (2) Grande SP III Final-Interior 132929/14 

Mogi Guaçu Campinas Final-Interior 080431/03 

Pirassununga Ribeirão Preto Final-Interior 098716/17 

Praia Grande Santos Final-Interior 35.902/19 

Presidente Prudente - 

Criminal 
Pres Prudente Final-Interior 100.369/18 

Ribeirão Preto - Criminal Ribeirão Preto Final-Interior 0040960/17 

São Caetano do Sul - 

Criminal (Núcleo Especial) 
Grande SP I Final-Interior 075811/15 

São Carlos - Cível Ribeirão Preto Final-Interior 053480/15 

São Carlos - Criminal Ribeirão Preto Final-Interior 074085/12 

São José do Rio Preto - Cível São José Rio Preto Final-Interior 004242/16 

São Vicente - Criminal Santos Final-Interior 18479/18 

Sertãozinho Ribeirão Preto Final-Interior 67.554/19 

Sorocaba -Cível Sorocaba Final-Interior 093350/17 

Sorocaba - Criminal Sorocaba Final-Interior 107089/16 

Taubaté Taubaté Final-Interior 0122.813 

Tupã Pres Prudente Final-Interior 84479/17 

Boituva Sorocaba Intermediária 091843/18 

Leme Piracicaba Intermediária 137.094/17 

Paulínia Campinas Intermediária 23.933/19 

Vinhedo Campinas Intermediária 164539/15 

Aparecida Taubaté Inicial 093515/16 

Presidente Epitácio Pres Prudente Inicial 013130/18 

Regente Feijó Pres Prudente Inicial 131771/17 
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Pedidos de Cargos com Proposta de 

Nomenclaturação – Tramitando no O.E. 
 

Total: 05 protocolados. 

I. Entrância final – Capital: 02 protocolados; 

II. Entrância final – interior: 03 protocolados; 

 

Promotoria de Justiça Área Regional Entrância Protocolado 
Data do envio ao 

Colégio 

Enfrentamento à Violência 

Doméstica 

SUL II (Santo Amaro) 

Capital Final - Capital 25639/19 07/10/2019 

PJ Regional - 1ª e 2ª Varas 

Empresariais da 1ª RAJ 
Capital Final-Capital 096.357/19 09/12/2019 

Campinas Criminal 

(Violência Doméstica) 
Campinas Final-Interior 128.275/15 27/08/2019 

São José do Rio Preto 

Criminal (2 cargos) 

São José Rio 

Preto 
Final-Interior 100.308/19 28/01/2020 
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Pedidos de Cargos Recebidos pela 

Secretaria Administrativa em 2018 

 

Total: 18 protocolados. 

I. Entrância final – Capital: 02 protocolados; 

II. Entrância final – interior:  08 protocolados; 

III. Entrância intermediária: 05 protocolados; 

IV. Entrância inicial: 02 protocolados; 

V. Substituto: 01 Protocolado. 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÁREA REGIONAL ENTRÂNCIA PROTOCOLADO 

Enfrentamento à Violência 

Doméstica-SUL I 
Capital Final-Capital 76.005/18 

Promotor de Justiça da Capital (3) Capital Final-Capital 02460/18 

Botucatu Bauru Final-Interior 0071993/18 

Franca - Cível (Infância e Juventude) Franca Final-Interior 073904/18 

Itapecerica da Serra Grande SP II Final-Interior 68346/18 

Presidente Prudente - Criminal Pres Prudente Final-Interior 100.369/18 

São Vicente - Criminal Santos Final-Interior 18479/18 

Hortolândia Campinas Final-Interior 106.766/18 

Indaiatuba Campinas Final-Interior 015402/18 

Ourinhos Bauru Final-Interior 040718/18 

Boituva Sorocaba Intermediária 091843/18 

Casa Branca Ribeirão Preto Intermediária 47210/18 

PJ Intermediárias Diversos Intermediária 65687/18 

DECRIIM -13 cargos pj auxiliares Diversos Intermediária 60206/18 

Birigui Araçatuba Intermediária 60.663/18 

Presidente Epitácio Pres. Prudente Inicial 013130/18 

Cesário Lange SOROCABA Inicial 086864/18 

Promotor de Justiça Substituto - 

Caraguatatuba (2) 
TAUBATÉ SUBSTITUTO 038103/18 



 
 

236 

 

 

 

 

 

Pedidos de Cargos Recebidos pela 

Secretaria Administrativa em 2019 

 

Total: 12 protocolados. 

I. Entrância final – Capital: 04 protocolado; 

II. Entrância final – interior:  06 protocolados; 

III. Entrância intermediária: 01 protocolados; 

IV. Entrância inicial: 01 protocolado. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÁREA REGIONAL ENTRÂNCIA PROTOCOLADO 

Enfrentamento à Violência 

Doméstica-SUL II Santo Amaro) 
Capital Final - Capital 25639/19 

Infância e Juventude- Central Capital Final-Capital 076144/19 

PJ Regional - 1ª e 2ª Varas 

Empresariais da 1ª RAJ 
Capital Final-Capital 096.357/19 

Militar CAPITAL Final-Capital 68.500/19 

Americana Piracicaba Final-Interior 66587/19 

Carapicuíba Grande SP II Final-Interior 72818/19 

Francisco Morato Grande SP II Final-Interior 000337/19 

Praia Grande Santos Final-Interior 35.902/19 

São José do Rio Preto - Criminal São José Rio Preto Final-Interior 100.308/19 

Sertãozinho Ribeirão Preto Final-Interior 67.554/19 

Suzano Grande SP III Final-Interior 77.866/19 

Paulínia Campinas Intermediária 23.933/19 

Cajati Vale do Ribeira Inicial 022947/19 
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Pedidos de Redivisão Homologados em 

2018 

 

UNIDADE ENTRÂNCIA N. PROTOCOLADO DE REDIVISÃO 

Cível da Capital Final - Capital 032388/17 

Cível da Capital Final - Capital 020406/18 

Pinheiros-cível Final - Capital 176421/16 

Santana - Cível Final - Capital 124.141/17 

Assis Final - Interior 064218/18 

Catanduva (cargos criminais) Final - Interior 027199/18 

Itapetininga Final - Interior 2.177/18 

Lins Final - Interior 130.373/17 

Marília- cargos criminais Final - Interior 125917/17 

Mauá Final - Interior 42.948/18 

Piracicaba Criminal Final - Interior 130030/17 

Rio Claro Final - Interior 046911/15 

Sorocaba - criminal Final - Interior 091372/17 

Taboão da Serra Final - Interior 46.771/18 

Araraquara Final - Interior 091.374/17 

Campinas - cível Final - Interior 112147/17 

Embu das Artes Final - Interior 007641/18 

Jaboticabal Final - Interior 101.149/17 

Jaú Final - Interior 110148/17 

Mogi das Cruzes Final - Interior 04704/18 

Piracicaba - Cível Final - Interior 118683/17 

Avaré Intermediária 103579/17 

Birigui Intermediária 064020/18 

Caçapava Intermediária 006395/18 
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Itapira Intermediária 079945/18 

Mirassol Intermediária 122814/17 

Santa Cruz do Rio Pardo Intermediária 087318/18 

São Sebastião Intermediária 030296/18 

Taquaritinga Intermediária 057320/18 

Cachoeira Paulista Inicial 41188/18 

Embu Guaçu Inicial 90693/17 

Ilhabela Inicial 079946/18 

Mairinque Inicial 123.579/17 

Pacaembu Inicial 022777/18 

Rancharia Inicial 46006/18 

Santana de Parnaíba Inicial 046689/18 

Serrana Inicial 046686/18 
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Pedidos de Redivisão Homologados em 

2019 

 

UNIDADE ENTRÂNCIA N. PROTOCOLADO DE REDIVISÃO 

Cível da Capital Final - Capital 27608/19 

Falências Final - Capital 21118/18 

Infância e Juventude - Difusos e Coletivos Final - Capital 011149/19 

N. Sra. Do Ó Final - Capital 091225/18 

Pinheiros-cível Final - Capital 72.606 

Tribunal do Júri - I Final - Capital 84939/18 

Tribunal do Júri - Ii Final - Capital 43754/19 

Santo Amaro- Cível Final - Capital 57594/19 

Indaiatuba Final - Interior 076704/18 

Limeira Final - Interior 073.906/18 

Limeira Final - Interior 042.775/19 

Lins Final - Interior 130.373/17 

Marília-cargos criminais Final - Interior 18.941/19 

Osasco - Cível Final - Interior 94.742/18 

Ourinhos Final - Interior 100187/18 

Poá Final - Interior 74057/19 

Ribeirão Preto - Cível Final - Interior 112146/17 

Bauru - Criminal Final - Interior 010.268/19 

Campinas - criminal Final - Interior 102.967/18 

Campinas - criminal Final - Interior 018533/19 

Embu das Artes Final - Interior 51341/19 

Jales Final - Interior 065690/18 

Piracicaba - Cível Final - Interior 072606/18 

Santa Bárbara D'Oeste Final - Interior 012.340/19 

Taubaté-Cível Final - Interior 057.112/18 
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Artur Nogueira Intermediária 65765/19 

Barretos Intermediária 073905/18 

Dracena Intermediária 068.950/19 

Ibitinga Intermediária 66.102/19 

Ituverava Intermediária 067.557/19 

Olímpia Intermediária 091.244/18 

Olímpia Intermediária 49.826/19 

Paulínia Intermediária 081747/18 

Penápolis Intermediária 072.266/19 

Peruíbe Intermediária 067.160/19 

Santana de Parnaíba Intermediária 79443/19 

São José do Rio Pardo Intermediária 071.313/19 

Ubatuba Intermediária 067159/19 

Cachoeira Paulista Inicial 41188/18 

Santa Fé do Sul Inicial 61672/19 

Serra Negra Inicial 66870/19 
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Pedidos de Redivisão Recebidos pela 

Secretaria Administrativa em 2018 

 

39 Protocolados, sendo: 

I. Entrância final – Capital: 05 pedidos; 

II. Entrância final – interior: 17 pedidos; 

III. Entrância intermediária: 10 pedidos; 

IV. Entrância inicial: 07 pedidos. 

 

UNIDADE ENTRÂNCIA N. PROTOCOLADO DE REDIVISÃO 

Cível da Capital Final - Capital 020406/18 

Falências Final - Capital 21118/18 

N. Sra. Do Ó Final - Capital 091225/18 

Tribunal do Júri - I Final - Capital 84939/18 

Assis Final - Interior 064218/18 

Catanduva (cargos criminais) Final - Interior 027199/18 

Indaiatuba Final - Interior 076704/18 

Itapetininga Final - Interior 2.177/18 

Limeira Final - Interior 073.906/18 

Mauá Final - Interior 42.948/18 

Osasco - Cível Final - Interior 04706/18 

Osasco - Cível Final - Interior 94.742/18 

Ourinhos Final - Interior 100187/18 

Taboão da Serra Final - Interior 46.771/18 

Campinas - criminal Final - Interior 102.967/18 

Embu das Artes Final - Interior 007641/18 

Itapevi Final - Interior 0004707/18 

Jales Final - Interior 065690/18 

Mogi das Cruzes Final - Interior 04704/18 

Piracicaba - Cível Final - Interior 072606/18 

Rio Claro Final - Interior 0105098/18 
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Barretos Intermediária 073905/18 

Birigui Intermediária 064020/18 

Caçapava Intermediária 006395/18 

Ibitinga Intermediária 039943/18 

Itapira Intermediária 079945/18 

Olímpia Intermediária 091.244/18 

Paulínia Intermediária 081747/18 

Santa Cruz do Rio Pardo Intermediária 087318/18 

São Sebastião Intermediária 030296/18 

Taquaritinga Intermediária 057320/18 

Cachoeira Paulista Inicial 41188/18 

Capivari Inicial 72123/18 

Ilhabela Inicial 079946/18 

Monte Aprazível Inicial 016952/18 

Pacaembu Inicial 022777/18 

Santana de Parnaíba Inicial 046689/18 

Serrana Inicial 046686/18 
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Pedidos de Redivisão Recebidos pela 

Secretaria Administrativa em 2019 

 

40 Protocolados, sendo: 

I. Entrância final – Capital : 10 pedidos; 

II. Entrância final – Interior: 14 pedidos; 

III. Entrância intermediária: 14 pedidos; 

IV. Entrância inicial: 02 pedidos. 

 

UNIDADE ENTRÂNCIA N. PROTOCOLADO DE REDIVISÃO 

Cível da Capital Final - Capital 27608/19 

Fernandópolis Final - Capital 058.873/19 

I Tribunal do Júri Final - Capital 100.025/19 

II Tribunal do Júri Final - Capital 043754/19 

III Tribunal do Júri Final - Capital 70973-19 

Infância e Juventude - DEIJ Final - Capital 26425/19 

Infância e Juventude - Difusos e Coletivos Final - Capital 011149/19 

Infância e Juventude da Capital - Interesses 

Difusos e Coletivos 

Final - Capital 11141/19 

Militar Final - Capital 12146/19 

Santo Amaro Final - Capital 057594/19 

Catanduva (cargos criminais) Final - Interior 027199/18 

Limeira Final - Interior 042.775/19 

Marília - cargos criminais Final - Interior 18.941/19 

Poá Final - Interior 74057/19 

Suzano Final - Interior 99.008/19 

Amparo Final - Interior 85068-19 

Araçatuba -cível Final - Interior 068344/19 

Bauru - Criminal Final - Interior 010.268/19 

Campinas - criminal Final - Interior 018533/19 

Embu das Artes Final - Interior 51341/19 

Jaú Final - Interior 19187/19 

Mogi das Cruzes Final - Interior 80803/19 

Santa Bárbara D'Oeste Final - Interior 012.340/19 

São Carlos Final - Interior 68866/19 
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Arujá Intermediária 71315/19 

Artur Nogueira Intermediária 65765/19 

Caçapava Intermediária 081.614/19 

Cajamar Intermediária 94024/19 

Campo Limpo Paulista Intermediária 71598/19 

Casa Branca Intermediária 67.582/19 

Dracena Intermediária 068.950/19 

Ibitinga Intermediária 66.102/19 

Ituverava Intermediária 067.557/19 

Olímpia Intermediária 49.826/19 

Penápolis Intermediária 072.266/19 

Peruíbe Intermediária 067.160/19 

Santana de Parnaíba Intermediária 79443/19 

São José do Rio Pardo Intermediária 071.313/19 

Ubatuba Intermediária 067159/19 

Santa Fé do Sul Inicial 61672/19 

Serra Negra Inicial 66870/19 
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Documentos (2018/2019) 
 

Expedientes - Entrada 476 

Expedientes - Saída 275 

Expedientes arquivados (assuntos diversos) 44 

Ofícios Emitidos 89 

Guias de remessas internas emitidas 44 

 

 
 

 

Ligações (2018/2019) 
 

 

 2018 2019 Total Biênio  

RECEBIDAS 1.458 721 2.179 

EFETUADAS 1.313 755 2.068 
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E-mail (2018/2019) 
 

 

E-MAIL 

RECEBIDOS 822 

ENVIADOS 483 

TOTAL 1.305 
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Atualizações – Portal Institucional 

(2018/2019) 
 

 

ATUALIZAÇÕES – PORTAL INSTITUCIONAL 

ATRIBUIÇÕES 84 

TABELAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA 116 

TOTAL 200 
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Núcleo de Comunicação Social
 

 

Atendimentos 
 

O total de atendimentos às demandas de jornalistas em 2019 foi de 5.033. Em 2018, 

4.459. 

 

 2018 2019 

JANEIRO 289 471 

FEVEREIRO 391 520 

MARÇO 466 419 

ABRIL 437 452 

MAIO 338 373 

JUNHO 399 374 

JULHO 339 460 

AGOSTO 506 384 

SETEMBRO 369 470 

OUTUBRO 316 498 

NOVEMBRO 306 377 

DEZEMBRO 303 235 

TOTAL 4.459 5.033 
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O número de aparições do MPSP na mídia é em média de 30 inserções por dia em texto, 

vídeo ou áudio.  

Em 2019 divulgamos 17 coletivas para a imprensa e, em 2018, 21. 

 

 

Notícias 
 

Em 2019 foram publicadas 1.311 notícias no nosso portal, contando com notícias 

abertas e para a intranet. Em 2018, foram publicadas 1.271 notícias. 

Entre 2018 e 2019 as notícias do site foram visualizadas 481.206 vezes. 

 

 
Fonte: Google Analytics 

0

100

200

300

400

500

600

ATENDIMENTOS

2018 2019



 
 

252 

 

 
 

 

Audiovisual 
 

Seguem alguns números referentes à produção audiovisual: 

 

Vídeo e foto 

 

 

 2018 2019 

ESTÚDIO MPSP 36 34 

LINK MPSP 0 5 

RETRATOS DA CIDADANIA 4 2 

VÍDEOS YOUTUBE 148 232 

VÍDEOS STREAM 52 74 

EVENTOS FOTOGRAFADOS 552 645 
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Design 

 

 2018 2019 

IDENTIDADE VISUAL DE BOLETINS 2 4 

LOGOS 3 1 

EVENTOS 33 55 

CARTAZES E BANNERS 13 16 

CARTILHAS E FOLDERS 27 31 

CAMPANHAS 8 19 

INFOGRÁFICOS E FLUXOGRAMAS 6 2 

APRESENTAÇÕES 5 10 

PROJETOS ESPECIAIS 6 3 

VÍDEOS 4 3 
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Em 2018 foram produzidas aproximadamente 133 imagens para as redes sociais e, em 

2019, 195. 

 

O programa Link MPSP começou a ser produzido 

em 2019 e já conta com cerca de 2.500 

visualizações em todas as edições. 

 

Em 2019, a assessoria de comunicação participou 

da realização de 87 projetos, em 2018, foram 90. 

Além disso, houve em 2019 a produção de 20 

campanhas, 48 edições do Boletim Conexão 

MPSP e 115 disparos do Direto da PGJ. Em 2018 

foram 8 campanhas, 50 edições do boletim e 41 

disparos no canal de WhatsApp. 
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Redes Sociais 
 

As redes sociais apresentaram crescimento em audiência, engajamento e frequência de 

postagens. 

 

O Facebook, em 2019, ganhou 4 mil novos seguidores, em 2018, 5,2 mil novos 

seguidores. O total são 117mil. 

 

O Instagram, criado em novembro de 2018, bateu a marca de 16,8 mil seguidores e o 

Twitter de 31.276. 
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Métricas 
 

Em 2019 o setor começou a produzir relatórios de audiência, baseando-se em dados do 

Google Analytics. Até o momento 12 relatórios foram produzidos. 
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Projetos Destacados 
 

1. Implantação da Agência de Notícias/Estúdio MPSP – unidade responsável pela 

produção, edição e distribuição aos meios de comunicação de conteúdo gerado 

pelos procuradores e promotores do Estado de SP; 

2. MPSP nas redes sociais (INSTAGRAM; FACEBOOK) 

3. Boletins semanais dos centros de apoio e assessorias especializadas; 

4. Manual da Marca – padronização do uso da identidade visual do MP nos ofícios, 

internet, e-mails, cartões de visita, eventos, etc.; 

5. Conexão MPSP – boletim semanal que destaca eventos, iniciativas de membros 

e servidores, e dedica um espaço para que um servidor ou membro conte a sua 

história na instituição; 

6. Portal de Comunicação – disponibiliza na intranet notícias de interesse interno; 

7. #DiretodaPGJ – boletim semanal de WhatsApp que divulga em primeira mão 

alguma iniciativa de interesse do público interno; 

8. Campanhas Institucionais – retratos da cidadania, com foco na divulgação das 

iniciativas de promotorias de todo o Estado, dentre outras; 

 

 

 

Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação
 

 

Novas Sedes 
 

 Implantadas (18)  

a) Imóveis locados: Promissão, Santana de Parnaíba, Guararapes, Américo 

Brasiliense, Assis, Francisco Morato, Presidente Prudente, Diadema, Mococa, 

Itapecerica da Serra, Santo André, Campo Limpo Paulista, Aparecida, Iguape 

(sala), Ourinhos (sala), Itatiba (sala)  

b) Imóveis próprios: Lapa (Capital), Barueri  
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 Em implantação (21)  

a) Imóveis locados: Taboão da Serra, Cerqueira César, GAECO de São Bernardo 

do Campo, Socorro, Jacareí, São Vicente, Urupês  

b) Imóveis próprios: Buritama, Jaboticabal, Cruzeiro, Dois Córregos, Urânia, 

Taubaté, Andradina, Morro Agudo, Guaratinguetá, Taquaritinga, Lucélia, 

Campinas (Anexo), Brás (Capital), Promotoria de Justiça Criminal da Barra Funda  

 

 Projeto de construção em andamento (06)  

Monte Aprazível, Sorocaba, Ourinhos, São Bernardo do Campo, Pirassununga, 

Guarujá 

 

IMPLANTADAS 18 

EM IMPLANTAÇÃO 21 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 06 
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Equipamentos 
 

IMPRESSORA A LASER 1.940 

IMPRESSORA A LASER COLOR 40 

MULTIFUNCIONAL 980 

SCANNER 530 

COMPUTADOR 5.378 

NOTEBOOK 1.950 

TOTAL 10.608 
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Tecnologia – Novos Sistemas 
 

1. Novo OFFICE 365 – computação em nuvem (Skype; onedrive; teams; sharepoint) 

– economia de tempo; papel; esforço; mobilidade; 

 

Com a implantação do Office 365 “Nuvem” foi possível integrar o MPSP, fornecendo 

para todos os membros e servidores softwares de alta produtividade e colaboração. 

 

Comparando o modelo de contratação anterior com o novo está sendo possível 

economizar R$ 1.500.000,00 por ano. Inovação com redução de custos. 

 

A primeira fase do projeto foi finalizada, atingindo todos os membros e servidores. 

 

 Mobilidade - utilização dos recursos em qualquer dispositivo (Computador, 

tablet e smartphone) 

 Microsoft Office Online (sempre atualizado) e o benefício de instalação sem 

custos em até 5 dispositivos (Computadores, tablets ou smartphones) 

 E-mail com 50GB de armazenamento e envio de anexos de até 150MB 

 Controle de acesso a documentos e e-mails 

 Web conferência e reuniões online para todos os servidores e membros 

 Transmissão de reuniões online para até 10.000 pessoas 

 Mensagens instantâneas com chamada de voz e chamada de vídeo 

 Armazenamento e compartilhamento de arquivos 

 Sites de equipes para armazenamento de informações 

 Rede Social corporativa 

 Portal de Vídeos Corporativos 

 Ferramentas avançadas de conformidade 

 Proteção das informações 

 Alta disponibilidade, privacidade e confiança 
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2. Novo serviço de HELP-DESK – atendimento e solução imediata. 
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3. RH Digital – automação de promoção e remoção; requerimento de pagamentos 

de diárias, férias e licença prêmio; gozo de férias, LP e dias de compensação; 

comunicações corregedoria – menos tempo; menos papel; menor esforço; 

 

Com a implantação do RH Digital foi possível automatizar as solicitações e 

comunicações dos membros, junto as áreas administrativas do MPSP. Sempre que 

é protocolado um pedido, os membros recebem em sua caixa de e-mail institucional 

o número do protocolo. Além disso o membro consegue acompanhar o andamento 

de seu protocolo. 

 

Através do RH Digital o MPSP conseguiu disponibilizar as facilidades para os 

membros, 

 

 Comunicação de início de gozo de férias e licença-prêmio  

 Comunicação de Assunção de Cargo 

 Comunicação de Reassunção de Cargo 

 Atualização de formação acadêmicas 

 Solicitação de férias, licença-prêmio e dias de compensação  

 Solicitação de Diárias e Gratificações 

 Solicitação de pagamento de férias e licença-prêmio 

 Transparência e agilidade 

 Redução no uso de papel 
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271 

 

 
 

 

4. E-Funcional – carteira funcional digital, inspirada nos modelos do título de eleitor e 

CNH – mais segurança; 

 

 

5. SEI – transformação das rotinas administrativas em papel em meio eletrônico (71 

rotinas já foram inseridas, compreendida a escola superior, procuradoria geral, gestão 

de contratos, gestão de recursos humanos, procuradorias de justiça, passagens aéreas, 

centros de apoio, emissão de certidão, dentre outras) – mais segurança; mais 

transparência; menos tempo; menos custo; 

 

 

Por meio de convênio entre CNMP e MPSP foi possível a obtenção do sistema SEI 

(Sistema Eletrônico de Informações). Através da cessão do sistema sem custos ao 

MPSP, foi possível economizar R$ 20.000.000,00 valor de mercado de sistemas com 

essas características. Desde o início da sua implantação, o sistema SEI tem 

proporcionado a automação da tramitação de procedimentos e comunicações da 

atividade meio. 
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Resultados alcançados após implantação do sistema SEI 

 

 Redução no tempo de tramitação de documentos de 28 para 5 dias 

 Estimamos uma economia anual de correios em R$ 410.460,00 

 Economia com papel e impressão de R$ 100.000,00 no ano 

 Compartilhamento de conhecimento 

 Transparência 

 

 

6. SOLI – SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA DO MPSP – solução de business intelligence que 

possibilita a visualização e o cruzamento dos dados gerados no SISMP e em outras 

bases, como a base AUDESP do TCESP;  

 

No final de 2017 o MPSP adquiriu uma solução de “Business Intelligence”, através 

desta contratação nasceu o projeto SOLI – Solução de Inteligência do MPSP, com o 

objetivo de oferecer aos membros e servidores, uma solução capaz de analisar 

diversas bases de dados “pública ou privada”, transformando o dado bruto em 

informações refinadas para apoio na gestão e tomada de decisão. 

 

Quais serão os benefícios futuros deste projeto?  

 Análise de múltiplas bases de dados 

 Análise de dados estruturados  

 Análise de dados internos e externos 

 Transformar o dado bruto em informação de fácil interpretação 

 Apoio na tomada de decisão estratégica 

 Criação de diversos relatórios e dashboards 

 Gerar ações bem direcionadas e fundamentas através de informações 

confiáveis 

 

Objetivo: Gerar ações preventivas a partir de múltiplas análise e cruzamentos de 

informações 
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7. Linha Direta – aplicativo de canal de denúncia ao MPSP – iniciativa em parceria 

com o setor privado e o terceiro setor por meio do SEBRAESP; 

 

 

8. Voto Eletrônico – menos tempo; mais segurança; menos custo; mais mobilidade; 

menor índice de abstenção; 

 

Atendendo pedidos da classe, o Procurador Geral de Justiça em conjunto com o CSMP 

aprovou o voto à distância, proporcionando uma evolução no modelo do voto.  

 

Com essa mudança, foi desenvolvido um novo sistema para o voto à distância, 

permitindo aos membros do MPSP exercer voto eletrônico através de qualquer 

computador, via internet no portal do MPSP ou também intranet nas regionais, 

utilizando seu usuário e senha do MPSP. 

 

Mais de 92% dos membros utilizam o modelo voto à distância, sem a necessidade de 

se deslocar até a sede regional, votando do computador pessoal em sua casa. 

 

Resultados alcançados, 

 

 Redução dos custos das eleições 

 Redução da operação logística das eleições 

 Redução o tempo dedicado dos servidores na preparação do processo 

eleitoral 

 Promover a possibilidade de os membros votarem de qualquer lugar do 

mundo 

 Promoção do baixo índice de abstenção  

 

 

9. Sistema Inova – Sistema de Gestão de Planos, Programas, Projetos e Processos 

do MPSP. É uma ferramenta desenvolvida com o propósito de facilitar de forma 

padronizada, transparente e acessível o processo de Planejamento Institucional. 

Mais de 280 projetos cadastrados. Este modelo foi expandido através de 

convênio e celebrado com o MPSC, MPAL e MPPI, MPCE e MPMA e já nos 

contataram para trâmite de convênio o MPRJ, MPES, MPRN, MPPB, MPGO, 

MPAM e MPPA. Nosso Portfolio  já contempla 260 registros entre Projetos, 
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Iniciativas e Processos, dentre estes registros destacamos o Projeto >AVARC – 

Acolhimento de Vítimas, análise e resolução de conflitos, finalista no Prêmio 

CNMP 2019, >Fala MP - Facilitar o diálogo do cidadão com o Ministério Público, 

Finalista no Prêmio CNMP 2018, >PVDESF - Prevenção a violência doméstica com 

Estratégia da saúde da Família, Menção Honrosa INNOVARE 2013, >Tempo de 

Despertar – grupos reflexivos de homens e ressocialização do autor de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, Prêmio Trip Transformadores 2018 e 

>Encontre Seu Pai Aqui  - Colher do genitor o reconhecimento voluntário da 

paternidade, 1o. Lugar  INNOVARE 2017. 

 

 

10. Novo Ponto Eletrônico dos Servidores – gerenciamento da vida funcional 

dos servidores num único portal; 

 

 

11. Cellebrite – solução tecnológica que possibilita a extração de dados de 

computadores e celulares, e o respectivo cruzamento de informações e geração 

de relatórios para apoio às investigações. Esta ferramenta de investigação 

unificada e permite que os peritos forenses, investigadores e promotores 

acessem, analisem e colaborem em tempo real, em todos os artefatos de perícia 

centralizados. Elimine tarefas manuais e demoradas através da correlação e do 

gerenciamento automáticos de dados. Concentre os dados de fontes móveis, 

nuvem, computador e telecomunicações em uma única visão, a partir de uma 

biblioteca centralizada de perícia digital. Efetue análises complexas de forma 

mais simples e descubra indícios fundamentais escondidos em textos, imagens, 

vídeos e muito mais. Agilize os fluxos de trabalho e colabore com todo o 

laboratório e com a equipe de investigação de forma mais ampla, para acelerar 

as investigações e reduzir os ciclos dos casos. 

 

 

12. Sisap – Sistema de Automação de Processos – plataforma tecnológica de 

serviços que possibilita: o atual peticionamento judicial por meio do ESAJ, bem 

como a tramitação dos procedimentos extrajudiciais (ambos em fase de testes); 

a automação do processo de evolução e acompanhamento funcional dos 

servidores; unificação da base de recursos e vida funcional de membros e 
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servidores - todo esforço no sentido de implantar a solução sem instabilidade, 

para que a vida do usuário melhore; 

 

Em junho de 2017 foi iniciado o desenvolvimento do SISAP, sistema de processo 

digital do MPSP. Trata-se de um sistema amplo, robusto e complexo até 

chegarmos no produto final, o sistema pronto. O SISAP vai proporcionar aos 

membros e servidores, interface única (mesma tela), para atuar em todos os 

assuntos dos processos extrajudiciais e judiciais, seja na primeira ou segunda 

instância. 

 

Uma versão piloto/testes do SISAP módulo PANI foi implantado na PJ da Nossa 

Senhora do Ó, o sistema está passando por melhorias e aprimoramentos 

conforme feedback dos usuários.  

 

Quais são os benefícios do SISAP? 

 

 O processo nasce digital em sua origem 

 Integração com TJSP 

 Interface web intuitiva e eficiente; 

 Gerenciamento dos fluxos de trabalho e documentos eletrônicos; 

 Funcionalidades voltadas às necessidades dos membros do MPSP 

(distribuição, modelos, relatórios e documentos, notificações, integração com 

processador de texto, etc.); 

 Criação, edição e armazenamento de procedimentos extrajudiciais 

totalmente eletrônicos 

 

 

13. SAM – solução tecnológica disponibilizada em parceria com a PRODESP para 

automação dos processos operacionais e gerenciais de patrimônio, materiais, 

almoxarifado, inservíveis, planejamento de estoque, compras, dentre outros – 

mais economia, menos desperdício, mais transparência e rastreabilidade; 

 

 

14. Alfresco – bases de dados para consulta com informações sobre organizações 

criminosas, colaborativa, com dados estruturados e não estruturados; 
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15. Sistema de Informação do Cidadão – e-SIC 

 

Através de convênio firmado entre MPSP e CGU, foi possível implantar o novo 

“Sistema de Eletrônico de Informação ao Cidadão – e-SIC” no MPSP. 

 

A Controladoria Geral da União cedeu o sistema e-SIC sem custos ao MPSP, desta 

forma foi possível economizar R$ 300.000,00 

 

Resultados alcançados, 

 

 Automatização do fluxo de atendimento e pedidos 

 Possibilidade de anexar documentos 

 Fornecimento de número de protocolo para o solicitante 

 Possibilitar pesquisa sobre o andamento da solicitação 

 Mensuração automatizada do tempo de resposta 

 Transparências nos pedidos de informações e esclarecimentos 

 

 

16. Solução de gestão de computadores, notebooks e infraestrutura 

 

O MPSP aumentou seu nível de gestão e segurança dos computadores que estão 

em sua rede, promovendo para a instituição maior maturidade em sua 

infraestrutura de TI. A partir do segundo semestre de 2018 novos benefícios 

virão, exemplos: autosserviço de troca de senha, autosserviço de instalação de 

softwares homologados pelo MPSP.  

 

Objetivos alcançados, 

 

 Maior conhecimento sobre a infraestrutura e ativos 

 Melhor gestão de políticas de segurança e melhores práticas de TI 

 Automatização da operação de infraestrutura 

 Redução de custos 

 Aumento da disponibilidade de infraestrutura e sistemas 

 Aprimoramento dos serviços de TI 
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17. Aumento de velocidade dos links de internet das promotorias 

 

Ao longo de 2016 e 2017 o MPSP trabalhou arduamente na gestão do seu 

orçamento, através do resultado deste trabalho, foi possível criar um projeto 

para o aumento a velocidade de internet de todos as Promotorias de Justiça do 

estado (450 unidades). 

 

Resultados alcançados, 

 

 Serviço de acesso à internet para as promotorias de justiça com velocidade 

condizente com a necessidade atual de cada promotoria. 

 Mais agilidade na realização de pesquisas e uso de sistemas 

 Mais eficiência nas tarefas que dependem de internet 

 

 

18. Pacote Tecnológico/Mobilidade - (Notebook + 4G)  

 

Entre 2016 e 2017 foram adquiridas 1390 unidades de Docking Stations com 4G, 

com essa realização foi possível promover a computação móvel, permitindo que 

os membros do MPSP possam realizar suas tarefas/atividades de qualquer lugar 

online ou offline. 

 

Conforme feedback dos membros, podemos afirmar que esse projeto foi um 

sucesso, melhorando significativamente o dia a dia de trabalho de todos que 

utilizam esse recurso. 

 

Resultados alcançados 

 

 Acesso ao sistema de processos nas salas de audiência 

 Realização do trabalho de qualquer local, online ou off-line 

 Redução de custos: espaço de trabalho, energia, água, impressão, viagens, 

transportes e etc... 

 Aumento da produtividade 

 Melhoria na qualidade de vida 

 Melhoria da imagem e reputação da instituição (instituição inovadora) 
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19. Atualização do parque de computadores, impressoras e scanners 

 

Em 2016 foi elaborado o plano de atualização do parque de computadores, 

impressoras e scanners. A aquisição e distribuição destes equipamentos, está 

proporcionando aos membros e servidores o desempenho das suas atribuições 

e tarefas com mais eficiência e agilidade. 

 

Apresentamos abaixo alguns números do investimento: 

 5128 novos computadores (desktops) 

 1620 novas impressoras 

 700 novas multifuncionais 

 380 novos scanners 

 

Resultados alcançados, 

 

 Computadores novos com alto poder de processamento 

 Sistema Windows e Office de última geração 

 Melhoria na produtividade dos membros e servidores 

 Satisfação dos membros e servidores devido ao baixo índice de problemas 

 Substituição de todos os computadores obsoletos 

 

 

20. Novos equipamentos reprográficos 

 

No final de 2017 o MPSP iniciou o projeto de atualização do parque de 

equipamentos reprográficos, totalizando 254 novos equipamentos, sendo 13 

unidades de grande porte e 241 unidades de médio porte. 

 

Com este novo contrato o MPSP conseguiu, 

 

 Redução de custos: o contrato atual representa uma economia de 

aproximadamente 60% no custo total do serviço de reprografia 

 Modernização do parque reprográfico 

 Segurança: as máquinas têm softwares nativos que permitem a retenção de 

trabalhos de modo a apenas executá-los quando o usuário liberar a impressão 

ou cópia mediante o uso de senha 
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 Usabilidade: As máquinas possuem displays e interfaces extremamente 

amigáveis e intuitivas, como telas de até 7‘’ 

 Versatilidade na função scanner: com vistas a continuidade do projeto de 

digitalização de processos, as máquinas permitem a digitalização em 

múltiplos formatos, como PDFs pesquisáveis ou compactados 

 

21. Emolumentos – Sistema Arrecadação 

 

Em outubro de 2016 foi implantada a primeira versão do sistema de 

emolumentos, desde a sua implantação o sistema vem passando por melhorias. 

A gestão dos pagamentos oriundos dos emolumentos cartorários melhorou 

significativamente. Ao longo de 2018 o sistema receberá novas funcionalidades, 

aprimorando ainda mais a gestão da arrecadação. 

 

Resultados alcançados, 

 

 Cálculo automático de juros e multa por atraso considerando feriados 

municipais, estaduais e nacionais 

 Extrato de lançamentos por cartório 

 Relatórios diversos 

 

 

22. Melhoria e evolução dos sistemas implantados 

 

a) Sistema de Designações 

 Designação por cargo/câmara especial e recurso extraordinário para 

segunda instância, disponibilização de informações para o Processo 

Digital, disponibilização de informações para o RH Digital 

 

b) SISMP Integrado 

 Adequações de serviços para o Processo Digital (Taxonomia, UAs, 

Cargos), Melhorias para o Conselho Superior - relatórios, consultas, 

alteração de regras e Súmula 56 

 Criação de alerta e consulta criminal para o IP em andamento fora da 

Promotoria, Criação de alerta Anexar Denúncia 
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 Desenvolvimento dos novos procedimentos PAA e PAF 

 Adequação dos procedimentos criminais para atender à resolução 135 do 

CNMP (violência doméstica) 

 Adequação dos procedimentos criminais para atender à resolução 129 do 

CNMP (crimes dolosos contra a vida decorrentes de intervenção policial) 

 

c) Encontre Seu Pai – SISMP Integrado 

 Desenvolvimento da Integração entre Poupa Tempo e MP através do 

SISMP Integrado para receber as solicitações de pesquisa de paternidade. 

 

d) Cadastro e distribuição processos 2ª instancia 

 Desenvolvimento de um novo sistema para cadastro e distribuição dos 

processos da 2ª instancia, integrado com TJSP para cadastro automático 

dos metadados dos processos. 

 

23. Melhorias no Processo Digital 

 

a) Centrais Facilitadoras de Digitalização: encontram-se em operação 15 (quinze) 

Centrais, das quais 2 estão na capital e as demais distribuídas entre Grande São 

Paulo (2 Centrais), Litoral (1 Central) e Interior (10 Centrais). Quando a 

digitalização era realizada pelo TJSP esse procedimento demorava cerca de três 

a quatro meses, enquanto que nas nossas Centrais essa tarefa é realizada no 

mesmo dia ou, excepcionalmente, em até 24 horas. O trabalho tem sido 

realizado de modo eficiente, não havendo qualquer prejuízo decorrente de 

transcurso de prazo na devolução dos autos digitalizados às Promotorias de 

Justiça. Além disso, desde o início das Centrais Facilitadoras, em 11 de junho de 

2016, até meados de 2019 foram digitalizados aproximadamente 300 mil 

expedientes. 

 

Desta forma foi possível atingir os seguintes resultados, 

 

 Melhor organização na classificação, organização e visualização das peças 

do processo 

 Melhoria na qualidade de digitalização 

 Padronização no modelo de classificação dos documentos, adotado 

também pela polícia civil 
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 Organização do trabalho de digitalização de todas as promotorias do 

estado 

 Suporte na operação de digitalização e scanneamento 

 Capacitação dos promotores servidores em todo o estado 

 Todas as promotorias do estado foram equipadas com novos 

computadores e scanners de alta produtividade 

 

b) Tramitação Direta de IPs (Barra Funda): a Tramitação Direta de IPs na Barra 

Funda foi implantada em 11 de março de 2019 e está funcionando plenamente, 

havendo significativa melhora no fluxo de tramitação. Isso porque no sistema 

anterior, entre a data da saída do IP da Delegacia de Polícia, entrada no DIPO, 

encaminhamento para a CIPP, chegada ao Promotor para se manifestar sobre o 

prazo, devolução ao DIPO e retorno à Polícia, demorava-se cerca de 6 (seis) 

meses. Já no Sistema Atual, com o trabalho implantado pelo MPSP, o tempo 

decorrido entre a entrega do IP pela Polícia no MPSP e a sua devolução com a 

manifestação do Promotor de Justiça caiu para uma semana. 

 

c) Tramitação Direta de IPs (Expansão no estado): na tentativa de se evitar maior 

impacto com a Tramitação Direta dos IPs à estrutura das Promotorias de Justiça 

do interior, Grande São Paulo e Litoral, foi elaborado pela equipe da Central do 

Processo Digital o estudo de um fluxo de trabalho que não onerasse essas 

unidades, além de possibilitar a retirada de tarefas já desempenhadas por elas. 

Neste fluxo, foi proposto que os IPs com pedido de prazo sejam encaminhados 

pela Polícia Civil às Centrais Facilitadoras, ao invés das Promotorias de Justiça. 

Nas Centrais os IPs serão digitalizados, inseridos no Sistema, encaminhados ao 

Promotor para manifestação e devolvidos já digitalizados para a Polícia. Em caso 

denúncia, as Centrais assumirão o trabalho de escaneamento das peças, 

retirando esse encargo que hoje pesa sobre as Promotorias de Justiça em 

localidades onde não há Central Facilitadora instalada. Esta proposta não 

onerará financeiramente o MPSP, pois aproveitará a estrutura hoje existente nas 

Centrais, e, em pouco tempo, desonerará a Instituição com o encerramento das 

Centrais Facilitadoras de Digitalização. Após a adoção deste modelo de trabalho, 

deixarão de existir IPs físicos tramitando no estado de São Paulo. 

 

d) Implantação do Portal e-SAJ nas Procuradorias de Justiça: o e-SAJ - Módulo de 

Intimações para 2ª Instância, foi desenvolvido pela Softplan e encaminhado em 
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ambiente de teste pelo TJSP ao MPSP. Este ambiente de teste foi colocado à 

disposição às Procuradorias de Justiça, por meio de uma comissão de 

Procuradores de Justiça por elas indicados, os quais realizaram testes e fizeram 

diversas sugestões de melhorias. Parte considerável das sugestões feitas foram 

implementadas pela Softplan/TJSP, o que viabilizará a implantação do Portal nas 

Procuradorias de Justiça. Com a implantação algumas atividades hoje realizadas 

pelos Procuradores de Justiça terão sensível melhora, como por exemplo: a 

assinatura da ciência em lote; e, a fruição do “prazo de graça”. 

 

e) Implantação do PJ-e nas Zonas Eleitoral: na mesma esteira de modernização das 

atividades administrativas no âmbito judicial, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

editou Portaria que impôs à todos os Tribunais Regionais Eleitorais a utilização 

do PJ-e nas Zonas Eleitorais. Desse modo, todas as novas ações a serem 

propostas na capital (a partir de 22/08/2019) e no interior (a partir de 

22/10/2019) tramitarão digitalmente. Diante disso a equipe da Central do 

Processo Digital atuou conjuntamente com a Assessoria Eleitoral para se 

capacitar junto ao TSE, em treinamento presencial em Brasília no início de 

julho/2019. Tal capacitação resultou na possibilidade de criação de um fluxo 

próprio de trabalho que atendesse as necessidades peculiares do MPSP e as 

limitações da plataforma do PJ-e. Serão disponibilizadas apostila e vídeos 

institucionais para todos os Membros e Servidores do MPSP, visando a melhor 

elucidação do trabalho na plataforma do PJ-e. 

 

f) Monitoramento do Projeto Piloto do SEEU: por determinação do CNJ, o TJSP 

implantará um novo sistema no âmbito das execuções criminais, tal sistema 

denomina-se “Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU”. Apesar de ser 

uma ferramenta nacional, esse sistema se mostrou inapto para as necessidade 

das Instituições do porte das que atuam no estado de São Paulo, conforme se 

verificou em reuniões realizadas com o TJSP e observado em testes preliminares, 

inclusive com análise inicial do sistema que já é utilizado nas Promotorias de 

Justiça Militar. Há uma proposta feita pelo TJSP para iniciar o Projeto Piloto com 

execuções das unidades prisionais de Casa Branca, Reginópolis e Cerqueira 

César, as quais contam com um montante de 2.500 (dois mil e quinhentos) 

processos de execuções criminais. Na implementação do Piloto haverá 

monitoramento conjunto do MPSP e TJSP, com objetivo de apurar a sua eficácia, 

bem como eventual limitação. 
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g) Implantação do Sistema de Requisições de IPs: diante da implantação do 

Inquéritos Policiais Eletrônicos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, as 

Promotorias de Justiça farão as Requisições de Instauração de IPs pelo Sistema 

da Polícia. A fim de verificar a compatibilidade desse Sistema com o MPSP, 

estamos realizando testes na Promotoria de Justiça de Guarulhos. Após o 

sucesso dos testes, esse procedimento será estendido para todas as Promotorias 

do Estado. Por ora, as requisições estão sendo encaminhadas para e-mails 

disponibilizados pela Polícia Civil. 

 

h) Restrição de consulta nominal nos IPs no e-SAJ: em razão de uma recente 

aplicação pela CGJ de regulamentação do CNJ e das limitações técnicas do SAJ, 

houve a limitação da pesquisa por nome no e-SAJ, restringindo a possibilidade 

de consulta processuais pelos membros do MPSP, a qual foi obtida no final de 

2016 (2ª Instância) e início de 2017 (1ª Instância) após extensas tratativas com o 

TJSP. Com o objetivo de minorar o impacto da restrição, realizamos dentro do 

próprio Ministério Público algumas pequenas alterações permitidas nas 

configurações dos usuários do MP no e-SAJ, as quais restabeleceram aos 

Membros a consulta por nome em processos eletrônicos, permanecendo, 

entretanto, a restrição em relação aos Inquéritos Policiais. Foram realizadas 

tratativas com as Assessorias da Presidência do TJSP e da CGJ para o 

restabelecimento da consulta por nome nos IPs, porém, tal procedimento 

depende de desenvolvimento técnico da Softplan no e-SAJ, o que demanda 

cronograma específico e considerável tempo para implantação, conforme 

informado pelo TJSP. Em razão desse obstáculo posto pelo setor técnico do 

TJSP/Softplan, procurou-se novas alternativas, iniciando-se negociações junto à 

Polícia Civil com o objetivo de viabilizar consulta por nome em IPs a partir do 

Sistema da Polícia. As tratativas com a Polícia Civil avançaram satisfatoriamente 

e em recente reunião com o Delegado-Geral de Polícia do Estado de São Paulo 

houve sinalização positiva à consulta nominal nos Inquéritos Policiais, mediante 

celebração de Convênio entre as Instituições, seguido de alinhamento entre as 

áreas técnicas do MPSP e da Polícia Civil. 

 

i) Integração com o Sistema da Polícia: estão em andamento negociações 

envolvendo integração entre os Sistemas do MPSP e os Sistemas da Polícia Civil, 

envolvendo troca de informações, acesso aos bancos de dados do RDO, IIRGD, 
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INFOCRIM, entre outros. Tais acessos robustecerão as ferramentas de mineração 

de dados disponíveis na instituição hoje, especialmente a SOLI e o PowerBI do 

Office 365, o que possibilitará uma elaboração de mancha criminal com os dados 

da Polícia em todo o Estado. O esboço de uma minuta para integração de 

Sistemas das Instituições segue em elaboração conjunta entre esta Assessoria do 

Procurador-Geral de Justiça e a Assessoria do Departamento de Inteligência da 

Polícia Civil – DIPOL, para posterior apreciação e aprovação das instâncias 

superiores de ambas Instituições. 

 

j) Gravação dos interrogatórios e oitivas nos IPs: a Central do Processo Digital 

acompanha junto ao DIPOL o projeto de gravação das oitivas e interrogatórios 

no IP Eletrônico, o qual está sendo desenvolvido pela Polícia Civil do Estado, 

visando a melhoria da rotina de trabalho dos membros do MP. Dentre os 

procedimentos que a Central do Processo Digital assegurou nesta nova dinâmica 

de colheita da prova oral em sede policial, está a degravação do conteúdo dos 

depoimentos. Há previsão de que seja implantado um piloto até o final de 2019. 

 

 

 

Modernização da Gestão, Inovação e 

Transparência 
 

1. Criação do Centro de Gestão Estratégica – unidade responsável 

pelo escritório de projetos, revisão de rotinas, construção de indicadores e 

fomento à inovação; 

 

2. Desenvolvimento e Implantação do Planejamento 

Estratégico do MPSP – documento elaborado de forma simples e 

pragmática, com participação interna e da sociedade civil, que sintetiza os 

objetivos institucionais, sem burocracia e custo; 
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3.  Criação das Comissões Executivas Regionais – descentralização 

e ampliação da participação de membros e servidores na execução de projetos, 

inovação, gestão de pessoas e aprimoramento dos serviços internos; 

 

4. Realização do Pitch MPSP em Parceria com o Sebrae-SP – 

desenvolvimento e implantação de aplicativo de denúncia sobre corrupção e 

violência sexual pelo cidadão, bem como robotização de atendimento de 

perguntas frequentes na área de recursos humanos; 

 

5. Realização do Challenge MPSP em Parceria com a FIAP – 

desenvolvimento de robôs para automação e indexação das pesquisas de 

pessoas físicas e jurídicas; 

 

6. Nível de Excelência no Ranking Nacional de Transparência 

e Planejamento Estratégico do CNMP; 

 

7. Diversificação das Fontes de Receitas - apresentação de projetos 

para investimentos em tecnologia junto ao Fundo de Reparação dos Direitos 

Difusos Nacional e do Estado de São Paulo, e Secretaria Nacional de Drogas, em 

mais 10 milhões de reais – ampliação e diversificação das fontes de receitas; 

 

8. Criação do Núcleo de Inteligência e Gestão de 

Conhecimento – unidade responsável pela realização de diagnósticos, 

tratamento de informações, disponibilização de ferramentas e instrumentos de 

análise de dados, em parceria com outros órgãos públicos, e com suporte da 

universidade na área de ciência de dados; 

 

9. Parceria com o TCESP, Insper e Instituto Ethos no Controle 

das Contratações e Repasses de Recursos Públicos – 

construção de indicador de risco de irregularidades em contratações públicas; 

implantação de unidade de avançada de comando e controle; desenvolvimento 

e implantação de plataforma tecnológica compartilhada; 
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10. Parceria Tecnológica com o MPMG - integração de acessos a bases 

de dados e ferramentas de cruzamento, e desenvolvimento de plataforma 

compartilhada de dados; 

 

11. Radar Social – sistema de mapeamento dos equipamentos públicos do 

Estado de São Paulo, desenvolvido com o objetivo de disponibilizar um 

ambiente amigável, simples e eficaz para realização de pesquisas e cadastros; 

 

12. Prêmios CNMP e Innovare – participação articulada e coordenada do 

MPSP em premiações nacionais de boas práticas, como o ENCONTRE SEU PAI 

AQUI, PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA. 

 

 

 

Agenda Político-Institucional 
 

1. Congresso Nacional e Assembleia Legislativa 
 Apresentação de notas técnicas no pacote anticrime, 10 medidas contra 

a corrupção, abuso de autoridade, extra teto, reforma da previdência; 
 

2. Tribunais Superiores 
 Apresentação de memorias e monitoramento de processos 

 Sustentação oral 
 

3. Conselho Nacional do Ministério Público 

 

4. Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 
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Política Institucional 
 

Área Criminal 

 

1. Atuação articulada com a Secretaria de Administração Penitenciária para a coleta 

de mais 7000 amostras biológicas de DNA de presos condenados por crimes 

sexuais, bem como com a Polícia Científica, por meio do Instituto de 

Criminalística e o Instituto Médico Legal, e Juízes do Departamento de Inquéritos 

Policiais, para coletas das amostras nas audiências de custódia; 

 

2. Fomento e capacitação à atuação resolutiva dos promotores por meio do acordo 

de não persecução penal, os quais já totalizam mais de 500 até o momento; 

 

3. Atuação articulada com a Secretaria de Administração Penitenciária para o 

monitoramento das condições impostas nos acordos de não persecução penal, 

bem como para implementação, acompanhamento e avaliação da política de 

alternativas Penais;  

 

4. Articulação e negociação com o Tribunal de Justiça de São Paulo para a 

tramitação direta dos inquéritos policiais ao Ministério Público;  

 

5. Monitoramento de mais uma centena de processos em segunda instância em 

apoio aos promotores de justiça de 1º grau;  

 

6. Padronização de procedimentos por meio de protocolos na escuta especial e 

depoimento protegido, na execução da pena de multa e na proteção do estatuto 

do torcedor;  

 

7. Comunicação por meio de boletins semanais, workshops com transmissão online 

sobre investigação digital, crimes de formação de cartel, lei de abuso de 

autoridade, pacote anticrime, dentre outros;  

 

8. Articulação em rede para atendimento e proteção de vítimas, testemunhas e 

réus colaboradores por meio do PROVITA, e também por meio do fortalecimento 

e expansão do CRAVI – Centro de Referência e Apoio às Vítimas, e IMESC na 
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realização de relatórios de avaliação de danos psicológicos em vítimas de crimes 

de violência doméstica e delitos sexuais;  

 

9. Criação e implantação do Núcleo de Apoio à Investigação às promotorias 

criminais da Barra Funda;  

 

10. Articulação junto à Corregedoria Geral de Justiça para o reconhecimento da 

essencialidade do boletim informativo e/ou atestado de conduta carcerária para 

análise de benefícios prisionais; 

 

 

Crime Organizado, Corrupção e Lavagem de Dinheiro – 

Fortalecimento e Especialização do Gaeco 
 

1. Implantação do núcleo especializado em crimes cibernéticos, cuja iniciativa foi 

reconhecida internacionalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido como 

experiência inovadora, disruptiva e eficiente; 

 

2. Resultados: 

a) 412 operações (média de 1 operação a cada 3 dias) 

b) 3274 buscas  

c) 4862 presos  

d) 2658 presos ligados ao PCC  

e) 4328 denunciados (processados)  

f) 602 agentes públicos denunciados (processados)  

g) 1697 condenações  

h) 253 agentes públicos condenados   

i) 85 Toneladas de drogas apreendidas  

j) 746 armas  

k) 1451 veículos apreendidos  

l) 485 imóveis objeto de constrição  

m) 282 milhões de reais apreendidos em espécie 

n) 403 máquinas caça-níqueis ou similares apreendidos: 403 

o) R$ 16.977.260,82 (dezesseis milhões, novecentos e setenta e sete mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) em esquemas de 

sonegação fiscal ou fraude estruturada identificados; 
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Violência Doméstica e Inclusão Social 
 

1. Estratégias Quanto ao Feminicídio 

 Elaboração de PUBLICAÇÃO TEMÁTICA sobre FEMINICÍDIO, com 

conceitos e dicas práticas. 

 Grupo de trabalho de feminicídio -2017: foram realizadas reuniões com 

as Promotorias do Júri da Capital para debater temas controvertidos, com 

a parceria da Human Rights Watch. 

 Pesquisa – Raio X do Feminicídio -2018 
 

2. Projeto Namoro Legal: no dia 12 de junho de 2019 foi lançada a Cartilha 

Namoro Legal, consistente em 07 dias práticas para se identificar um 

relacionamento abusivo. A cartilha já foi compartilhada em todos os Estados do 

Brasil e está sendo impressa em diversos municípios para trabalhos junto à rede 

de ensino, rede de atendimento e projetos. Até o momento, o Núcleo de Gênero 

recebeu solicitações de impressão da cartilha que remontam a 33.300 

exemplares. 

 

3. Projeto Guardiã Maria da Penha: o Projeto foi instituído em 2014 na região 

Central da Capital, à época pelo GEVID CENTRAL, como um instrumento para a 

fiscalização das medidas protetivas de urgência, graças a uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Em síntese, o Projeto Guardiã Maria 

da Penha consiste na CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE GUARDAS CIVIS e 

ACOMPAMHAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. O Núcleo de 

Gênero, em parceria com o GEVID Central (na Capital) realiza a capacitação de 

equipes de aproximadamente 20 (vinte)guardas civis, homens e mulheres, 

indicados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. A seguir, são 

selecionadas as equipes que atuarão no Projeto, sempre 3 Guardas por viatura, 

havendo necessariamente um homem e uma mulher. Essa equipe (já capacitada) 

recebe cópias do expediente de Medidas Protetivas por e-mail específico criado 

para o Projeto e realiza a primeira visita, em viatura exclusiva e adesivada com o 

logo do Guardiã: 

 Casos atendidos: 1977; 

 Visitas: 58046 

 Em atendimento: 408 

 Acesso por aplicativo: 245 
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4. Projeto Integrar: o Projeto Integrar foi desenvolvido a partir da atuação de 

Grupo de Trabalho criado no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, com a 

participação do Núcleo de Gênero e do GEVID.  Pela Resolução 31, de 16 de 

março de 2016, foi criado o referido “GRUPO DE TRABALHO para discutir 

medidas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública para aprimorar os 

serviços de enfrentamento aos crimes de violência doméstica e familiar, do qual 

faz parte o Ministério Público”. Esse GT elaborou uma proposta para otimização 

e agilização da investigação, que resultou no PROTOCOLO ÚNICO DE 

ATENDIMENTO. O Ministério Público e a Secretaria de Segurança firmaram o 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017- MPSP, assinado em 12/01/17, para o 

PROJETO INTEGRAR, com a finalidade de desenvolver ações conjuntas, 

capacitação e protocolos de atuação objetivando a melhoria do atendimento das 

vítimas nas Delegacias e a realização de investigações mais céleres. Foram 

capacitados  1.771 policiais na Capital, Grande São Paulo e Interior. 

 

5. Projeto Universalizar: a finalidade é difundir a Lei Maria da Penha nas 

Universidades e prevenir a violência nesse âmbito. Participaram do PROJETO as 

seguintes universidades: USP, PUC, MACKENZIE, SÃO JUDAS e GETÚLIO VARGAS. 
 

6. Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de 

Saúde da Família (PVDESF) – Expansão no Estado de São Paulo - O projeto 

PVDESF é resultado de articulação entre o Ministério Público de São Paulo e a 

Prefeitura de São Paulo desde 2014, com ampliação em diversos municípios. O 

PVDESF foi instituído por lei nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Ubatuba, 

Bragança Paulista, Itatiba e Leme, estando em fase de implementação nos 

municípios de Jacareí, Itajobi, Marapoama, Vinhedo e Itatiba. Está também 

prestes a ser implementado em Cafelândia, Novais, Catiguá, Tanabi, Cosmorama 

e Américo de Campos. 
 

7. Vozes Pela Igualdade - O projeto Vozes pela Igualdade constitui uma parceria 

entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado de 

Educação, com apoio da Midas Estúdios, tendo por finalidade de fomentar a 

discussão sobre o enfrentamento e o debate relacionado às desigualdades de 

gênero. Depois de algumas reuniões com o grupo condutor, o lançamento da 4ª 

edição com o tema “A cor da minha pele dá poder à minha voz” ocorreu no mês 

de agosto. 
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Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo 
 

1. Elaboração e envio de Nota Técnica destacando os prejuízos socioambientais e 

econômicos da proposta apresentada pelo Projeto de Lei do Senado nº 

2.362/2019, de autoria dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcio Bittar, que 

visava a extinção do instituto da reserva legal. O projeto de lei foi retirado de 

pauta e arquivado. 

 

2. Acompanhamento da fiscalização das condições de segurança de Barragens (de 

água, de resíduos industriais e de rejeitos minerais) existentes no Estado de São 

Paulo, com remessa de informações e material de apoio para as promotorias de 

justiça. 

 

3. Continuidade na gestão dos Convênios celebrados para acesso aos Sistemas: 

Oficio Eletrônico da ARISP, CRC-JUD da ARPEN, CENSEC do CNB, SIGAM, e SNCR 

do INCRA. Tais convênios são de grande valia no trabalho cotidiano dos 

Promotores de Justiça que, diuturnamente, solicitam, ao CAO, o respectivo 

cadastramento. 

 

 

Patrimônio Público 
 

1. Idealização do “CAO Cível Informa”, boletim mensal com notícias e informações 

relevantes de todas as áreas do CAO Cível e de Tutela Coletiva. 

 

2. Elaboração do “Pergunte ao CAO”, no qual foram selecionadas as dúvidas mais 

frequentes dos temas relevantes da atuação prática na área, esclarecendo-as e 

fornecendo dicas práticas de atuação. Atualmente, já há 10 temas com inúmeras 

perguntas e respostas: 1) Apreensão de CNH e Passaporte; 2) Atribuição da PJ do 

Patrimônio Público; 3) Atuação do CAEx no Patrimônio Público; 4) Bens públicos; 

5) Cargos em comissão; 6) Gratificações a servidores; 7) MPE x MPF; 8) 

Nepotismo; 9) Saúde – Terceirização; 10) Sigilo no inquérito civil. 

 

3. Criação do programa “Sinal de Alerta”, cujo objetivo é prevenir que esquemas 

fraudulentos de contratações sejam disseminados pelo estado. Assim, 
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constatando que determinado caso possui o potencial para se repetir em outras 

comarcas, os colegas comunicam o CAO por e-mail com um breve resumo da 

ocorrência, nome e CNPJ da empresa. Após consultas sobre a situação da 

empresa, um modelo de “ofício alerta” é encaminhado por e-mail a todos os 

Promotores do Patrimônio Público que poderão enviá-lo a todos os gestores 

públicos de sua comarca. 

 

4. Desenvolvimento do convênio “MP Orienta” com a ADEMESP, para a gravação 

de vídeos com até 20 minutos de duração, destinados à orientação de agentes e 

gestores públicos. Mais um projeto de atuação preventiva que busca aproximar 

o Ministério Público do gestor público e prevenir a ocorrência de atos de 

improbidade. O projeto já tem disponibilizados 07 vídeos com os temas: 

Transparência, Clientelismo, Cargos em Comissão, Lei Anticorrupção 

Empresarial, Contratação de Escritórios de Advocacia, Aposentadoria, Lei 

Inconstitucional e suas consequências, além de mais outros dois já gravados e 

em edição. 

 

5. Elaboração, em conjunto com a Secretaria Executiva da PGJ, de Projeto para a 

implantação de uma unidade avançada e desenvolvimento de uma plataforma 

digital compartilhada para ações conjuntas de monitoramento das contratações 

e repasses de recursos públicos, solicitando 10 milhões ao FDD (Fundo de 

Interesses Difusos Federal). 

 

 

Idoso 
 

1. Workshop – Fiscalização em Instituições Geriátricas, contando com a 

visualização de 600 pessoas via skype – ILPIs - Auditório Luiz Felipe, cujo material, 

apostilado, encontra-se disponível na pagina do idoso do Ministério Público. 

 

2. Tratativas com Banco Itaú com visas ao estabelecimento de termo de 

cooperação destinado a disponibilização ao MPSP da “Plataforma Longeviver”, 

que não somente auxiliará todos os Promotores de Justiça na área do idoso, 

como também oferecerá aos Conselhos Municipais ferramenta inestimável para 

os trabalhos desenvolvidos no Município, principalmente no que tange a 

implantação de Políticas Públicas, haja vista que essa Plataforma foi idealizada e 
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realizada pela FGV e USP, com dados de todos os Municípios do Brasil, contendo 

desde o número de idosos, os serviços existentes no respectivo território, padrão 

de consumo dos idosos etc. As tratativas estão bem solidas, com indicações de 

implantação em data próxima. 

 

 

Infância e Juventude 
 

Parceria com o TRE para as eleições de Conselheiros Tutelares, o que possibilitará a 

disponibilização de urnas eletrônicas para as Comarcas com mais de 200 mil eleitores, 

que tenham interesse nessa possibilidade 

 

 

Eleitoral 
 

1. Projeto “Doações Acima do Limite Legal”, há mais de 40 (quarenta) materiais 

diferentes, entre manuais, fluxogramas, legislação, jurisprudências e modelos de 

peças. Estima-se que, desde 2016, mais de 200 (duzentos) documentos 

diferentes foram disponibilizados a título de material de apoio, demandando 

intenso e constante trabalho de pesquisa, análise e produção por parte da 

Assessoria Eleitoral 

 

2. Suporte aos Promotores de Justiça Eleitorais, na página Eleitoral criou-se um link 

denominado “Material de Apoio – Eleições 2016” contendo dados importantes 

para o exercício da função eleitoral, tais como, Resoluções do Tribunal Superior 

Eleitoral e toda a legislação pertinente, Rito Processual, Modelos de Ações 

Eleitorais, Jurisprudências, além de cartilhas e artigos sobre os mais diversos 

temas relativos às Eleições 2016, visando facilitar a atuação dos Promotores 

Eleitorais. Além disso, a Assessoria Eleitoral realizou plantões nos dias 02 (dois) 

e 30 (trinta) de outubro, conforme Aviso nº 425/2016-PGJ. 

 

3. Desenvolvimento e implantação da ferramenta “Localize o Promotor de Justiça 

Eleitoral de Sua Cidade”, para que a população tivesse acesso imediato à 

localização dos Promotores de Justiça Eleitorais, a Assessoria Eleitoral elaborou 

duas listagens, Capital e Interior, separadamente, com todas as Zonas Eleitorais 
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da Capital e do Interior, nelas constando as Comarcas e suas respectivas 

abrangências, os nomes dos Promotores de Justiça titulares das funções 

eleitorais, o telefone e o e-mail da Promotoria de Justiça na qual estão lotados. 

Assim como ocorre com o controle interno do banco de dados para fins de 

cálculo da antiguidade eleitoral, as listagens públicas são atualizadas 

concomitantemente às movimentações na carreira, designações com prejuízo e 

aposentadorias. 

 

4. Reversão de Decisão da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo a Propósito 

do Pagamento de Gratificação Eleitoral em Designações Inferiores a Quatro Dias 

 

5. Realização do Workshop: Aspectos Práticos da Atuação do MP na Área Eleitoral 

 

6. Promoção da campanha: “Política no Feminino” , que tratou sobre a participação 

das mulheres na política, o qual alcançou 11.400 pessoas e obteve 3.834 

visualizações. Foram, ainda, elaborados infográficos mostrando que a lei 

12.034/2009 determina que cada partido preencherá o mínimo de 30% e o 

máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, tendo em conta que, embora 

as mulheres representem 52% dos eleitores brasileiros, a representatividade 

feminina na política corresponde a apenas 13,5% dos integrantes das Câmaras 

Municipais, 10% da Câmara dos Deputados e 6,5% do Senado. 

 

7. Auxílio ao Tribunal Regional Eleitoral: Divulgação do Cadastramento Biométrico 

 

8. Reestruturação da página “Eleitoral” e Material de Apoio aos Promotores 

 

9. Apoio aos Promotores Eleitorais na Apreciação de Eventuais Doações Acima do 

Limite Legal 

 

10. Rezoneamento Eleitoral, segundo a Resolução TSE nº 23.520/2017  

 

11. Resolução Conjunta PRE-SP e MPSP, com o objetivo de divulgar orientações à 

atuação dos Promotores de Justiça Eleitorais durante o ano de 2018, 

considerando-se, especialmente, as Eleições Gerais ocorridas no mesmo ano. 

Dentre os assuntos regulamentados, destaca-se a necessidade de comunicação 

à Procuradoria-Regional Eleitoral e/ou Geral Eleitora 
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12. Inserção do Procedimento Preparatório Eleitoral no SIS/MP – Processo Digital 

 

13. Promoção da campanha “Combate à Corrupção Eleitoral” – MPSP e TCE/SP, em 

agosto de 2018, no Fórum de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do 

Estado de São Paulo (FoccoSP), do qual o MPSP e o Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo fazem parte, promoveu palestras e debates sobre corrupção 

eleitoral. O objetivo do evento foi o incentivo à discussão de ações que possam 

qualificar os agentes públicos e a sociedade na prevenção e repressão à 

corrupção. 

 

14. Promoção da campanha “A Regra é Clara”. 

 

15. Expansão do sistema SEI! para o envio de denúncias eleitorais 

 

16. Implantação do Sistema Pardal – Guia do Usuário MPSP, disponibilizado a todos 

os Promotores de Justiça Eleitorais na página “Eleitoral” do Portal Institucional”, 

que simplifica o cadastro de denúncias eleitorais. 

 

17. Promoção da campanha “Mais Mulheres na Política” – Reuniões, Projetos de Lei 

e Divulgação 

 

18. Elaboração de nota técnica sobre a atribuição de Juízes Federais para atuar na 

Justiça Eleitoral de primeiro grau 

 

19. Implementação do Processo Judicial eletrônico nas Zonas Eleitorais 

 

20. Expansão do Cadastro Biométrico nos Municípios do Interior 

 

21. Criação do Boletim “Minuto Eleitoral”, em formato eletrônico, de circulação 

periódica. 

 

22. Implantação do acesso ao SisConta Eleitoral, que facilita a análise, pelo 

Ministério Público Eleitoral, de eventuais irregularidades oriundas de doações de 

pessoas físicas a partidos ou candidatos políticos em valor superior ao limite 

legal. 
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Saúde Pública 
 

Sugestão, no âmbito do Programa ACESSA SUS, de aplicativo para celular que facilite o 

acesso da população a medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 

sugestão essa acolhida pela Secretaria Estadual de Saúde e que deu origem ao aplicativo 

“Remédio Agora”. 

 

 

Deficiência 
 

Tutorial com orientações aos membros do MPSP a respeito de pedidos de 

acompanhante escolar para crianças com deficiência. 
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Centro de Apoio Operacional 

CÍVEL 
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IC – Inquérito Civil 

PPIC – Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

 

 

Consumidor 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 1686 2042 3728 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 664 1567 2231 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 55 22 77 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 120 140 260 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 1 1 2 

TACs CELEBRADOS 73 372 445 

ADITAMENTO DE TACs 5 6 11 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 1 1 
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Direitos Humanos – Inclusão Social 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 144 125 269 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 150 87 237 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 3 1 4 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 12 10 22 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 0 0 0 

TACs CELEBRADOS 5 3 8 

ADITAMENTO DE TACs 1 1 2 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Direitos Humanos – Pessoa com Deficiência 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 234 295 529 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 198 206 404 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 18 7 25 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 49 473 522 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 0 0 0 

TACs CELEBRADOS 23 33 56 

ADITAMENTO DE TACs 11 4 15 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 3 0 3 
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Direitos Humanos – Proteção ao Idoso 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 209 182 391 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 131 144 275 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 14 5 19 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 37 39 76 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 1 1 2 

TACs CELEBRADOS 17 11 28 

ADITAMENTO DE TACs 0 1 1 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Direitos Humanos – Saúde Pública 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 525 558 1083 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 591 665 1256 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 49 20 69 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 108 69 177 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 0 2 2 

TACs CELEBRADOS 19 33 52 

ADITAMENTO DE TACs 3 3 6 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Fundações 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 38 36 74 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 24 18 42 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 2 0 2 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 5 6 11 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 0 0 0 

TACs CELEBRADOS 2 2 4 

ADITAMENTO DE TACs 0 0 0 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Habitação e Urbanismo 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 1541 1925 3466 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 1721 2027 3748 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 88 61 149 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 166 207 373 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 11 10 21 

TACs CELEBRADOS 157 127 284 

ADITAMENTO DE TACs 14 13 27 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Infância e Juventude 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 878 956 1834 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 996 785 1781 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 62 30 92 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 456 280 736 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 2 5 7 

TACs CELEBRADOS 53 42 95 

ADITAMENTO DE TACs 6 2 8 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Meio Ambiente 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 1568 1767 3335 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 2475 2569 5044 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 174 100 274 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 472 516 988 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 10 3 13 

TACs CELEBRADOS 293 228 521 

ADITAMENTO DE TACs 29 30 59 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 18 18 
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Patrimônio Público 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

REPRESENTAÇÕES CIVIS 5361 6028 11389 

PORTARIAS DE PPICs / ICs 4951 4385 9336 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO DE PPICs / ICs 396 203 599 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS 650 567 1217 

TACs PRELIMINARES CELEBRADOS 0 6 6 

TACs CELEBRADOS 140 129 269 

ADITAMENTO DE TACs 9 14 23 

TACs CUMPRIDOS NO ANO 0 0 0 
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Atividades de Expediente 
 

 

Atendimentos 
 

 2018 2019 Total Biênio 

ATENDIMENTO A CONSULTA DE 

PROMOTORES DE JUSTIÇA 
14.155 14.942 29.097 

E-MAILs RECEBIDOS E RESPONDIDOS 39.092 55.206 94.298 
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Realização e Participação em Seminários, Congressos, 

Simpósios, etc. 
 

 

 2018 2019 Total Biênio 

PARTICIPANTE 119 119 238 

EXPOSITOR 100 149 249 
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Reuniões 
 

 2018 2019 Total Biênio 

INTERNAS 258 397 655 

EXTERNAS 217 260 477 

GRUPOS DE TRABALHO 22 22 44 

VIDEOCONFERÊNCIA 13 34 47 
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Ofícios 
 

 2018 2019 Total Biênio 

EXPEDIDOS EM DOCUMENTOS INTERNOS 859 760 1.619 

EXPEDIDOS EM RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES 

DE ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 
20 15 35 

DIRIGIDOS A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS 
59 38 97 

RECEBIDOS 286 254 540 
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Documentos 
 

 2018 2019 Total Biênio 

EXPEDIENTES DIVERSOS 149 143 292 

PROTOCOLADOS INSTAURADOS 57 72 129 

DENÚNCIAS, NOTÍCIAS OU QUEIXAS 

RECEBIDAS (DISQUE 100) 
1.626 2.316 3.942 

DILIGÊNCIAS EM RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE 
19 9 28 

CERTIDÕES EXPEDIDAS 7.648 13.784 21.432 

EXPEDIENTES RECEBIDOS DA OUVIDORIA 17 62 79 

CARTAS PRECATÓRIAS 13 11 24 

EXPEDIENTES DE ESTUDO INSTAURADOS 2 3 5 
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Atividades do Núcleo de Assessoria 

Técnica Psicossocial – NAT 
 

 2018 2019 Total Biênio 

VISTORIAS / VISITAS/ ATENDIMENTOS 1.613 1.309 2.922 

REUNIÕES TÉCNICAS 1.375 1.412 2.787 

AUDIÊNCIAS / OITIVAS 39 36 75 

RELATÓRIOS E PARECERES TÉCNICOS 1.253 1.234 2.487 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 113 127 240 
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Atividades Desenvolvidas 
 

 Publicação de 85 Boletins Informativos Comentados, que foram elaborados 

tendo sempre como critério: i) os julgados relevantes e mais recentes; ii) leis 

penais e processuais penais novas; iii) consultas feitas por colegas ao CAOCrim; 

 Os boletins totalizaram 1.397 páginas, com 168 estudos de casos diferentes e 

mais de 300 jurisprudências do STF e STJ comentadas; 

 Elaboração de 73 Enunciados, disponibilizados na página eletrônica do 

CAOCRIM; 

 Emissão de 8 notas técnicas sobre Projetos de Leis em trâmite no Congresso 

Nacional; inclusive sobre a Lei de Abuso de Autoridade; 

 

BOLETINS INFORMATIVOS COMENTADOS 85 

ENUNCIADOS 73 

NOTAS TÉCNICAS SOBRE PROJETOS DE LEI 8 
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 A equipe do CAOCRIM atendeu vários membros do MPSP: 

• em 2018, 4 mil atendimentos; 

• em 2019, foi implementada de forma pioneira o atendimento por 

WhatsApp, tendo ainda havido 2.296 atendimentos pelo telefone fixo; 

 

 2018 2019 

ATENDIMENTOS 4.000 2.296 

 

 

 
 

 Representação dos colegas da Barra Funda, peticionando à Diretoria do DIPO 

para que juntasse as mídias gravadas nas audiências de custódia, providência até 

então negada pela Magistrada responsável, mas revertida com a ação do 

CAOCrim; o objetivo foi viabilizar o reconhecimento fotográfico com a imagem 

preservada e correspondente com o momento da prisão em flagrante; 

 Depois de realizadas diversas Reuniões de Trabalho com as Promotorias de 

Justiça Criminais da Capital - Barra Funda; bem como Reuniões de Trabalho no 

interior: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi 

Mirim, Jundiai, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos 

Campos, São Bernardo do Campo, Ourinhos e Taubaté; fizemos a difusão sobre 

a Política Criminal idealizada pelo CAOCrim, notadamente no que se refere ao 
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“Acordo de Não Persecução Penal”. Foram realizados até o final de Março de 

2020 cerca de 1.325 Termos de Acordo de Não Persecução Penal; 

 Foram monitorados, até o momento, 233 Recursos em Segunda Instância, a 

pedido dos Promotores de Justiça, o que antes não ocorria, pois não havia 

intermediação entre a primeira e segunda instância; 

 Foram monitorados 23 Mandados de Prisões pendentes de cumprimentos, a 

pedido dos Promotores de Justiça de primeira instância. O objetivo foi dar 

efetividade ao trabalho das promotorias criminais; 

 Realização de Workshops, via Skype, sobre os seguintes temas: i) “Acordo de Não 

Persecução Penal”; ii) “Escuta protegida e depoimento especial” (em parceria 

com o CAOCÍVEL); iii) “Execução da Pena de Multa”; e iv) “Atualização 

Legislativa”; v) Investigação Digital; vi) Enunciados sobre Execução Penal; vii) 

Alterações legislativas do Estatuto de Desarmamento. Atingimos com tais 

eventos pela internet mais de mil colegas. 

 Capacitação de Promotores de Justiça Criminais e seus Oficiais de Promotorias e 

Analistas Jurídicos sobre “Técnicas Avanças em Investigação de Crimes de 

Formação de Cartel e Fraude à Licitação Pública”, no dia 27 de setembro de 2019; 

 O conteúdo da capacitação foi disponibilizado como Cartilha na página 

eletrônica do CAOCRIM; 

 Elaboração de fluxograma com procedimentos a serem observados na Escuta 

especial e depoimento protegido; na Execução da Pena de Multa; e na Proteção 

do Estatuto do Torcedor – ambos disponíveis na página do CAOCRIM; 

 Por meio de Convênio firmado com a Secretaria da Administração Penitenciária 

(SAP), Secretaria do Estado de Segurança Pública e ENASP, participamos da 

coleta de mais de 7000 amostras biológicas de DNA de presos condenados por 

crimes sexuais; sendo que 6000 foram incluídas no banco de DNA do Estado de 

São Paulo; 

 Após as coletas das amostras de DNA houve confronto com as amostras de 

vítimas. O resultado foi muito bom: houve 7 coincidências, que possibilitaram o 

prosseguimento de investigações policiais que estavam sem autoria. O CAOCRIM 

enviou, no início do mês de setembro/2019, os Relatórios produzidos pelo 

Núcleo de Biologia e Bioquímica aos sete promotores de justiça responsáveis 

pelos casos ainda pendentes de conclusão; 

 Após Reunião conjunta com o Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de 

Criminalística, os Juízes do DIPO e os Promotores de Justiça que atuam nas 

audiências de custódia da Capital, passamos a realizar a perícia de DNA de presos 
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em flagrante, pela prática de crimes sexuais, nas audiências de custódia. Após 

gestões deste Centro de Apoio junto a Polícia Científica, o IML da Capital está 

capacitado para fazer as perícias e as coletas de DNA. Esse Projeto será 

expandido para outras cidades; 

 Convênio firmado  com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e 

celebramos de Termo de Cooperação Técnica, com vistas à implementação, 

acompanhamento e avaliação da política de alternativas Penais no Estado de São 

Paulo, para cumprimento das condições impostas nos Acordos de Não 

Persecução Penal, nos termos propostos na Resolução 181/2017 do CNMP, 

alterada pela Resolução 183/2018 (aguarda-se apenas o agendamento da 

solenidade para assinatura); 

 Obtenção de êxito em representação formulada à CGJ, que modificou seu 

entendimento constante do Parecer 451/2017-J e revogou os Comunicados CG 

573/2016 e 2077/2017, reconhecendo a essencialidade do boletim informativo 

e/ou atestado de conduta carcerária para análise de benefícios prisionais; 

 Obtenção de acesso direto, com 30 senhas aos promotores de justiça dos 

DECRIMs, ao Sistema de Gestão Penitenciária, para obtenção do atestado de 

conduta Carcerária e Boletim Informativo; 

 Integração do PROVITA e participação em suas reuniões, que possibilitaram a 

proteção de cerca de 90 pessoas – vítimas, testemunhas e/ou réus 

colaboradores; 

 Desde 2018 estamos em constante tratativa com a Secretaria de Estado da 

Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo visando a ampliação para outras 

regiões do Estado e o fortalecimento do CRAVI – Centro de Referência e Apoio 

às Vítimas. Houve já implementação em Barueri e Suzano. Em breve, será 

implantada uma unidade em Pindamonhangaba, com o apoio do GAECO do Vale 

do Paraíba; 

 Obtenção com o IMESC da possibilidade de serem realizados Relatórios de 

Avaliação de Danos Psicológicos em vítimas de crimes de violência doméstica e 

delitos sexuais; 

 Durante o período de vigência da pandemia e teletrabalho, derivado do estado 

de calamidade pública provocada pelo novo Coronavírus – COVID 19, o CAOCRIM 

elaborou: 

• Duas Notas Técnicas sobre o impacto da COVID no Sistema Prisional; 

• Orientação Técnica em Conjunto com o CAO do Consumidor sobre o 

Aumento Abusivo de Preços; 
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• Orientações aos Órgãos de Segurança Pública; 

• Vários modelos de peças jurídicas: i) manifestação contrária ao pedido de 

revogação preventiva pelo excesso de prazo; ii) manifestação contrário a 

revogação preventiva por receio de contaminação da COVID 19; iii) 

Recurso em Sentido; iv) Medida Cautelar Inominada; v) Modelo de 

manifestação para requerer ao Juiz destinação de Valores ao Fundo 

Municipal de Saúde; vi) Modelo de Ofício à Prefeitura Municipal para 

requerer dados e número de conta bancária para envio de recursos 

obtidos em procedimentos criminais; 

• Apresentamos a Representação da Promotoria de Justiça de Execuções 

Criminais de Presidente Prudente à Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos, com a finalidade de ser vedada a transferência de presos, que 

acolheu integralmente a solicitação e tomou as providências cabíveis 

junto a SAP – Secretaria da Administração Penitenciária; 

• Elaboramos anteprojeto de lei para alterar o Código Penal e propor nova 

causa suspensiva da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
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Regionalização do Atendimento 
 

 

Em 2018/2020 foi dada continuidade à regionalização do Centro de Apoio Operacional 

à Execução – CAEX. No biênio anterior, foram nomeados 41 Analistas Técnicos 

Científicos, distribuídos em cinco macrorregiões do Estado, de acordo com estudo 

efetuado a partir da demanda por solicitações técnicas. Nesse biênio foram nomeados 

6 Analistas Técnicos Científicos, um arquiteto e cinco para compor o Núcleo de 

Administração, Contabilidade e Economia (NACE). 

 

Em prosseguimento à regionalização, nesse biênio foram nomeados 6 (seis) agentes de 

promotoria para compor os quadros do CAEX a fim de prestarem serviços de apoio aos 

órgãos de execução encarregados de promover judicialmente e extrajudicialmente a 

tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.  

 

Os agentes de promotoria foram lotados da seguinte forma; dois na Macrorregião I 

(Capital), e 1 nas demais Macrorregiões (Campinas, Piracicaba, Bauru e Ribeirão Preto).  

Após a nomeação, houve um treinamento com os agentes, executado pelo próprio CAEX 

e complementação da capacitação com o apoio dos GAECOS de Ribeirão Preto, 

Piracicaba, Campinas e Bauru.  

 

A presença de Agentes para a realização de diligências e serviços de apoio atende a uma 

relevante demanda da Instituição, notadamente naquilo que diz respeito ao exercício 

de funções de investigação do Ministério Público.  

 

Registre-se que o Núcleo de Administração, Contabilidade e Economia (NACE) também 

foi regionalizado. No curso do processo de regionalização (2014/2015), constatou-se 

que já havia um cargo com atribuições colidentes com o de Analista Técnico Científico 

(analista contador, analista economista e analista administrador) e não foi realizado 

concurso para prover cargos nessa área. O CAEX realizou estudo e sugeriu a modificação 

dos atos que regulamentam tais cargos, o que possibilitou a realização, no decorrer de 

2018/2019, de concurso público para provimento de 10 cargos de ATC nestas áreas do 

conhecimento. O concurso foi finalizado e 09 (nove) aprovados foram nomeados, sendo 

que 05 (cinco) já tomaram posse nas Macrorregiões de São Paulo, Campinas, Bauru e 
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Piracicaba. A carência de servidores no NACE é crítica, mas será solucionada com a 

nomeação vindoura de novos profissionais.  

 

A regionalização possibilitou uma maior proximidade do corpo técnico e dos agentes 

com os Promotores de Justiça, que podem marcar reuniões técnicas para alinhamento 

dos pedidos e até mesmo a solução de pequenas dúvidas quando não há necessidade 

de manifestação por escrito. Os pedidos técnicos são centralizados na Coordenação, 

para possibilitar uma divisão igualitária das solicitações técnicas entre o corpo de 

servidores e um atendimento mais rápido das demandas. 
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Inovações 
 

 

Implantação do SEI 
 

**FINALIZADO PARA TODAS AS UNIDADES DO CAEX EM MAIO DE 2019 

 

O SEI – Sistema Eletrônico de Informações - começou a ser implantado no CAEX em julho 

de 2017, para as subunidades SETEC e Setor de Pesquisas e finalizado em maio de 2019, 

com o ingresso do Setor de Diligências e Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem 

de Dinheiro. Toda a tramitação de pedidos técnicos e outras solicitações na unidade se 

dá, portanto, de modo eletrônico. 

 

Assim, no biênio de 2018/2019 e, pois, após o período inicial de adaptação, foi possível 

vislumbrar o grande impacto do sistema no atendimento das demandas dos Promotores 

e Procuradores de Justiça. Com efeito, operou-se uma maior celeridade na tramitação 

dos pedidos e um menor tempo de entrega dos pareceres técnicos. 

 

De fato, a vinda do SEI agilizou o prazo de atendimento, tornando o procedimento mais 

prático e transparente, bem como proporcionou maior sinergia entre as áreas 

envolvidas no processo. A redução considerável do prazo de atendimento gerou, 

inegavelmente, aumento da credibilidade deste Centro de Apoio na resposta eficiente 

às demandas. Tal fato, por consequência, repercutiu diretamente no aumento 

considerável dos pedidos de pareceres técnicos, como será abordado no tópico 

“produtividade”. 

 

Além disso, a implantação do SEI refletiu um aumento de eficiência no fluxo dos 

processos, bem como uma drástica economia no gasto em papéis e impressões e 

consequente redução no seu acúmulo em arquivos físicos. 
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Desenvolvimento e Implantação da Pesquisa de Eficácia 

Digital 
 

 

Em abril/2019 foi desenvolvido internamente pelo CAEX um formulário digital para 

“Pesquisa de Satisfação”, por intermédio do qual o Promotor/Procurador de Justiça 

avalia os trabalhos efetuados pelo corpo técnico do CAEX. A pesquisa é disponibilizada 

no SEI, pré-preenchida pelos servidores do SETEC, juntamente com o parecer técnico. 

Em alguns poucos cliques, é possível realizar a avaliação quanto à conclusão técnica 

apresentada, quanto ao atendimento do objeto, quanto ao conteúdo apresentado e 

quanto ao prazo, além de conter um campo aberto para pequenos comentários. 

Também permite a verificação por técnico, permitindo uma melhor gestão dos recursos 

humanos da unidade.  

 

Os dados são enviados a uma planilha e tratados pelo Power BI, o que permite a 

visualização em painéis: 
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Como se percebe, na maior parte 

das pesquisas respondidas, o 

CAEX ou atendeu às expectativas, 

ou as superou, possuindo uma 

avaliação positiva pelos membros 

da Instituição, inclusive quanto 

ao prazo de atendimento, o maior 

gargalo da unidade até então. 
 

Assim, para 94,44% dos membros que responderam à pesquisa, o prazo de atendimento 

do CAEX ou atendeu as expectativas, ou superou-as (266+ 142), contra 5,56% das 

respostas, para quem o prazo atendeu parcialmente às expectativas ou não atendeu.  
 

Os poucos comentários críticos são extremamente importantes porque permitem à 

Coordenação reavaliação de posturas e/ou modificações para melhor atender os 

demandantes.  
 

Gráficos bolhas também podem ser extraídos do Power BI quanto à pesquisa de eficácia 

e permitem observar, vividamente, a dispersão dos temas pesquisados. Neles, o 

tamanho da bolha representa uma medida: 
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A implantação digital da pesquisa de eficácia e a observação dos dados pelo Power BI é 

de extrema relevância para a indicação do rumo a ser adotado pela coordenação do 

CAEX na gestão de recursos materiais e humanos. 

 

 

Desenvolvimento e Implantação de Banco de Dados para 

Gestão Espacial de Cadastro dos Feitos na Área de 

Habitação e Urbanismo 
 

O CAEX, em apoio à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, 

desenvolveu o georreferenciamento de Inquéritos Civis e Ações Civis Públicas 

possibilitando a adoção de métodos de análise espacial para a identificação de padrões 

geográficos das manifestações, considerando as dimensões tempo e espaço. 

 

O produto inédito desenvolvido por esse Centro de Apoio passou a viabilizar o 

cruzamento de diversos dados, antes dispersos, sobre temas de atuação da Promotoria, 

tais como risco, parcelamento do solo, mobilidade, licenciamento, segurança em 

edificações e saneamento. 

 

Exemplo dos dados geoespacializados pelo módulo podem ser visualizados abaixo:  
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Os dados organizados em tabelas são geoespacializados, o que permite identificação 

visual e rápida de procedimentos em duplicidade, ou, eventualmente, que guardam 

conexão. Ademais, permite identificar rapidamente uma área ou região em que há uma 

maior necessidade de atuação institucional.  

 

Os mesmos dados da tabela podem ser trabalhados no Power BI: 

 

 
 

 

Desenvolvimento e Implantação de Banco de Dados para 

Cadastro de Pareceres Técnicos Emitidos pelos Setores 

Mahuac e Neng 
 

No biênio 2018/2019, o GeoCaex aprimorou suas atividades especializadas em 

Geoprocessamento/ Inteligência Geográfica por meio da implementação de formulário 

eletrônico. 

 

As áreas investigadas passaram a compor um Banco de Dados Geográfico – BDG, com 

interface ao acervo da Biblioteca Virtual – BVA e informações sobre legislação incidente, 

procedimentos administrativos, estudos de impacto ambiental e de vizinhança nas áreas 

objeto e arredores. 
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Dessa forma, o recurso é acessível a todos os técnicos e gestores, em plataforma 

gratuita, possibilitando visão espacial e temporal dos procedimentos e uma análise 

resolutiva da atuação do CAEX, Promotorias e Grupos de Atuação Especial. No biênio 

2018/2019 foram cadastrados cerca de 2400 procedimentos, sendo aproximadamente 

1300 do MAHUAC e 1100 do NENG 
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Passando-se o mouse por cima de cada polígono, aparece na tela um quadrado, com 

todos os dados do procedimento cadastrado. 

 

 
 

O banco de dados permite visualizar, em mapa, todas as áreas que foram objeto de um 

parecer técnico, permitindo identificação de procedimentos em duplicidade ou, ainda, 

de diferentes atribuições ministeriais que possam ter conexão. 

 

 

Desenvolvimento e Implantação de Planilha de Registro 

das Solicitações Técnicas Junto ao Setec 
 

As solicitações técnicas eram registradas internamente no SETEC por meio de uma 

planilha compartilhada. Ocorre que, com o passar dos anos, os dados constantes da 

referida planilha ganharam grande densidade, havendo risco de comprometimento ou 

perda de registros. Assim, com a utilização do Power BI, foi possível a migração dos 

registros para uma planilha totalmente informatizada, que fornece uma infinidade de 

possibilidades de bases de pesquisa e fornecimento de gráficos. 
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Assim, desde janeiro de 2020 todas as solicitações técnicas são registradas na nova 

plataforma informatizada, que possibilitam uma análise rápida e precisa dos dados por 

parte da Coordenação, podendo efetivar o acompanhamento das metas de produção e 

a qualidade no atendimento dos Procuradores e Promotores de Justiça. 

 

 

Operacionalização do Sittel 
 

O Ministério Público do Estado de São Paulo firmou Acordo de Cooperação Técnica com 

o Ministério Público Federal, que tem por objetivo a instalação do Sistema denominado 

SITTEL - Sistema de Investigação de Registros Telefônicos, em órgãos que possuam o 

SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. 

 

A principal funcionalidade do SITTEL é permitir uma análise minuciosa dos registros de 

chamadas, (bilhetagem ou régua), realizadas por linhas telefônicas utilizadas por 

investigados, inclusive com o posicionamento geográfico de suas ERBs (Estações de 

Rádio-Base), apresentadas de forma ilustrativa e didática em mapa, fornecendo 

também os dados cadastrais de seus interlocutores. 

 

As informações transmitidas são de dados pretéritos de até 5 (cinco) anos, a partir da 

data de solicitação, não sendo possível realizar interceptação telefônica pelo referido 

sistema. 

 

O SITTEL iniciou oficialmente no MPSP em junho de 2018, hoje temos 160 pessoas 

cadastradas entre membros e servidores. 

 

Números do SITTEL: 

 Casos cadastrados – 45 

 Solicitações realizadas – 63 

 Solicitações atendidas – 63 

 Total de investigados por CPF – 25 

 Total de investigados por terminal – 107 

 Total de investigados por CNPJ - 01 
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Desenvolvimento de Banco de Dados Interno para Gestão 

de Vistorias 
 

Em janeiro de 2018, o CAEX implementou um sistema interno para a gestão de vistorias 

utilizando ferramentas disponibilizadas com o Office 365, com vistas a racionalizar os 

deslocamentos do corpo técnico e outras atividades administrativas. 

 

No biênio 2018/2019, foram registrados 

cerca de 1454 deslocamentos envolvendo 

vistorias, reuniões técnicas e remessas de 

autos para diversas localidades do Estado de 

São Paulo. 

 

Como se pode observar da tela abaixo, é fácil 

visualizar em qual data é possível o 

compartilhamento de veículos para 

fomentar vistorias em locais próximos, o que 

antes era realizado separadamente, e em duas ou mais vezes: 
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Com a implantação da plataforma, verificou-se a expressiva redução do uso de papel e 

de insumos de impressão, o incremento da transparência, a melhoria do fluxo de 

agendamento de viaturas e o fomento aos deslocamentos compartilhados de viaturas, 

proporcionando economia de recursos públicos. 

 

 

Operacionalização do Cellebrite e Adoção do Iped/PF 
 

A partir de 2019, o grupo de Computação Forense do NUCEFF passou a contar com 

ferramentas da empresa Cellebrite para a obtenção de dados em dispositivos móveis, 

além de 4 (quatro) workstations. Os softwares adquiridos permitem extrair os dados, 

inclusive aqueles que estejam na nuvem e gerar relatórios de fácil acesso ao solicitante, 

pelo seu próprio computador, com o programa Cellebrite Reader, ou no Analytics, 

disponível pela Intranet. 

 

Graças a um esforço de gestão da equipe e compartilhamento de equipamentos, o prazo 

médio de atendimento das solicitações com telefones celulares é de 60 dias.  

 

A adoção do programa IPED – Indexador e Processador de Evidências Digitais, 

desenvolvido pela Polícia Federal, significou uma excelente alternativa para a 

apresentação das evidências digitais aos solicitantes. Essa ferramenta permite ao 

analista ter acesso completo à evidência investigada com possibilidade de navegar por 

pastas e arquivos, buscar conteúdo por palavras-chave, gerar relatórios digitais 

personalizados e exportar dados interessantes, dentre outras possibilidades. Todas as 

extrações realizadas pelo NUCEFF são também processadas com o IPED. 

 

 

Aparelhamento do Laboratório de Fonoaudiologia 

Forense 
 

No ano de 2019 o Laboratório de Fonoaudiologia Forense recebeu uma workstation, um 

Mac, além da aquisição do pacote Adobe e o software Izotope RX, equipamentos que 

possibilitaram uma maior agilidade e eficácia nos trabalhos periciais, mais precisamente 

nos processamentos digitais de áudio e imagens forenses. 
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Acompanhamento de Ações na Enccla (Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de 

Dinheiro) e no Foccosp (Fórum de Combate à Corrupção) 
 

O CAEX, nos anos de 2018/2019, acompanhou as seguintes ações de interesse 

institucional: 

 

 Ação 10/2019 da ENCCLA, que tem por objetivo realizar diagnóstico sobre a 

qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas 

instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via 

Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir 

melhorias; 

 Ação 5/2019 do FOCCOSP, que tem por objetivo fomentar a articulação 

interinstitucional como forma de compartilhar as bases de dados entre as 

instituições participantes; 

 Ação 02/2018 da ENCCLA, que tem por objetivos propor aprimoramento na 

gestão de bens apreendidos no processo penal e nas ações de improbidade 

administrativa; 

 Ação 8/2018 da ENCCLA, que tem por objetivo aprofundar os estudos sobre a 

utilização de moedas virtuais para fins de lavagem de dinheiro e eventualmente 

apresentar propostas para regulamentação e/ou adequações legislativas. 

 

 

Implantação do Teletrabalho 
 

O Ato Normativo nº 992/2016, de 05 de outubro de 2016, dispõe sobre a realização de 

teletrabalho no Ministério Público do Estado de São Paulo. O CAEX foi uma das primeiras 

unidades a implantar o teletrabalho para seu corpo técnico, com o escopo de conferir 

maior eficiência no quantitativo de pareceres técnicos emitidos. 

 

Além das condições estabelecidas no ato normativo pertinente, foram definidas regras 

específicas para este Centro de Apoio, o que possibilitou um incremento sensível na 

produtividade dos técnicos inseridos nessa modalidade, como se verá no tópico 

“produtividade”. 
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Os setores que mais aderiram ao teletrabalho apresentaram uma produtividade 

sensivelmente superior aos setores não-aderentes. O NACE (Núcleo de Administração, 

Contabilidade e Economia) e o NMED (Núcleo de Medicina) apresentaram um aumento 

expressivo de produtividade que merece destaque. Vejamos. 

 

O NACE emitiu, em 2016, 449 pareceres técnicos. Em 2017, foram 773. Já em 2018, o 

setor, mesmo com quatro baixas (duas aposentadorias e duas cessões de servidores 

para a Diretoria-Geral) alcançou a marca de 891 novos trabalhos enviados. Ou seja, a 

produção praticamente dobrou em relação a 2016, alcançando um percentual de 

aumento na marca de 98%, o que é significativo, tendo em vista que não houve concurso 

público nem contratação de comissionados neste período, ao contrário, houve somente 

a perda de servidores no setor. 

 

Já o NMED, também aderente ao teletrabalho, além de apresentar uma produtividade 

superior se comparada ao mesmo biênio, registra, atualmente, uma marca de 60 dias, 

no máximo, para a entrega de um parecer técnico. Esse prazo já foi de aproximadamente 

2 anos. 

 

 

Convênios 
 

Dentre os mais de 30 (trinta) convênios gerenciados pelo CAEX no biênio, alguns 

merecem destaque pelos excelentes resultados obtidos e/ou pela importância 

institucional: 

 

 Instituto de Criminalística – convênio assinado no biênio permite acesso de 

membros e servidores à segunda via de laudos periciais emitidos pelo IC; 

 CADE – convênio assinado prevê cooperação mútua entre as instituições; um 

treinamento já foi realizado em 27/09/2019, em parceria com o CAO-CRIM, para 

membros e servidores, custeado totalmente pelo CADE; 

 DETECTA – convênio firmado com a SSP permite acesso de 6 membros ao 

sistema; 

 CRECI/SP – convênio para avaliação de imóveis sem ônus para o MP; 

 CREA/SP – avaliação de imóveis e perícias na área de engenharia, sem ônus para 

o MP; 
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 MPF – acesso a banco nacional de peritos; 

 BEC – acesso à Bolsa Eletrônica de Compras; 

 FIA – treinamento de servidores; 

 FIPE/ZAP – acesso a dados de valores de imóveis no mercado; 

 IPT – programa de cooperação tecnológica; 

 MPM – intercâmbio de informações e acesso ao “Argus”; 

 MPF – acesso ao SITTEL; 

 UNESP – realização do Projeto Temático intitulado “Mapeamento e Análise do 

Território do Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do Paranapanema; 

 MP/MA – realização de perícias técnicas e apoio mútuo; 

 Operacionalização do convênio para acesso ao Sistema “Lab-Contas” do TCU; 

 Operacionalização do convênio para acesso ao Sistema “Átomo” do TCM. 

 

Destaca-se que o convênio assinado com o CRECI-SP possibilitou a diminuição do acervo 

de pedidos de avaliação de imóveis, bem como a entrega de avaliações em prazo 

reduzido (as respostas são encaminhadas em até 120 dias a partir do encaminhamento 

completo da documentação necessária ao Conselho). 

 

Em agosto de 2017 teve início o encaminhamento de processos para o CRECI-SP. Já 

foram enviadas 74 solicitações, das quais 62 já foram atendidas e apenas 3 foram 

restituídas sem atendimento. O prazo médio de atendimento é de 3 meses. 

 

Outro convênio de destaque foi o celebrado com o CREA-SP, para elaboração de 

pareceres técnicos de engenharia sem custo para o Ministério Público. Em junho de 

2018 teve início o encaminhamento de pedidos de auxílio. Foram enviadas 32 

solicitações, das quais 17 foram atendidas e 8 restituídas sem atendimento. O prazo 

médio de atendimento é de 252 dias. 

 

Em virtude do Termo de Cooperação firmado entre o Ministério Público de São Paulo e 

a FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, recebemos mensalmente os 

preços médios que servem de base para a apuração do IPC (Índice de Preços ao 

Consumidor do Município de São Paulo). Assim, são fornecidos preços de itens da cesta 

básica (tais como frutas, verduras e produtos de supermercado), analisada no Núcleo de 

Contabilidade e insumos de obras públicas, que são avaliados pelo Núcleo de 

Engenharia, que servem para comparação de preços com contratações públicas em 
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geral, e verificação de eventual superfaturamento de preços. Os dados estão disponíveis 

para consulta de membros e servidores do MP/SP na página de apoio à investigação. 

 

O acesso ao Sistema Detecta também foi alcançado no biênio, a partir de convênio 

firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Através do 

Sistema Detecta, é possível realizar investigações através de dados de veículos (placa, 

chassi, modelo, ano, etc.) e de pessoas a fim de descobrir os locais por onde a pessoa se 

locomoveu, se foi ou é proprietária de algum veículo, bem como acerca da existência de 

registros policiais em seu nome, como boletins de ocorrência. 

 

Também no ano de 2019, o Ministério Público passou a contar com o acesso ao sistema 

Lab-Contas, do Tribunal de Contas da União (TCU). Neste sistema, é possível realizar 

investigações em nome de pessoas físicas e jurídicas a fim de obter inúmeros dados para 

auxiliar as investigações promovidas pelo MPSP, tais como sobre a existência de vínculos 

familiares, societários e profissionais entre os envolvidos, inclusive na forma de 

diagramas, e relações jurídicas com entes públicos federais (ex.: recebimento de 

valores). 

 

Por fim, também é digno de registro a operacionalização, pelo CAEX, de convênio 

firmado entre o MP/SP e o TCM– Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Por ele, 

é possível acessar o sistema ÁTOMO, ferramenta digital de fiscalização desenvolvida 

pelo TCM, onde são disponibilizadas informações relacionadas às principais 

contratações, licitações e gastos de pessoal do Município de São Paulo. Trata-se de 

ferramenta de extrema utilidade na análise de superfaturamento de preços, 

comparando-se estes aos preços adotados em licitações em todo o Estado. 

 

 

Apresentação de Projetos para Captação 

de Recursos e Pedido de Doação de Bens 

à Receita Federal 
 

Não obstante todos os esforços dispendidos pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela 

Diretoria-Geral na destinação de recursos para a aquisição de equipamentos e 

capacitação de servidores, o fato é que as necessidades da unidade, que atualmente 
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equivale a uma empresa de grande porte , superam as possibilidades da administração, 

ainda mais em se tratando de um biênio no qual as restrições e cortes orçamentários 

não foram exclusivos do Ministério Público. 

 

Cientes destas dificuldades, a equipe do CAEX, com autorização da Procuradoria-Geral 

de Justiça, adotou estratégias para minimizar as carências de recursos materiais da 

Unidade, tais como a solicitação de doação de equipamentos apreendidos à Receita 

Federal, além de adotar método de gestão por projetos, o que permitiu a apresentação 

de diversos deles para captação de recursos em fundos. 

 

Nessa esteira, bens destinados pela Receita Federal foram retirados, listados e 

armazenados pelo CAEX, até sua final destinação, e serviram não somente para auxiliar 

o desempenho dos trabalhos da nossa unidade, como também se prestaram ao apoio 

de outros setores como CTIC, Serviço Reservado da Polícia Militar, Diretoria-Geral (DDAC 

e Expediente), Setor de Audiovisual, Assessoria de Comunicação Visual, Núcleo de 

Inteligência e Gestão de Conhecimento - NIGC, GAECO, GEDEC, GECEP, Crimes de 

Prefeitos e outros. 

 

Em outubro de 2018, o CAEX submeteu 03 (três) projetos junto ao Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos – FDD do Ministério da Justiça. Os projetos, brevemente descritos 

abaixo, foram habilitados, porém não contemplados, aguardando-se a lista de espera 

para a destinação de recursos. Os três projetos totalizaram R$ 9.627.615,23. 

 

Projeto BIOMMA – Base de Integração Operacional de Monitoramento da Mata 

Atlântica – R$ 6.152.325,08: Aprimorar a execução e o consumo comum da informação 

proveniente de sistemas de monitoramento ambiental da Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental-MAIS/SMA, da Polícia Militar Ambiental e do IBAMA e dos 

núcleos de Gestão de Riscos do IPT/SP e de Inteligência Geográfica do Ministério 

Público/SP, para uma atuação integrada na preservação da vegetação nativa do Estado 

de São Paulo. 

 

Projeto à implantação do Laboratório Forense para a Investigação de Crimes de 

Violência Contra a Mulher – R$ 1.964.036,49: coletar e tratar evidências para a 

elucidação de delitos e, desta forma, possibilitar a identificação de autoria e 

materialidade, bem como fomentar políticas públicas às instituições/órgãos/grupos 

responsáveis pelo trabalho repressivo e preventivo. 
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Projeto de Fortalecimento dos Instrumentos de Combate a Crimes Raciais na Internet – 

R$ 1.511.253,66: Instrumentalizar o CAEX e o Núcleo de Suporte à Investigação de 

Delitos Cibernéticos com vistas a proporcionar maior efetividade na investigação de 

crimes praticados nos meios cibernéticos, motivados por intolerância racial, religiosa, 

de gênero, entre outros, de sorte a identificar a autoria e materialidade, bem como 

fomentar políticas públicas às Instituições responsáveis pelo trabalho repressivo e 

preventivo. 

 

Além da apresentação dos projetos acima (aprovados, mas não contemplados), outros 

dois foram apresentados no FID- Fundo Estadual de Interesses Difusos (aprovados e 

contemplados em 2019). 

 

O Projeto BIAh/SP – Banco de Imagens Aerofotogramétricas Históricas do Estado de São 

Paulo é uma iniciativa do Centro de Apoio Técnico à Execução – CAEX que visa contribuir 

para o aprimoramento dos instrumentos de investigação e análise das Promotorias de 

Justiça, Grupos de Atuação Especial e Centros de Apoio do MPSP, por meio da 

estruturação de uma plataforma digital capaz de armazenar e tornar amplamente 

acessível um acervo de fotografias aéreas históricas da década de 1960 de todo o 

território paulista. 

 

A dinâmica econômica e social do Estado de São Paulo vem impondo uma série de 

intervenções no espaço geográfico, as quais, em grande parte, resultam em ocupação 

desordenada, degradação do meio ambiente e riscos à população. O retrato do passado 

do território proporcionado pelo BIAh/SP permitirá constatar e demonstrar as 

alterações realizadas em desacordo com a Legislação, fornecendo embasamento 

técnico determinante para a instauração de Inquéritos Civis e Ações Civis Públicas. 

 

Além das aplicações específicas, o projeto prevê o compartilhamento das informações 

com Secretarias de Estado, Universidades, órgãos técnicos, bem como a todo cidadão, 

contribuindo na proposição de políticas públicas, pesquisa e transparência dos dados e 

ações do Estado. 

 

O outro projeto contemplado refere-se a um módulo de pesquisa para ampliação da 

iniciativa “Encontre seu Pai Aqui”. Atualmente, no estado de São Paulo, cerca de 750 mil 

pessoas não possuem registro de paternidade em sua certidão de nascimento, situação 
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essa que acarreta diversas consequências negativas na vida do indivíduo, sejam elas de 

ordem prática, legal ou psicológica. 

 

O Projeto Encontre Seu Pai Aqui – idealizado pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo em parceria com o Poupatempo, em 2016, nasceu com o intuito de localizar esses 

genitores e posteriormente contatá-los, para que se possa atender o direito dessas 

pessoas de possuir a paternidade reconhecida. De 20/02/2017 até 31/12/2017, o 

Ministério Público recebeu 1611 solicitações de pesquisa, sendo que 1214 delas tiveram 

retorno positivo. Atualmente, o projeto está em fase de expansão para todas as 

unidades do Poupatempo no estado de São Paulo. 

 

Nesse processo, o MPSP é responsável pela identificação e localização dos genitores, 

através da pesquisa em diversos bancos de dados mantidos pelo Poder Público, bem 

como fontes abertas e redes sociais. Essa tarefa, atualmente, é feita por pesquisas 

individuais em cada banco de dado, ou seja, são feitas cerca de 10 pesquisas diferentes 

para cada solicitação, transformando 1611 solicitações em aproximadamente 16110 

pesquisas. 

 

Dessa forma, o MPSP busca junto ao FID a aquisição de recursos financeiros que 

possibilitem o desenvolvimento de um sistema informatizado que proporcione a 

unificação desses bancos de dados, possibilitando mais qualidade e celeridade nas 

pesquisas, e por consequência a identificação e localização de mais genitores. 

No final de 2019 foram assinados dois convênios relativos à transferência de recursos 

para o MPSP dar cumprimento aos dois projetos acima contemplados pelo FID. Ao todo, 

os projetos aprovados proporcionarão ao CAEX, em 2020, o investimento de R$ 

1.926.490,34. 

 

 

Treinamento e Capacitação 
 

O CAEX promoveu, no curso do biênio, diversas atividades de capacitação, internas e 

externas à unidade. 
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Internamente foram autorizadas 62 (sessenta e duas) participações de servidores a 

cursos e eventos, sem ônus para o Ministério Público, desde que autorizados pelo gestor 

de área e desde que o solicitante estivesse em dia com sua produtividade. 

 

O Ministério Público arcou com os custos dos seguintes cursos: “Curso de Papiloscopia 

e Representação Facial Humana”, “Curso de Análise de Imagens Forenses” e “Pós 

Graduação em Audio e Imagem Forense”. 

 

Foram também promovidos cursos e eventos para os servidores do CAEX, tais como: 

 

I. Aperfeiçoamento Funcional – Questões Jurídicas sobre Licitações, ministrado 

por Promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social (Cleber Takashi 

Murakawa, Ernani de Menezes Vilhena Junior e Rita de Cássia Bergamo), em 

25/08/2018; 

II. Palestra sobre o tema “A ilicitude e o dolo escondido em ações lícitas”, 

ministrado pelo Sr. Rodney José Idankas, Diretor do Departamento de Tecnologia 

da Informação – DTI, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

25/10/2018. 

III. Técnicas avançadas de investigação em delitos de formação de cartel e fraude à 

licitação, realizado em parceria com o CAO-CRIM, ministrado por servidores do 

CADE; 

IV. Projeto Água para o Futuro - capacitação de técnico multiplicador do MAHUAC 

visando a implantação pelo MPSP do Projeto Água para o Futuro no Estado de 

São Paulo (CNMP). 

 

Também foi promovida capacitação externa. O CAEX ministrou, através do Laboratório 

de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LABLD), cursos práticos intitulados “Curso 

de Análise Bancária, Fiscal e Patrimonial”. Foram destinados a membros e servidores a 

fim de capacitá-los na análise prática e interpretação de documentos bancários, fiscais 

e do COAF. 

 

Para capacitação dos servidores que atuam com análise de dados oriundos dos 

afastamentos de sigilo bancário e fiscal, principalmente CAEX/NACE e GAECOS, foi 

criado em 2016 o Curso Prático de Análise Bancária, Fiscal e Patrimonial, contudo, 

também participam Promotores de Justiça e analistas de outros órgãos e estados 

(GNCOC e Corregedoria da Polícia Militar de SP). 



 
 

341 

Por ser um curso prático com uso de um notebook por aluno, as turmas são reduzidas. 

Em 2018 foram oferecidas três turmas: 22 e 23/03/2018 (44 alunos); 24 e 25/05/2018 

(10 alunos); 12 e 13/11/2018 (22 alunos). 

 

O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro também recebeu, ao longo 

do biênio, diversos representantes das instituições a seguir referidas, para capacitação 

e/ou troca de informações sobre metodologia de análise de lavagem de dinheiro: Banco 

ING, Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, Ministério Público do Distrito Federal, 

Tribunal Superior Eleitoral, Advocacia-Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, 

Ministério Público do Acre, Ministério Público Militar, FEBRABAN, Banco Central e Banco 

Mundial. 

 

No âmbito do convênio MPSP/CREA-SP, por meio dos técnicos do NENG, MAHUAE e 

NUCEFF, o CAEX promoveu curso de capacitação aos profissionais cadastrados no CREA-

SP para atendimento do Termo de Cooperação. Nesse treinamento foram passados 

conceitos, formas de atuação e de elaboração de pareceres técnicos. 

 

Também foram conseguidas vagas diversas, gratuitamente, em cursos pagos, mas sem 

qualquer ônus para o Ministério Público, nos seguintes cursos “MBA Análise em big 

data”, na FIA -  Fundação Instituto de Administração (para o servidor Anderson 

Conceição do Nascimento); “Gestão de escritório de projetos” na FIA -  Fundação 

Instituto de Administração (para os servidores Edson Amaral dos Reis e Raphael de 

Matos  Rodrigues); “Curso Engenharia de Avaliações  de Imóveis Urbanos”, pelo 

IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, para dois servidores da área de 

Engenharia. 

 

 

Auxílio a Unidades Externas 
 

O CAEX também atuou em demandas específicas dos Centros de Apoio Operacionais e 

da Administração Superior. 

 

No biênio, o CAEX prestou auxílio a diversas unidades externas, para atender a 

excepcionais situações pontuais: 
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 Auxílio ao Núcleo de Investigação da Barra Funda: os servidores Marcelo Dal Rovere e 

Francine Silva permaneceram em agosto e setembro de 2018 no Núcleo de Investigação 

da Barra Funda para prestarem auxílio a demanda excepcional por pesquisas. 

 

Auxílio ao Setor de Competência Originária: a servidora Francine Silva prestou (e presta) 

auxílio ao setor duas vezes por semana, desde agosto de 2019, para atender a demanda 

excepcional de pesquisa. A servidora Silmara Elaine Grozza presta apoio, por solicitação 

do Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais Mario Luiz 

Sarrubbo, ao Núcleo do GAECO Piracicaba, exclusivamente, até o fim deste ano. 

 

Houve o auxílio do corpo técnico do CAEX no atendimento de demandas específicas dos 

Centros de Apoio, a exemplo: 

 

 GT sobre a Lei Federal 12.651/12 (Código Florestal) que resultou nos enunciados 

publicados no DOE - Aviso 270/18 - CSMP, de 28.11.18; 

 GT para discutir aspectos jurídicos da Lei 13.465/2017 (Lei de Regularização 

Fundiária). 

 Método de Valoração de Danos à Avifauna; 

 Atendimento ao CAO Cível e de Tutela Coletiva: 

 Operação SOS Mata Atlântica; 

 Análise de alterações legislativas (Código Florestal, Regularização Fundiária, 

Agrotóxicos). 

 

Ressalte-se, por fim, que em auxílio à 1ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da 

Capital, os técnicos do MAHUAC, em conjunto com o Centro de Pesquisas de Águas 

Subterrâneas do Instituto de Geociências Universidade de São Paulo – CEPAS, 

desenvolveu método de valoração de danos ambientais para áreas contaminadas, que 

fundamenta os pareceres técnicos elaborados nesse tema. 

 

 

Produtividade 
 

Não obstante o aumento na produtividade técnica dos anos anteriores, uma demanda 

tida como prioritária pela Administração Superior e fortemente recomendada à 
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Coordenação do CAEX pela Procuradoria-Geral de Justiça foi o foco na diminuição do 

prazo de atendimento das demandas. 

 

O prazo de atendimento sempre foi tido como um dos principais gargalos da unidade. 

Em análise das pesquisas de eficácia respondidas pelos Promotores e Procuradores de 

Justiça, são frequentes os elogios quanto à qualidade técnica e utilidade do parecer 

entregue. No entanto, a necessidade de aliar qualidade à agilidade na entrega sempre 

foi sentida como necessária pela Coordenação e também pela Administração Superior. 

 

Cientes dessa necessidade, a coordenação envidou esforços para agilizar a entrega de 

produtos técnicos, de modo que diversas medidas foram adotadas para diminuir o prazo 

de entrega. 

 

São exemplos dessas medidas: a cobrança por produtividade; a autorização de 

teletrabalho para o servidor que estivesse em dia com sua meta e exigência de aumento 

da meta para o servidor inserido em tal modalidade, o incentivo a produtos técnicos 

mais simples, como a reunião técnica, a celebração de convênios com universidades e 

órgãos para realização de pareceres sem ônus para o Ministério Público, dentre outras. 

 

Tais medidas acabaram por resultar em uma expressiva diminuição do prazo de 

atendimento em algumas subunidades, como será exposto. 

 

O Núcleo de Computação e Fonoaudiologia Forense atualmente efetua cópia de dados 

extraídos de dispositivos móveis em aproximadamente 60 (sessenta) dias, prazo esse 

que já foi, em alguns períodos, de dois anos. 

 

Isso foi possível graças à aquisição da solução UFED, da empresa Cellebrite, com quatro 

licenças, uma delas móvel. Após cerca de oito meses de uso houve melhoria significativa 

no desempenho dessas tarefas, tendo em vista que seis técnicos se revezam desde 

então para utilizar a solução de forma contínua. Com essa estrutura, atualmente o CAEX 

trabalha com o tempo médio de sessenta dias para resposta ao solicitante. Registre-se 

que o setor emprestou um dos equipamentos para o GAECO/Campinas, de forma a 

agilizar a extração de dados. 

 

Além disso, no ano de 2020, o setor foi equipado com 4 (quatro) workstations, 3 (três) 

licenças UFed para 3 (três) computadores, 1 (uma) licença de Cloud  Cellebrite e 5 (cinco) 
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vouchers do CAS (Cellebrite Advanced Services) para quebra de senhas avançada no 

laboratório da Cellebrite/Techbiz. 

 

Não obstante todas as conquistas obtidas, para manutenção desse prazo de entrega faz-

se necessária a aquisição de Nobreaks para o setor, já que a extração de dados é perdida 

em caso de queda de energia, o que às vezes representa a perda de dois ou três dias de 

trabalho (quando a extração fica em andamento durante os fins de semana, por 

exemplo). 

 

No setor de Fonoaudiologia Forense, as demandas aumentaram em relação a pedidos 

de perícias em registros de áudio e vídeo, principalmente aqueles vindos de CFTV. Para 

tal, além das aquisições de softwares já realizadas e da preparação de técnicos para o 

atendimento, faz-se necessária a aquisição de ferramentas específicas para a extração 

de registros em DVR, bem como para tratamento e verificação de edição em registros 

digitais. 

 

Ainda no ano de 2019, os setores de Educação e Sociologia Forense foram demandados 

para o Projeto do DEIJ e marcaram presenças permantentes tanto em reuniões quanto 

nas visitas nas Fundações Casas. Além das demandas já existentes para perícias em suas 

áreas. 

 

O Núcleo de Medicina (NMED) também merece destaque em relação ao prazo de 

atendimento, que também é, atualmente, de, em média, 60 dias e já chegou a ser, 

outrora, de mais de um ano. Vejamos os fatores que possibilitaram a diminuição no 

prazo de atendimento. 

 

Com a implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) no CAEx (Centro de Apoio 

Operacional à Execução) a partir do segundo semestre de 2017, houve uma redução 

notória do prazo de atendimento às solicitações de pareceres, aliada a um aumento da 

eficiência em relação à elaboração e à comunicação com as Promotorias. 

 

Em seguida somou-se a implantação do sistema de Teletrabalho, em maio de 2018, 

conseguindo-se um aumento também significativo da produtividade, com maior 

variação em virtude da demanda. Vale dizer que foi possível reduzir os prazos de 

entrega, dependendo do volume de solicitações. Deve ser destacado que este volume 

de solicitações não é linear ou distribuído equitativamente, sofrendo variações que 
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podem ir desde 2 (dois) pareceres por médico até mais de dez para determinada área 

ou especialidade médica em determinados meses. 

 

Chegou-se ao ponto de, em alguns meses, o prazo para entrega ter sido inferior a 30 

dias, e houve uma redução desse prazo médio para cerca de sessenta dias. 

Anteriormente a este biênio havia, com muita frequência, prazos para entrega variando 

de vários meses a, em algumas situações, até mesmo mais de um ano para a entrega 

dos pareceres. Atualmente, em casos de repercussão e por solicitação das Promotorias 

devido aos prazos judiciais mais urgentes e imprevistos, tem sido possível entregar 

alguns pareceres em poucos dias, tendo acontecido casos de entrega até mesmo de um 

dia para o outro, se forem simples e urgentes. 

 

Destacam-se ainda os comparecimentos a perícias como Assistentes Técnicos realizadas 

no IMESC ou em outros Fóruns, tanto do interior do Estado quanto da Capital, 

acompanhamento de diligências – algumas em parceria com o Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo, elaboração de quesitos para peritos oficiais, reuniões 

presenciais com os Promotores que as solicitam para esclarecimentos e orientações do 

tipo informes técnicos, além de atendimentos por telefone aos Promotores para 

discussão de casos e para dirimir dúvidas relativas à área da Saúde – tanto sobre casos 

específicos quanto àqueles relativos às questões de Saúde Pública. 

 

Esse tipo de atendimento ajuda o membro solicitante a evitar pedidos de perícias 

médicas desnecessárias e concentra suas solicitações em casos que realmente 

demandam o auxílio de um médico. 

 

O RESULTADO que melhor evidencia o progresso relativo à melhoria da eficiência e 

resolutividade do núcleo de Medicina é a redução do acervo das solicitações que 

aguardavam pareceres, até o resultado final de não restarem mais RI’s (Registros 

Internos) em pastas e papéis, aliada à redução drástica do tempo médio do atendimento 

dos pareceres técnicos entregues em comparação com os anos anteriores ao biênio, 

bem como uma progressiva celeridade no tocante à entrega dos pareceres novos 

solicitados por intermédio do SEI. 

 

Concluindo: até o ano de 2017, a média superou os 90 dias com muita frequência. A 

partir da ampliação do corpo técnico e da implantação do SEI e do Teletrabalho, houve 

um acentuado decréscimo do tempo de atendimento, alcançando um intervalo médio 
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inferior a 90 dias entre a solicitação e a entrega do Parecer Técnico Médico, estando 

atualmente por volta de 60 dias. 

 

Apresentamos uma tabela com os números de registros abertos e pareceres realizados 

nos últimos anos: 

 

 
 

O Núcleo de Engenharia (NENG) também apresentou melhoras no prazo de 

atendimento. 

 

No ano de 2016 o Núcleo de Engenharia, então com nove Técnicos, recebeu 461 

solicitações técnicas, emitindo 221 pareceres técnicos com tempo médio de 

atendimento de 345 dias. Em 2018, já com o quadro técnico incrementado - que passou 

a contar com 22 engenheiros - e a implantação do SEI, o Núcleo recebeu 643 solicitações 

técnicas - um acréscimo de 40% - e emitiu 529 pareceres técnicos, o que representou 

um aumento de 140% na emissão (igual ao percentual de acréscimos de Técnicos), com 

tempo médio de atendimento de 111 dias. Houve, pois, uma redução de 68% no tempo 

de atendimento. 

 

Comparando apenas os primeiros 8 meses de 2016 com mesmo período de 2019, temos 

que no ano de 2016 foram produzidos 145 pareceres (de janeiro a agosto), e no ano de 

2019 foram produzidos 427 pareceres, ou seja, houve um aumento na produção de 

194%, percentual bem superior ao de incremento de Técnicos. 

É certo afirmar que com capacitação continuada, cursos, palestras, treinamentos, 

melhoria e acréscimos dos equipamentos de trabalho, entre outros, a produção de 

pareceres continuará em crescimento. 
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É importante ressaltar que houve uma absoluta melhora no prazo de pedidos de 

avaliação de imóveis. 

 

O Núcleo de Engenharia, na área de avaliação de imóveis, possuía apenas um técnico, 

que pediu exoneração em fevereiro de 2013, deixando um acervo de 43 pedidos 

técnicos. Apenas em outubro de 2014, após curso externo, um dos Técnicos do Núcleo, 

também com atribuições em outras áreas da engenharia, os processos de avaliação 

foram retomados, quando o acervo já se encontrava em 73 pedidos. 

 

Em meados de 2017, o CAEX promoveu concurso público para a contratação de um 

engenheiro especialista em avaliação de imóveis, bem como firmou Convênio com o 

CRECI-SP para elaboração de pareceres de avaliação de imóveis sem custo para o 

Ministério Público. 

 

Em agosto de 2017 teve início os encaminhamentos de processos para o CRECI-SP. 

Foram encaminhadas 74 solicitações, das quais 62 já foram atendidas e apenas 3 foram 

restituídas sem atendimento, sendo o prazo médio de atendimento de 3 meses. 

 

Deste modo, no ano de 2016, o prazo médio de atendimento de uma avaliação de imóvel 

era de 296 dias. Já no ano de 2018 este prazo médio de atendimento foi reduzido para 

77 dias. Atualmente o Núcleo tem um acervo de 46 processos de avaliação de imóveis. 
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Outro convênio que auxiliou na redução dos prazos de entrega de parecer técnico, 

também sem ônus para o Ministério Público, foi o firmado com o CREA-SP. 

 

Em junho de 2018 foi iniciado o encaminhamento de pedidos de apoio técnico. Em 2018, 

foram encaminhadas 32 solicitações, das quais até o momento 17 já foram atendidas e 

8 restituídas sem atendimento, sendo o prazo médio de atendimento de 252 dias. 

 

Quanto ao núcleo de Administração, Contabilidade e Economia (NACE), é importante 

registrar, preliminarmente, que este foi o único núcleo no qual não houve acréscimo de 

servidores no período, ao contrário, houve 3 aposentadorias e 2 cessões de analistas 

contadores à Diretoria-Geral. Em 2016 havia 13 servidores na unidade e atualmente 

contamos com apenas 11 assistentes técnicos na área de administração, contabilidade 

e economia, responsável por atender demandas das Promotorias de Justiça de 

Patrimônio Público do Estado inteiro. 

 

Concurso foi realizado e finalizado, sendo nomeados 09 (nove) Analistas Técnicos 

Científicos no início deste ano de 2020, servidores absolutamente necessários para a 

adequação do setor, que só teve baixas de servidores no período. Destes, 05 (cinco) já 

tomaram posse nas Macrorregiões de São Paulo, Campinas, Bauru e Piracicaba. 

 

Não obstante as dificuldades relatadas, o setor conseguiu aumentar sua produtividade 

e melhorar o prazo de atendimento que, embora esteja longe de ser o adequado, já está 

bem melhor que outrora. A previsão de atendimento do setor já foi de 3 (três) anos e 

atualmente está em 1 (um) ano. 

 

Os resultados de produtividade aumentaram significativamente nos últimos 5 anos no 

Núcleo de Administração, Contabilidade e Economia. É possível constatar um aumento 

constante a partir de 2016, em números absolutos (Gráfico 1): 
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O mesmo aumento também se constata na média individual de produção (Gráfico 2): 
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O aumento da produtividade deve-se a diversos fatores: implantação do SEI, que poupa 

tempo e recursos com deslocamento de pedidos e papéis; instituição da figura do gestor 

de área técnica, que auxilia na uniformização de atendimentos e nas tratativas com as 

Promotorias e Procuradorias de Justiça e, principalmente, adesão em massa ao 

teletrabalho pelo setor, o que representa um aumento na produção individual de pelo 

menos 45% em relação ao período anterior. 

 

Vejamos agora a produtividade do Núcleo de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e 

Acessibilidade (MAHUAC). 

 

O ingresso de novos técnicos Analistas Técnicos Científicos no MAHUAC trouxe luz a uma 

importante dimensão que diz respeito à qualidade, confiabilidade e alinhamento das 

análises técnicas elaboradas pelo CAEX aos princípios institucionais do MPSP. 

 

Houve contínuo esforço de revisão, formação, debates internos, aprimoramento e 

formação de equipes multidisciplinares. As atividades intensamente desenvolvidas 

nesse sentido ao longo dos dois últimos anos têm fortalecido o corpo técnico e garantido 

a uniformização e o rigor técnico na atuação deste núcleo. 

 

Verifica-se, ao longo da década, tendência crescente de solicitações técnicas ao 

MAHUAC; notadamente a partir da implantação do SEI. O número de solicitações 

técnicas no ano de 2019 foi superior ao dobro de solicitações do ano de 2012. Não 

obstante esse aumento de solicitações e, embora de modo geral a tendência de 

atendimentos seja crescente desde 2010, a partir da ampliação do corpo técnico – com 

o ingresso dos Analistas Técnicos Científicos em agosto de 2017 – verificou-se o notável 

aumento do número de atendimentos às solicitações, conforme se observa na curva 

ascendente bastante acentuada do número de pareceres e informativos técnicos 

entregues (gráfico 1). 
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Como resultado, temos a interrupção do aumento do acervo do núcleo a partir de 2017. 

(gráfico 2). 

 

 
 

O tempo médio de atendimento dos pareceres técnicos entregues apresenta-se como 

índice que demostra a melhoria da eficiência do núcleo. Entre os anos de 2015 e 2017, 

a média oscilou entre 279 e 366 dias. A partir da ampliação do corpo técnico, com o 

ingresso dos ATCs, e da implantação do SEI, houve um acentuado decréscimo de tempo 

de atendimento, conforme verificado no gráfico 3 – com tempo de atendimento médio 
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inferior a 140 dias. O baixo índice do 3° quadrimestre de 2017 pode ser indicativo de 

demanda reprimida devido à necessidade de adaptação das promotorias para adotar o 

SEI como via de solicitação técnica ao CAEX. Por outro lado, o leve aumento do tempo 

de entrega ocorrido no final de 2019 é resultado da crescente demanda ocorrida no 

último biênio, conforme demonstrado no gráfico 1. 

 

 

 

Observa-se, portanto, uma sensível diminuição no prazo médio de atendimento das 

demandas, ocorrida devido à implantação do SEI, o ingresso de novos ATC´s e a adoção 

de metodologias de atendimento pelo setor. 

 

Por fim, registre-se que a nomeação de uma Analista Técnico Científico na área de 

Medicina Veterinária, área técnica não existente no CAEX até então, possibilitou o 

atendimento de 99 solicitações que exigem esta especialidade até março de 2020. 

 

Vejamos agora os resultados da Subárea de Diligências  e da Subárea de Informações. 
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A implantação do SEI operou uma maior eficiência no Setor de Diligências do CAEX, pois 

reduziu consideravelmente as etapas para encaminhamento das solicitações e das 

respectivas respostas, bem como reduziu o tempo de remessa e atendimento pelos 

agentes, proporcionando maior eficiência ao setor. 

 

SOLICITAÇÕES DE DILIGÊNCIAS REFERENTE A 2019 

 RECEBIDAS POSITIVAS NEGATIVAS ABERTAS 

APRESENTAÇÃO 59 65 23 0 

NOTIFICAÇÃO 301 375 87 0 

CONDUÇÃO COERCITIVA 03 03 0 0 

DILIGÊNCIA DE APOIO 343 383 96 00 

PESQUISA 436 577 206 05 

LOCALIZAÇÃO 143 144 60 0 

MANDADO DE PRISÃO 03 0 03 0 

 

Por seu turno, o Setor de Pesquisas também sofreu grande modificação e impacto com 

a implantação do SEI. Antes do sistema, o setor recebia as solicitações de localização de 

pessoas através de e-mails. As solicitações eram oriundas de diversos setores do 

Ministério Público, Delegacias, órgãos públicos federais, órgãos do Estado de São Paulo 

e também de outros. 

 

Um dos maiores demandantes de informações do setor de pesquisas era o Tribunal de 

Justiça. As solicitações eram feitas diretamente pelos cartórios das varas judiciais, e 

eram atendidas solicitações de pesquisa inclusive para alimentar processos que sequer 

contavam com atuação do Ministério Público, gerando um ônus para a Instituição, que 

arcava com os custos tanto da pesquisa (o acesso a diversos sistemas conveniados é 

pago), como com os servidores responsáveis pela sua realização. 

 

A entrada das solicitações era cadastrada no BVA e distribuídas entre os funcionários do 

Setor, estes efetuavam as pesquisas em diversos conveniados, cadastrava a quantidade 

de pesquisas realizadas, resultado (positivo/negativo) e motivo dos resultados negativos 

depois eram encaminhadas também por e-mail. 
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Em julho de 2017, o Ministério Público do Estado de São Paulo adotou o SEI – Sistema 

Eletrônico de Informações. Com o SEI, o setor não mais recebeu solicitações efetuadas 

diretamente pelo Tribunal de Justiça e Delegacias, diminuindo consideravelmente a 

quantidade de solicitações recebidas pela unidade, o que resultou em agilidade na 

entrega das informações solicitadas. Houve períodos em que as pesquisas eram 

entregues em 30 dias. Atualmente, a média de atendimento pelo setor é de 5 dias. 

 

Em 2018, os Termos de Indicação de Paternidade do Poupatempo, resultantes do 

projeto “Encontre seu Pai Aqui”, passaram a ser recebidos pelo SIS Integrado, facilitando 

o controle, recebimento, envio das solicitações acompanhadas das pesquisas às 

Promotorias de Justiça. Ademais, com a integração do projeto com o SIS o cidadão 

passou a acompanhar o status de seu pedido, diminuindo as ligações telefônicas para 

saber da situação de seu procedimento. Essas medidas permitiram a expansão do 

projeto para todo o Estado de São Paulo. 

 

Seguem os dados do setor: 

 

 SOLICITAÇÕES DIVERSAS PROJETO ENCONTRE SEU PAI TOTAL GERAL 

2018 51.418 1.426 52.844 

2019 49.418 969 50.387 
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Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro e 

Sistema de Investigação de Movimentação Bancária – 

(Simba) 
 

O LAB-LD é responsável pelos sistemas SIMBA – Sistema de Investigação de 

Movimentações Bancárias e SITTEL – Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e 

Telemáticos, frutos de convênio de Cooperação Técnica com Ministério Público Federal. 

O LABLD também efetua análises técnicas e de vínculos, elabora relatórios de pesquisa 

e alimenta banco de dados dos Relatórios de Inteligência Financeira do COAF – Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras e SISOB - Sistema Informatizado de Controle de 

Óbitos. Também é responsável pelo cadastramento em vários sistemas conveniados 

(CAGED, CNIS, RAIS, CNE e CCS). Além disso, desenvolve aplicações para melhorar e dar 

celeridade às análises de dados, por exemplo, criação do aplicativo de Análise de 

Evolução Patrimonial e o aplicativo denominado “SETEC – Estatísticas” para uso 

específico da Coordenação do CAEX.  E em curso a criação do aplicativo “Quadro 

Societário e de Administração da Pessoa Jurídica (QSA_PJ), que engloba todos os CNPJs 

e seus respectivos sócios (base de dados aberta atualizada trimestralmente pela Receita 

Federal do Brasil e consta 40 milhões de empresas e 19 milhões de sócios). A equipe de 

TI do LABLD, além de auxiliar os analistas no suporte técnico aos diversos sistemas, 

também trabalha em conjunto com o CTIC para implantação de sistemas 

disponibilizados por outros órgãos por meio de convênio, efetuando instalação, 

implementação, configuração, correção de erros e orienta os usuários e cria manuais. 

O LABLD/MPSP encaminha, semestral e anualmente, ao MJ/DRCI/REDELAB formulário 

de Resultados, obrigatoriedade constante do Termo de Cooperação Técnica para 

instalação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro. Abaixo os 

resultados do biênio 2018/2019. 

 

DISCRIMINAÇÃO 2018 2019 

Número de Casos/Demandas 

específicas de investigação 
30 26 

Relatórios entregues 47 34 

Natureza do ilícito Penal e Cível Penal 
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Especifique o (s) tipo (s) pena 

(is)/Legislação 

Corrupção ativa/passiva 

Prevaricação 

Lavagem de dinheiro/ocultação 

de bens, direitos e valores 

Peculato 

Advocacia Administrativa 

Associação Criminosa 

Corrupção ativa/passiva 

Lavagem de 

dinheiro/ocultação de bens, 

direitos e valores 

Associação Criminosa 

Estelionato 

Falsidade ideológica 

Outros feitos não 

especificados 

Pessoas Físicas que tiveram os dados 

bancários analisados 
53 88 

Pessoas Jurídicas que tiveram os dados 

bancários analisados 
17 33 

Pessoas Físicas que tiveram os dados 

fiscais analisados 
12 25 

Pessoas Jurídicas que tiveram os dados 

fiscais analisados 
11 

09 

 

Pessoas Físicas/Jurídicas objeto de 

outras formas de análise 
321 32 

Pessoas Físicas que tiveram os registros 

telefônicos e telemáticos analisados 
133 38 

Pessoas Jurídicas que tiveram os 

registros telefônicos e telemáticos 

analisados 

0 05 

Quantidade de Agentes Políticos 

analisados 
08 06 

Quantidade de Pessoas Politicamente 

Expostas analisadas 
03 05 

Quantidade de Pessoas Físicas 

analisadas relacionadas à Organizações 

Criminosas 

20 46 

Quantidade de Pessoas Jurídicas 

analisadas relacionadas à Organizações 

Criminosas 

03 48 

Relatórios de Inteligência Financeira – 

RIFs – do COAF analisados 
03 01 

Total estimado de ativos (bens, direitos 

e valores) com indício de ilicitude 

identificados 

R$ 439.623.714,83 R$ 25.060.558,94 
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Utilização de Tecnologias 

IBM Watson Explorer 

Sistema próprio de busca de RIFs 

Análise de vínculos IBM i2 

Analyst’s Notebook 

SQL Server e Oracle 

Windows Server 

Software de Gestão de Casos 

desenvolvido internamente 

Ferramenta própria de Análise 

de Evolução Patrimonial 

IBM Watson Explorer 

Sistema próprio de busca de 

RIFs 

Análise de vínculos IBM i2 

Analyst’s Notebook 

SQL Server e Oracle 

Windows Server 

Software de Gestão de 

Casos desenvolvido 

internamente 

Ferramenta própria de 

Análise de Evolução 

Patrimonial 

Sistemas acessados 
SIMBA 

SITTEL 

SIMBA 

SITTEL 

 

 

O SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas de tráfego de dados bancários, 

através da internet, entre instituições financeiras e órgãos governamentais com 

arquivos criptografados por código “hash” para garantir segurança ao sistema. É 

originário de Termo de Cooperação Técnica firmado com Ministério Público Federal. 

 

O Ato Normativo nº 685/2011-PGJ, de 21 de fevereiro de 2011, estabeleceu 

procedimento para a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias 

(SIMBA), o processamento e a análise dos dados obtidos por meio de decisão judicial de 

quebra de sigilo bancário pelo Centro de Apoio Operacional à Execução. 

 

No CAEX está instalado no Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, que 

efetua o cadastramento, emite a minuta padronizada da quebra de sigilo bancário, 

recepciona o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional transmitido pelo 

Banco Central, confere com as transmissões bancárias pelas instituições financeiras e 

elabora o Relatório de Informação Final, com relatórios parametrizados gerados pelo 

SIMBA e o encaminha aos Procuradores e Promotores de Justiça Demandantes. 
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Como se observa do gráfico acima observou-se, ao longo dos anos de 2017, 2018 e 2019 

um grande aumento nos casos SIMBA concluídos: 91 em 2017, 132 em 2018 e 175 em 

2019. 

 

Credita-se esse aumento nos números de caso SIMBA concluídos à realização, por parte 

da equipe do LAB, de diversos treinamentos ao longo do biênio, a fim de capacitar 

agentes, promotores e procuradores de justiça a entenderem a estruturação de dados 

bancários com o SIMBA e, principalmente, como analisá-los. 

 

 

Produtividade dos Setores Técnicos - Comparativo 
 

Por fim, passemos agora à análise global dos pareceres realizados, nos moldes e nos 

mesmos termos em que já apresentados no biênio anterior: 
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Como se percebe, houve um aumento de 30% da produtividade de 2019 em relação a 

2018, representando a realização de 2.936 pareceres no ano. Não houve, contudo, 

aumento no número de servidores nesse período. 

 

E em 2020, mesmo com o teletrabalho determinado em razão da pandemia do COVID-

19 e a suspensão das vistorias técnicas, foram realizados 836 pareceres técnicos até o 

final de março. Apresentamos, abaixo, os dados referentes a 2020, pois a partir de 

janeiro deste ano a adoção de novo sistema trouxe novas bases de aglutinação dos 

dados: 
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Fim da curva de aumento no acervo de pareceres técnicos 

 

As medidas administrativas adotadas no CAEX, que no biênio anterior resultaram no fim 

da curva de aumento no acervo de pareceres técnicos, até então crescente, se manteve. 

 

 2018 2019 

REGISTROS ABERTOS 2.506 3.793 

ACERVO EXISTENTE 1.283 1.245 

 

 

 
 

Como se observa, há um declínio sucessivo no acervo de pareceres técnicos pendentes 

no CAEX, o que resultará em um tempo menor de atendimento das demandas. Ressalta-

se que neste ano de 2020 o CAEX já conta com 886 registros abertos e 1032 registros 

baixados, o que demonstra que a demanda está sendo vencida mês a mês. 
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GAECO 
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Indicadores – 2016/2019 
 

 

 Número de operações realizadas: 497 

 Número de buscas realizadas: 3.803 

 Número Total de pessoas presas nas operações, em decorrência delas ou no 

curso das investigações: 5.311 

• Número de presos por crimes contra a Administração Pública (corrupção, 

concussão, crimes licitatórios e outros): 433 

• Número de presos ligados ao PCC: 2.890 

 Quantidade Total de drogas apreendidas (somatória das apreensões decorrentes 

de investigações, operações, ações abertas ou fechadas, acompanhamento ou 

apoio em investigações de PC ou PF): 101 T 

• Quantidade de cocaína: 12,24 T 

• Quantidade de maconha: 88,03 T 

• Quantidade de crack: 722,97 Kg 

 

COCAÍNA 12,24 T 

MACONHA 88,03 T 

CRACK 722,97 T 
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 Quantidade de armas apreendidas: 887 

• Quantidade de munições apreendidas: 20.623 

 Quantidade de dinheiro apreendido ou recuperado: R$ 339.706.571,43 

(trezentos e trinta e nove milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e setenta e 

um reais e quarenta e três centavos) 

 Número de veículos apreendidos: 1.557 

 Número de máquinas caça-níqueis ou similares apreendidos: 4.946 

 Número de bens imóveis submetidos à constrição judicial: 566 

 Esquemas de sonegação fiscal ou fraude estruturada identificados (quantificar a 

somatória Total dos valores independente da fase da investigação ou processo): 

R$ 8.328.950.318,72 (oito bilhões, trezentos e vinte e oito milhões, novecentos 

e cinquenta mil, trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) 

 Número Total de Denúncias oferecidas: 692 

• Número de Denúncias por crimes contra a Administração Pública: 187 

• Número de Denúncias por Lavagem de Dinheiro: 120 

• Número de Denúncias relacionadas às atividades do PCC: 317 

 

CRIMES CONTRA A ADM PÚBLICA 187 

LAVAGEM DE DINHEIRO 120 

ATIVIDADES DO PCC 317 
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 Número Total de pessoas denunciadas: 5.103 

• Número de agentes públicos denunciados: 707 

• Número de denunciados por crimes contra a Administração Pública: 

1.102 

• Número de denunciados por Lavagem de Dinheiro: 526 

• Número de denunciados ligados ao PCC: 1.802 

 

 

AGENTES PÚBLICOS 707 

CRIMES CONTRA A ADM PÚBLICA 1.102 

LAVAGEM DE DINHEIRO 526 

LIGADAS AO PCC 1.802 
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 Número Total de pessoas condenadas: 1.881 

• Número de agentes públicos condenados: 345 

• Número de condenados por crimes contra a Administração Pública: 335 

• Número de condenados por Lavagem de Dinheiro: 93 

• Número de condenados ligados ao PCC: 792 

 

 

AGENTES PÚBLICOS 345 

CRIMES CONTRA A ADM PÚBLICA 335 

LAVAGEM DE DINHEIRO 93 

LIGADAS AO PCC 792 
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 Ações Civis Públicas ou Medidas Cautelares ajuizadas em conjunto com o 

Promotor de Justiça do Patrimônio Público: 46 

 

OPERAÇÕES REALIZADAS 497 

BUSCAS REALIZADAS 3.803 

PESSOAS PRESAS NAS OPERAÇÕES 5.311 

ARMAS APREENDIDAS 887 

VEÍCULOS APREENDIDOS 1.557 

CAÇA-NÍQUEIS APREENDIDOS 4.946 

CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS 566 

DENÚNCIAS OFERECIDAS 692 

PESSOAS DENUNCIADAS 5.103 

PESSOAS CONDENADAS 1.881 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS E MEDIDAS CAUTELARES 46 
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Áreas Regionais 
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Araçatuba 
 

 

Documentos 
 

Documentos recebidos - refere-se aos documentos protocolados na Diretoria da Área 

Regional. 

 

Documentos expedidos - refere-se aos ofícios expedidos pela Diretoria da Área Regional. 

 

EXPEDIENTES 
ENTRADA SAÍDA 

731 360 

ARQUIVADOS NO SETOR Não há estimativa 

 

 

Ligações 
 

As ligações recebidas são basicamente sobre dúvidas/solicitações de Servidores, 

Estagiários e eventualmente Membros, bem como demandas oriundas de outros 

setores e da Administração Superior da Instituição. 

 

As ligações efetuadas geralmente são para esclarecimento de questões que geram 

alguma dúvida na Diretoria Regional ou prestação de informações solicitadas, bem como 

para passar orientações a Servidores e Estagiários. 

 

LIGAÇÕES 
RECEBIDAS EFETUADAS 

Não há estimativa 5.544 

TOTAL Não há como estimar 
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E-mail 
 

Os e-mails recebidos também são basicamente sobre dúvidas/solicitações de 

Servidores, Estagiários e eventualmente Membros, bem como demandas oriundas de 

outros setores e da Administração Superior da Instituição. 

 

Da mesma forma, os e-mails enviados geralmente são solicitações em razão de dúvidas 

surgidas na Diretoria Regional, endereçados a outros setores do MPSP, ou prestação de 

informações solicitadas, bem como para transmitir orientações a Servidores e 

Estagiários. Na grande maioria das vezes, os e-mails enviados são em resposta aos e-

mails recebidos. 

 

E-MAIL 
RECEBIDOS ENVIADOS 

13.250 13.250 

TOTAL ESTIMADO 26.500 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

Atendimento pessoal realizado geralmente para os servidores lotados no Edifício Sede 

MP em Araçatuba, não havendo ao menos como estimar, em razão da peculiaridade da 

questão. Os servidores das demais localidades são atendidos por e-mail ou ligações 

telefônicas. 

 

 

Reuniões 
 

Eventualmente, reuniões com os servidores lotados na Diretoria Regional, a fim de 

passar a todos alguma orientação de caráter geral. 
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Correspondências / Telegramas / Malas-Diretas 
 

As correspondências recebidas podem ser protocoladas, em se tratando de solicitações 

diversas, estando incluídas no item acima “Documentos recebidos”, ou para andamento 

na Diretoria Regional, com a sequência necessária. 

 

 

Outras Atividades 
 

 implantação da Sede Locada para a PJ de Guararapes; 

 em fase final para implantação de Sede Própria para a PJ de Buritama; 

 na área de Tecnologia da Informação, implantação de sistemas que visam 

aumentar a eficiência/economicidade nas atividades desenvolvidas, além de 

investimento maciço em infraestrutura, com atualização de todo o parque 

tecnológico (aquisição de computadores, impressoras, scanners, monitores e 

outros), fazendo com que os equipamentos tenham sido fornecidos a 

praticamente todas as Unidades do Estado; 

 aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, na imensa maioria 

modelo split, substituindo-se um número enorme de aparelhos particulares que 

ainda eram utilizados nas Unidades; 

 contratação de empresas para manutenção preventiva/corretiva em aparelhos 

de ar condicionado patrimoniados, solucionando um problema recorrente em 

praticamente todas as Diretorias Regionais/Administrativas. 

 

 

 

Bauru 
 

Apresentação 
 

A Área Regional de Bauru é composta, atualmente, de 1 Diretoria Regional e por 32 

Promotorias de Justiça da região central e oeste do estado de São Paulo, situadas num 

raio de até 200 km da sede regional, assim distribuídas: 
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 23 comarcas de Entrância Inicial 

 03 comarcas de Entrância intermediária 

 06 comarcas de Entrância Final 

 

 

Composição 
 

 95 cargos de Promotor de Justiça 

 01 cargo de Diretor de Divisão 

 124 cargos de Oficial de Promotoria 

 06 cargos de Oficial de Promotoria Chefe 

 110 cargos de Analista Jurídico 

 17 cargos de Auxiliar de Promotoria I 

 04 cargos de Auxiliar de Promotoria III 

 04 cargos de Analista de Promotoria II (Agente) 

 05 cargos de Analista Técnico Científico 

 02 cargos de Assessor do MP 

 01 cargo de Psicólogo 

 02 cargos de Assistente Social 

 

 

Atendimento às Promotorias de Justiça 
 

 Gerenciamento da verba de adiantamentos, escrituração de Notas Fiscais junto 

às Prefeituras 

 Distribuição materiais de escritório/consumo, de informática e materiais 

permanentes 

 Controle de pessoal: Atendimento a membros, servidores, estagiários e 

concursos 

 Visitas de inspeção estrutural e acompanhamento da evolução funcional de 

servidores 

 Gerenciamento de contratos e acompanhamento das demandas de 

manutenções elétricas, hidráulicas, de rede e telefonia 

 Administração da frota de veículos da regional e das comarcas 
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Documentos 
 

OFÍCIOS EXPEDIDOS RECEBIDOS 

2018 127 100 

2019 111 60 

2020 27 10 

 

 

Remessas e Outros 
 

REMESSAS E OUTROS EXPEDIDOS RECEBIDOS 

2018 592 217 

2019 460 180 

2020 106 41 

 

 

Ligações 
 

LIGAÇÕES RECEBIDAS EFETUADAS 

2018 ** 1409* 

2019 ** 1098* 

2020 ** 181* 

 

** Inestimável o cálculo, tendo em vista inúmeros setores que diariamente recebem 

ligações. 

* Computadas somente as que são registradas; muitas vezes não são anotadas ligações 

para celulares e não se anotam também ligações locais, apenas interurbanos. 
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E-mails 
 

E-MAILS RECEBIDAS EFETUADAS 

MENSALMENTE *120 *100 

 

* Estimativa baseada nos dados dos últimos meses 

 

É um canal de comunicação que tem sido utilizado a cada dia mais 

 

Outro canal de comunicação implantado mais recentemente é o “TEAMS” que está 

substituindo a MI (Mensagem Instantânea) usado muito anteriormente como também 

o SKYPE 

 

OBS: QUADROS APRESENTADOS COM APROXIMAÇÃO ESTIMADA DE NÚMEROS 

 

 

Conclusão 
 

Todo o explicitado com relação ao atendimento às Promotorias está mencionado de 

uma forma genérica e abrange a todas as 32 comarcas atendidas por esta Regional. 

 

Através da Resolução nº 1.191-2020 de 28 de fevereiro de 2020, foi criada a Regional de 

Araraquara, que atenderá a 04 (quatro) comarcas hoje pertencentes a Bauru, sendo: 

Iacanga, Ibitinga, Itápolis e Borborema, fato futuro que ainda depende de estruturação 

e comando. 

 

Neste último biênio não houve inaugurações de novas sedes; há previsão, ainda não 

agendada, da inauguração de uma nova sede em Dois Córregos. 
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Campinas 

 

Apresentação 
 

A Diretoria da Área Regional de Campinas, vinculada à Diretoria Geral / 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, tem como missão o 

atendimento ao público interno da respetiva Região, isto é prestar atendimento aos 

Integrantes das Promotorias de Justiça e Grupos Especiais (membros, servidores e 

estagiários);  assim, de forma resumida, são estas as atribuições do setor: 

 

 Encaminhamento de cópias documentais, comunicados internos e externos, 

cartazes, etc.; 

 Recebimento de documentos, notas fiscais, etc.; 

 Recebimento, registro e encaminhamento de documentos; 

 Prestação de informações sobre o andamento dos documentos, processos e 

ofícios a cargo do setor; 

 Organização e manutenção de listagens dos Integrantes das Promotorias de 

Justiça / Grupos Especiais, dos dados pessoais de tais integrantes (telefones, 

endereços, e-mails, etc.), bem como os telefones, e endereços e e-mails das 

respectivas unidades; 

 Expedição de documentos (fisicamente ou por meio eletrônico / sistema) com 

vistas à concessão de licença para tratamento de saúde de servidores / família, 

licença-prêmio, certidões, etc.; 

 Expedição de documentos (fisicamente ou por meio eletrônico / sistema) com 

vistas à concessão de licença para tratamento de saúde de servidores / família, 

licença-prêmio, certidões, etc.; 

 Expedição de documentos (fisicamente ou por meio eletrônico / sistema), com 

vistas à consolidação final da frequência e subsequente pagamento dos 

servidores e estagiários; 

 Encaminhamento de ofícios, expedientes, malotes, procedimentos internos 

extrajudiciais, procedimentos judiciais, etc., das Promotorias de Justiça / Grupos 

Especiais para os órgãos da Administração Superior e outras unidades do Estado; 

 Distribuição de materiais de consumo, permanente e de informática, para as 

respectivas Promotorias de Justiça / Grupos Especiais; 
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 Manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e hidráulicas das 

respectivas Promotorias de Justiça / Grupos Especiais; 

 Recadastramento de membros e servidores aposentados; 

 Gestão do adiantamento concedido mensalmente ao setor, que objetiva a 

realização de despesas miúdas, urgentes e de pronto pagamento; 

 Atendimento ao público de uma forma geral, sendo que na grande maioria das 

vezes o público atendido é o público interno; eventualmente o externo; o 

atendimento se dá das seguintes formas: 1) pessoalmente; 2) por telefone: 3) via 

correio eletrônico; 4) via Skype; 5) Teams;  atendimento a candidatos de 

concursos de servidores e estagiários; 

 Acompanhamento e manutenção da cobertura dos postos de trabalho que são 

da responsabilidade direta ou compartilhada desta Diretoria, quais sejam:  Setor 

Administrativo da Área Regional de Campinas, Recepção do Prédio da 

Promotoria de Justiça de Campinas e Central Facilitadora de Campinas; 

 Realização do ato de posse de novos servidores;  

 Análise e encaminhamentos de pedidos de deslocamentos / diárias de 

servidores; 

 Análise e encaminhamentos de fichas de controle de tráfego de veículos oficiais; 

 Apoio aos Membros do MP designados para o chamado Projeto Especial Tutela 

Coletiva, instituído pelo Ato Normativo PGJ número  684/2011, de 17/02/2011 

(http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/684.pdf), consistente na 

atividade de recebimento, controle e encaminhamento de Inquéritos Civis 

oriundos de Promotorias de Justiça de todas as Áreas Regionais do MPESP; 

 Fiscalização de contratos administrativos; 

 

 

Documentos 
 

Número de ofícios recebidos 

 

2018 35 

2019 39 

 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/684.pdf
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Natureza dos ofícios recebidos – Ano de 2018 

 

ASSUNÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA / SECRETÁRIOS 03 

CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONTRATOS DIVERSOS 06 

CONVITE 01 

DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES 01 

ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PARA GUARDA 01 

ENCAMINHAMENTO DE CARTILHAS / MANUAIS / CARTAZES 02 

ESCALA DE FÉRIAS DE SERVIDORES 03 

INVENTÁRIO ANUAL 15 

PEDIDO DE CERTIDÃO 01 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À OUVIDORIA MPSP 01 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO 

PROTOCOLO DA SEDE CAMPINAS 
01 

 

 

Natureza dos ofícios recebidos – Ano de 2019 

 

ASSUNÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA / SECRETÁRIOS 06 

COMUNICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO 01 

COMUNICAÇÃO ACERCA DO APOIO/SUPORTE A ESTAGIÁRIA 

DEFICIENTE VISUAL 
01 

CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONTRATOS DIVERSOS 06 

ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PARA PROJETO ESPECIAL 04 

ENCAMINHAMENTO DE CARTILHAS / MANUAIS / CARTAZES 01 

INVENTÁRIO ANUAL 14 

PEDIDO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS 03 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO 
01 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 

RECEPÇÃO DA SEDE CAMPINAS 
02 
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Número de ofícios expedidos 

 

2018 216 

2019 289 

 

 

Número de relações de remessa expedidas 

 

2018 343 

2019 370 

 

 

Número de recebidos / encaminhados por assunto – Ano de 2018 

 

 Caixa de correio institucional / pessoal= aparecidopaes@mpsp.mp.br 

 

ADMINISTRAÇÃO 1.587 

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 11 

DIRETORIA 714 

ESTAGIÁRIOS 210 

FREQUÊNCIA / SISTEMA PONTO ELETRÔNICO 2.240 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 1.072 

REMOÇÕES DE SERVIDORES 341 

 

  

mailto:aparecidopaes@mpsp.mp.br
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 Caixa de correio institucional / unidade= arcamp@mpsp.mp.br 

 

ADMINISTRAÇÃO 832 

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 00 

DIRETORIA 31 

ESTAGIÁRIOS 83 

FREQUÊNCIA / SISTEMA PONTO ELETRÔNICO 362 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 281 

REMOÇÕES DE SERVIDORES 00 

 

 

Número de recebidos / encaminhados por assunto – Ano de 2019 

 

 Caixa de correio institucional / pessoal= aparecidopaes@mpsp.mp.br 

 

ADMINISTRAÇÃO 2.085 

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 248 

COMISSÃO PERMANENTE DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL 267 

C.P.E.F – (FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR JAIME) 30 

DIRETORIA 1.136 

DIRETORIA (AUSÊNCIA) 02 

ESTAGIÁRIOS 389 

FREQUÊNCIA / SISTEMA PONTO ELETRÔNICO 2.705 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 1.278 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 

(REFORMA) 
220 

REMOÇÕES DE SERVIDORES 562 

 

mailto:arcamp@mpsp.mp.br
mailto:aparecidopaes@mpsp.mp.br
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 Caixa de correio institucional / unidade= arcamp@mpsp.mp.br 

 

ADMINISTRAÇÃO 769 

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 28 

COMISSÃO PERMANENTE DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL 42 

DIRETORIA 52 

ESTAGIÁRIOS 139 

FREQUÊNCIA / SISTEMA PONTO ELETRÔNICO 1.113 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 376 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 

(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 
15 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINAS-PRÉDIO SEDE 

(SEGURANÇA PATRIMONIAL) 
15 

 

 

Reuniões e Visitas 
 

 Reuniões (frequência quinzenal/média), com servidores e estagiários da 

Diretoria; 

 Reuniões eventuais com servidores e/ou autoridades do MP-Capital, 

pessoalmente ou via Skype / Teams; 

 Reuniões eventuais com servidores ou promotores de Justiça da Região, 

notadamente com os que trabalham no Prédio Sede do MP campinas; 

 Visitas diversas às unidades da AR-Campinas. 

 

  

mailto:arcamp@mpsp.mp.br
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Capital 
 

 

Composição 
 

 Diretoria da Área Regional da Capital 

 Oficial de Promotoria Chefe 

 Diretora de Divisão do MP 

 Auxiliar de Promotoria I 

 2 Oficial de Promotoria I 

 

Composta com 65 (sessenta e cinco) promotorias de justiça: total de 700 

(setecentos) servidores nas promotorias de justiça 

 

ASSESSORIA ESPECIAL DE PROMOTORIA COMUNITÁRIA 

P.J. CÍVEL DA CAPITAL/FUNDAÇÕES 

P.J. DO CONSUMIDOR 

P.J. DIREITOS HUMANOS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)  

P.J. DIREITOS HUMANOS (IDOSO)  

P.J. DIREITOS HUMANOS (INCLUSÃO SOCIAL)  

P.J. DIREITOS HUMANOS (SAÚDE PÚBLICA)  

P.J. DE FALÊNCIAS DA CAPITAL  

P.J. DE FAMÍLIA DA CAPITAL 

P.J. DE HABITAÇÃO E URBANISMO DA CAPITAL 

P.J. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL 

P.J. DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DA INF. E JUVENTUDE DA CAPITAL 

P.J. DE MANDADOS DE SEGURANÇA DA CAPITAL 

P.J. DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE – GAEMA-CABECEIRAS 

P.J. DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

P.J. DE REGISTROS PÚBLICOS DA CAPITAL 



 
 

381 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO NÚCLEO 

DA CAPITAL 

NICC- NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS 

GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS- GEDEC 

P.J. DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA CAPITAL 

P.J. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS-DEECRIM 

P.J. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (S.O.S.CRIANÇA- SETOR EXECUÇÕES) 

P.J. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (S.O .S.CRIANÇA-SETOR CONHECIMENTO) 

COLÉGIO RECURSAL CRIMINAL 

P.J. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL CENTRAL DA CAPITAL – JECRIM 

P.J. MILITAR DA CAPITAL 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESP. DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÈSTICA-GEVID- 

CENTRAL 

GEVID- OESTE – BUTANTÃ 

GEVID- NORTE- SANTANA/NOSSA SENHORA DO Ó 

GEVID- SUL II - SANTO AMARO/PARELHEIROS 

GEVID- LESTE I- PENHA DE FRANÇA/TATUAPÉ 

GEVID- LESTE II- SÃO MIGUEL PAULISTA 

GEVID- LESTE III- ITAQUERA/SÃO MIGUEL PAULISTA 

GEVID- SUL I – VILA PRUDENTE 

P.J. DO I TRIBUNAL DO JÚRI  - BARRA FUNDA 

P.J. DO II TRIBUNAL DO JÚRI  - BAIRRO DO LIMÃO 

P.J. DO III TRIBUNAL DO JÚRI – SANTO AMARO  

P.J. DO IV TRIBUNAL DO JÚRI  - PENHA DE FRANÇA 

P.J. DO V TRIBUNAL DO JÚRI  -  PINHEIROS 

P.J. DO BUTANTÃ DA CAPITAL 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO À CIDADANIA (C.I.C.- SUL)-JD. SÃO LUÍS 

P.J. REGIONAL IPIRANGA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL IPIRANGA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE ITAQUERA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE ITAQUERA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE JABAQUARA (CÍVEL) 
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P.J. REGIONAL DE JABAQUARA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DA LAPA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DA LAPA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DA LAPA (INFÂNCIA E JUVENTUDE) 

P.J. NOSSA SENHORA Ó DA CAPITAL 

P.J. REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE PINHEIROS (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE PINHEIROS (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE SANTANA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE SANTANA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE SANTO AMARO (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE SANTO AMARO (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE TATUAPÉ (CÍVEL) 

P.J. REGIONAL DE TATUAPÉ (CRIMINAL) 

P.J. REGIONAL DE VILA PRUDENTE  

 

 

Atividades 
 

 Atendimento aos Membros, Servidores e estagiários lotados nas das 

Promotorias de Justiça via fone, e-mail e pessoalmente diariamente; 

 Encaminhamento de servidores para as Promotorias de Justiça a pedido do CRH 

e orientações dos Direitos e Deveres dos Servidores;  

 Verificação e fechamento do ponto eletrônico de servidores e estagiários 

mensalmente, 

 Verificação e encaminhamento no ponto eletrônico dos pedidos de gozo e 

indeferimento de férias e licença prêmio diariamente; 

 Verificação e correção dos rateios das contas de água e energia elétrica das 

Promotorias de Justiça que estão nos Fóruns da Capital (encaminhados via SEI 

mensalmente); 
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 Elaboração para carteirinha do SESC para membros e servidores; 

 Entrega de verba mensalmente para diligências efetuadas pelas Promotorias de 

Justiça e prestação de contas com o CFC (através de processo físico); 

 Entregas de cartazes diversos a pedido de outras Diretorias (DG, DDAC, CRH, 

ENGENHARIA e outras) tanto físico ou por e-mails; 

 Atualizar e encaminhar o anexo II (planilha) com os nomes e endereços dos 

Servidores para o CRH, CTIC e outras áreas; 

 Atualizar anexo III (planilha) com os nomes dos Secretários Executivos 

(mensalmente) e encaminhar para o CRH, CTIC e outras áreas; 

 Organizar, verificar e encaminhar as Avaliações de Desempenho de todos os 

servidores lotados na Diretoria para o Setor de Avaliação Funcional através de e-

mails; 

 Levantamentos de dados diversos das Promotorias de Justiça para a Diretoria de 

Engenharia como: ocupação nos fóruns, quantidade de salas, metragens de 

salas, aparelhos de ar-condicionado e outros; 

 Elaborar escala mensalmente de servidores que participam do Plantão Cível nos 

sábados, domingos e feriados; 

 Verificação e encaminhar para o Setor de Patrimônio os Inventários de Bens 

Anuais efetuados pelas Promotorias de Justiça; 

 

 

Inovações 
 

 Aumento de servidores nas Promotorias de Justiça para auxiliarem os 

Promotores de Justiça; 

 Diretoria Geral sempre atendendo aos pedidos feitos pelos Diretores; tais como; 

mobiliários, computadores, ares condicionados e outros; 

 Eventos, palestras e cursos gratuitos para os membros, servidores e estagiários; 

 Convênio com o SESC para membros e servidores; 

 Novo sistema de ponto eletrônico para servidores e estagiários; 

 Troca de computadores e impressoras para melhorar o andamento dos serviços; 

 Troca de mobiliários nas Promotorias de Justiça para dar maior comodidade aos 

servidores; 

 Instalação de ares-condicionados nas Promotorias de Justiça; 

 Melhoria no atendimento e relacionamento das Diretorias em geral ; 

 informações atualizadas pelo portal de Comunicação e outros meios; 
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 Atendimento eficaz e rápido do CTIC com suporte de Help Desk e substituição de 

computadores; 

 Manutenção e reparos quando solicitados os atendimentos rápidos; 

 Entregas rápidas de materiais solicitados pelo Setor de Expedição; 

 

 

Ligações 
 

 2018 2019 

RECEBIDAS 4.800 5.000 

EFETUADAS 3.000 2.500 

TOTAL 15.300 

 

 

E-mail 
 

 2018 2019 

RECEBIDOS 4.800 5.000 

ENVIADOS 2.400 2.300 

TOTAL 14.500 

 

 

 

Franca 
 

 

Apresentação 
 

O presente relatório de atividades tem como finalidade apresentar o trabalho 

desenvolvido durante o biênio 2018/2019 pela Diretoria Regional de Franca, sob a 

direção de Eliane Fátima da Silva Martins, Diretora de Área do MP, e sob o apoio técnico-
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administrativo de Danilo de Andrade Garcia Silva e Michel Pinto Costa, Oficial de 

Promotoria Chefe e Oficial de Promotoria I, respectivamente. A equipe ainda é 

composta por mais quatro Oficiais de Promotoria, além de seis Auxiliares de Promotoria 

(motoristas, Auxiliares Administrativos e Auxiliares -encanador e eletricista). 

 

Subordinada à Diretoria Geral, A Diretoria Regional de Franca presta apoio 

administrativo às Promotorias de Justiça, sendo 21 Promotorias de Justiça distribuídas 

em 14 cidades da região, além de 15 Promotorias de Justiça de Franca e do GAECO – 

Núcleo Franca. 

 

O apoio administrativo contempla diversas atividades distintas, em consonância com as 

políticas de descentralização adotadas pela atual gestão da Diretoria Geral, visando o 

aperfeiçoamento da atividade-meio, aproximando-a das Promotorias de Justiça e 

facilitando os canais de fluxo logístico e informacional. As atividades serão divididas por 

tópicos e pormenorizadas a seguir. 

 

 

Documentos 
 

Ofícios recebidos:  Total de 80 (2018/2019). 

 

 Solicitações diversas das Promotorias de Justiça abrangidas pela Área Regional 

de Franca. 

 Agradecimentos por serviços prestados 

 

Ofícios expedidos: 2018- 415 ofícios e 2019 – 295 ofícios. 

 

Assuntos diversos encaminhando: 

 Processos de prestação de contas, 

 Recadastramento de aposentados, 

 Formulários de substituição, 

 Inscrição de agregados – IAMSPE, 

 Diárias de servidor, 

 Remoção, posse e exercício de servidores e estagiários, 

 Concessão de licenças -saúde (4 dias),  
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 Relatórios diversos  

 Documentos referentes aos veículos oficiais desta Regional e GAECO, 

 Solicitação de prestação de serviços (jardinagem etc), 

 Pesquisas de preço para diversos serviços que são abarcados pelos processos de 

adiantamento ou que necessitam autorização específica da Diretora Geral do 

MP, 

 Solicitação de prestação de serviço de natureza especial e convocação de 

servidores, 

 Expedientes diversos relacionados a área de recursos humanos. 

 

 

Ligações e E-mails 
 

As ligações e e-mails recebidos e efetuados/encaminhados pela Diretoria Regional, 

tratam de assuntos pertinentes a administração visando atender as solicitações dos 

Promotores de Justiça, servidores e estagiários, bem como atender as solicitações das 

diretorias do MP em São Paulo – Capital (Centro de Engenharia, DDAC, etc.). 

 

Agendamentos de uso dos veículos oficiais para visitas (Promotores, Equipe do NAT e 

Assistente Social). 

 

Impossível precisar quantas ligações são feitas diariamente, entre locais e interurbanas, 

nossos relatórios de ligações interurbanas constam, em torno de sessenta ou mais por 

mês. O mesmo se aplica aos e-mails. 

 

 

Atendimentos Pessoais 
 

São atendidos todos os Promotores de Justiça (ativos e aposentados), servidores e 

estagiários que necessitem esclarecimentos e que necessitem encaminhar documentos 

pertinentes a rotina do Centro de Recursos Humanos, entre outros. 
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Reuniões 
 

As reuniões são realizadas para tratar de assuntos afetos à administração, tais como 

organizar os serviços externos e rotinas normais de atendimento às diversas solicitações 

recebidas e bom atendimento e andamento dos expedientes da área Regional e 

Promotorias de Justiça pertencentes a esta Regional, com a maior brevidade na solução. 

 

 

Correspondências 
 

São encaminhadas, diariamente, as solicitadas pelos Promotores de Justiça de Franca e 

região. Tanto usando o serviço dos Correios, como entregues pelos motoristas 

(notificações, etc.) e para as promotorias de Justiça da Área Regional de Franca além da 

Sede MP/SP, cumprindo assim os trâmites normais de trabalho. 

 

 

Atos, Avisos e Portarias 
 

Todos os Atos, Avisos e Portarias do Procurador Geral de Justiça são devidamente 

respeitados e seguidos por esta Área Regional de Franca, bem como divulgados para as 

Promotorias de Justiça. 

 

 

 

Grande São Paulo I 
 

 

Atribuições 
 

A Área Regional da Grande São Paulo I, tem como atribuição dar o suporte necessário 

às Promotorias de Justiça pertencentes a essa diretoria, que são: Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 

do Sul, de modo que elas desempenhem as suas atividades da melhor maneira possível. 
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A Regional é uma extensão da Diretoria Geral, e assim, tendo como responsável o 

Diretor Geral e seus Assessores. 

 

 

Documentos 
 

Com a informatização do Ministério Público e com a implementação do Office 365, 

temos diminuído muito o uso de impressão de documentos (ofícios, memorandos, 

escalas de férias, relatórios trimestrais, etc.), pois estamos utilizando o modo eletrônico 

(e-mail, Teams e SEI). 

 

EXPEDIENTES 
ENTRADA SAÍDA 

60 30 

ARQUIVADOS NO SETOR 90 

 

 

Ligações 
 

A regional recebe diversas ligações diárias, mas principalmente do público interno do 

MP (Administrativo e Promotorias de Justiça). Os contatos externos são mais com 

empresas prestadoras de serviços, tais como: OTIS – Elevadores, Manutenção de Ar 

Condicionado, Fornecimento de Galões de Água Mineral, etc. Não fazemos uso de FAX. 

 

LIGAÇÕES 
RECEBIDAS EFETUADAS 

5000 5000 

TOTAL 10.000 

 

 

E-mail 
 

Trabalhamos com o mesmo fluxo nos e-mails e com os mesmos públicos. Nós 

priorizamos circulação dos documentos entre os setores e as Promotorias através dos 

e-mails, para evitarmos gastos. 
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E-MAIL 
RECEBIDOS ENVIADOS 

3000 3000 

TOTAL 6000 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

O atendimento pessoal feito na regional é exclusivamente para o público interno do MP, 

servidores e membros. É feita a recepção dos servidores (Analistas e Oficiais) 

encaminhados pelo Centro de Recursos Humanos que estão iniciando o exercício e se 

apresentarão na Promotoria de Justiça que serão lotados. 

 

 

Reuniões 
 

Participamos de reuniões agendadas pela Diretoria Geral e demais setores, que 

tratavam de assuntos diversos (SEI, SAM, Office 365, etc.) e reuniões do CGE que tem 

como finalidade o COMEX. 

A regional tem como atribuição principal o controle / fechamento da frequência dos 

servidores de toda a Área Regional, hoje contamos com 160 servidores entre eles 

Analistas do MP, Oficiais de Promotoria I e Auxiliares de Promotoria I. Temos 

aproximadamente 50 estagiários. Damos suporte às Promotorias de Justiça em todos os 

segmentos das áreas administrativas, sejam elas de informática (CTIC), Telefonia, 

Transportes, Patrimônio, Diretoria de Administração, Diretoria de Atividades 

Complementares, etc., auxiliando a todos em várias atividades. 
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Grande São Paulo II e III 
 

 

Apresentação 
 

A Diretoria da Área Regional da Grande São Paulo II integra a Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Planejamento Institucional e realiza as funções administrativas, 

organizacionais e de apoio aos servidores e às Promotorias de Justiça que a compõem. 

É dirigida por Derli Siqueira que tem por assistentes Marcos Vinícius Nascimento Berti 

(Oficial de Promotoria I) e Paulo Sérgio da Silva (Auxiliar de Promotoria I). 

 

 

Documentos 
 

EXPEDIENTES 
ENTRADA SAÍDA 

110 170 

ARQUIVADOS NO SETOR 280 

 

Elabora-se, majoritariamente, ofícios de encaminhamento de novos servidores para a 

Promotoria de Justiça de destino (anexo I) e de servidores que estão se removendo ou 

permutando para o Centro de Recursos Humanos (anexo II). Com os ofícios formaliza-se 

o trânsito do servidor para a sua nova área de trabalho. O total de ofícios desta natureza 

é de 90 (noventa). 

 

 

Ligações 
 

As ligações telefônicas recebidas pela Diretoria consistem nos mais variados e diversos 

assuntos atinentes aos membros, servidores e estagiários, quanto ao fechamento de 

ponto eletrônico, dúvidas quanto a férias, licença-prêmio, avaliação, inventários, 

jornadas de trabalho, utilização do SEI, solicitação de contato com outros setores como 

CTIC, CRH, Folha de Pagamento, Núcleo de Estágio, Engenharia, CPP, entre muitas 
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outras. Questões colocadas por Promotores de Justiça quanto a pedido de materiais, 

administração de recursos humanos nas Promotorias e sobre Processos Administrativos; 

também entram em contato empresas que prestam serviço nas Promotorias e que 

necessitam de apoio da Diretoria quanto às suas demandas. É um universo de questões 

das mais amplas e inimagináveis. 

 

A Diretoria realiza ligações telefônicas para as Promotorias de Justiça com o objetivo de 

comunicar orientações para o conjunto da Promotoria, para servidores/estagiários 

específicos, ou ainda para membros. Contatos telefônicos para outros setores 

administrativos com o objetivo de receber orientações, realizar questionamentos, 

sugerir e apontar caminhos para a dinamização dos trabalhos. 

 

LIGAÇÕES 
RECEBIDAS EFETUADAS 

5.400 3.000 

TOTAL 8.400 

 

 

E-mail 
 

Assim como ligações telefônicas, a Diretoria recebe e-mails dos mais variados temas. A 

maioria refere-se a questionamentos sobre o fechamento do ponto, avaliações, 

inventários, entre outros (vide ligações telefônicas). O envio de e-mails pela Diretoria 

para as Promotorias, em sua grande maioria, tem como assunto orientações de cunho 

geral quanto a avisos, normas, portarias e comunicados. Para servidores em particular 

na medida da existência de alguma incoerência no envio de ofícios, na anexação de 

licenças-prêmio e férias, na utilização do SEI, entre muitos outros. 

 

E-MAIL 

RECEBIDOS ENVIADOS 

4.000 2.500 

TOTAL 6.500 
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Atendimento Pessoal 
 

A Diretoria atende pessoalmente aos servidores que estão ingressando no Ministério 

Público, servindo-se do expediente para orientá-los sobre todas as diretrizes, normas, 

legislações referentes à jornada de trabalho, ao ponto eletrônico e assuntos de natureza 

administrativa, num montante de cerca de 80 pessoas. 

 

Recebe, ainda, servidores que estão se removendo, transferindo ou permutando para 

outras áreas, num total de 30 servidores. 

 

 

Reuniões 
 

Realiza-se reuniões mensais com a equipe de trabalho da Diretoria para distribuição de 

trabalho, compartilhamento de informações, sugestões de ideias para o melhor 

atendimento para os servidores e possíveis membros.  

 

Reuniões de trabalho via Skype com a equipe COMEX e com outras Diretorias para 

adequação dos serviços essenciais e para a participação em projetos. 

 

 

Correspondências / Telegramas / Malas-Diretas 
 

CORRESPONDÊNCIAS 

MÊS RECEBIDAS ENVIADAS TOTAL 

Abr./2018 5 6 11 

Mai./2018 4 4 8 

Jun./2018 5 4 9 

Jul./2018 8 2 10 

Ago./2018 6 5 11 

Set./2018 2 3 5 

Out./2018 3 4 7 

Nov./2018 2 2 4 

Dez./2018 3 1 4 
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Jan./2019 2 0 2 

Fev./2019 2 4 6 

Mar./2019 6 3 9 

Abr./2019 3 3 6 

Mai./2019 5 2 7 

Jun./2019 5 3 8 

Jul./2019 8 4 12 

Ago./2019 8 4 12 

Set./2019 5 3 8 

Out./2019 3 3 6 

Nov./2019 5 4 9 

Dez./2019 7 4 11 

Total 103 72 175 

 

 

Projetos Desenvolvidos 
 

Projeto Bem-Estar na Diretoria: Com o objetivo de melhorar o bem-estar, a qualidade 

de vida e a relação afetiva entre os servidores da Diretoria, este projeto elabora 

melhorias no ambiente da área regional. Pautado pela ergonomia, por exemplo, alguns 

móveis foram adequados às especificidades dos servidores. Através dele, se adquiriu 

vasos com plantas, fonte de água e decoração artística para a sala, bem como foi 

separada uma área da sala para os servidores tomarem café e lanche; esporadicamente, 

e sem atrapalhar o serviço, são colocadas músicas com tons propícios ao ambiente de 

trabalho. Os resultados são satisfatórios e buscar-se-á melhorá-lo nos próximos 

semestres. 

 

 

Demais Atividades 
 

 Visita ordinária, a cada dois meses, a todas as Promotorias de Justiça, com a 

finalidade de entrar em contato in loco com as demandas dos servidores e da 

promotoria como um todo, no que diz respeito às melhorias de equipamentos, 
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instalações, arquivamentos, e outras necessidades de natureza administrativa e 

laboral. 

 Recebimento, processamento e organização dos relatórios de avaliação e dos 

boletins de avaliação de todos os servidores da Área Regional; 

 Fechamento do ponto eletrônico de todos os servidores, estagiários e 

funcionários cedidos por outras instituições; 

 Recebimento, processamento e encaminhamento dos relatórios de rateio de 

água e esgoto e de energia elétrica para o setor responsável, via SEI!; 

 Acolhimento de demandas dos servidores pelos meios telefônicos (fixo ou pelo 

Whatsapp) e pela Internet (e-mail ou pelo Teams). 

 Recebimento e encaminhamento dos inventários anuais de todas as Promotorias 

de Justiça; 

 Acompanhamento dos contratos de prestação dos serviços de manutenção dos 

ares-condicionados nas Promotorias de Justiça; 

 Orientações quanto à armazenagem e recebimento dos arquivos oriundos das 

Promotorias de Justiça; 

 Controle de estoque de materiais referentes à Diretoria e gestão de 

almoxarifado. 

 Recebimento dos novos servidores: orientação geral quanto as normas, 

legislação e procedimentos administrativos; 

 Admissão, organização e encaminhamento das solicitações das carteirinhas 

SESC-MIS. 

 

 

 

Piracicaba 
 

 

Apresentação 
 

A Área Regional de Piracicaba, instituída e regulamentada pelo Ato nº 579/2009, a 

prestar serviços técnico-administrativo às Promotorias de Justiça das seguintes 

Comarcas:  

 

1. Piracicaba;  
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2. Americana;  

3. Araras;  

4. Brotas;  

5. Capivari;  

6. Conchas;  

7. Cerquilho;  

8. Cordeirópolis;  

9. Itirapina;  

10. Laranjal Paulista;  

11. Leme; 12. Limeira;  

12. Rio Claro;  

13. Rio das Pedras;  

14. Santa Bárbara d’Oeste; 

15. São Pedro. 

 

Compete prestar atendimento e suporte aos Membros e servidores das Promotorias de 

Justiça. A Regional de Piracicaba, mantém um arquivo (morto) de inquéritos civis, já 

homologados pelo CSMP, que foram recolhidos das Promotorias de Justiça, totalizando 

hoje aproximadamente 8000 (oito mil) inquéritos civis. 

 

 

Documentos 
 

EXPEDIENTES 
ENTRADA SAÍDA 

2300 1600 

ARQUIVADOS NO SETOR 1400 
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Presidente Prudente 
 

 

Apresentação 
 

A Diretoria da Área Regional de Presidente Prudente é uma das unidades 

descentralizadas do MPSP para atuar como apoio da Diretoria Geral no interior do 

estado de São Paulo. 

 

Neste breve relatório, apresentamos algumas informações relevantes do biênio 

2018/2019 (até março/2020), por Setor, que demonstram um crescimento das 

atividades da área meio. 

 

 

Subárea Administrativo Financeira 
 

O Setor é responsável por: 

 

1. Administrar a verba mensal de Adiantamento de Despesas Miúdas e de Pronto 

Pagamento que tem por escopo atender as necessidades urgentes da Diretoria 

da Área Regional e das Promotorias de Justiça instaladas nas 29 comarcas da 

região. O Setor cuida também dos expedientes passíveis de serem custeados por 

meio de Processo de Empenho Ordinário. 

 

 
PROCESSOS DE 

ADIANTAMENTO 

PROCESSOS DE EMPENHO 

ORDINÁRIO 

EXPEDIENTES 26 07 

 

Processos de empenho ordinário: 

 

 03 de Dedetização 

 01 de Descupinização 

 01 de Cobertura para veículos – Pacaembu 

 02 de Contratação – Água Mineral 
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2. Emitir mensalmente Guias para Recolhimento de ISSQN – Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza, através dos sistemas das Prefeituras Municipais das 

comarcas vinculadas, referentes aos serviços de vigilância e limpeza. 

 

LOCALIDADE GUIAS EMITIDAS 

Diretoria Regional P. Prudente 2 por mês 

PJ Assis 1 por mês 

PJ Dracena 2 por mês 

PJ Martinópolis 2 por mês 

PJ Pacaembu 1 por mês 

PJ Presidente Prudente 2 por mês 

PJ Rosana 2 por mês 

PJ Tupã 2 por mês 

TOTAL NO PERÍODO: 364 GUIAS 

 

 

3. Lançamento, via SEI, dos Relatórios Consolidados de Rateio de Despesas com 

Energia Elétrica e Água/Esgoto das Promotorias de Justiça da Área Regional de 

Presidente Prudente. 

 

LANÇAMENTOS NO SEI TOTAL NO PERÍODO 

Relatórios Consolidados de 

Energia Elétrica 
830 

Relatórios Consolidados de 

Água e Esgoto 
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4. Emissão Mensal de Atestados de Realização de Serviços. 

 

ATESTADOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTIDADE NO PERÍODO 

Vigilância 

78 Limpeza e Conservação Predial 

Reprografia 

 

 

5. Envio de correspondências da Diretoria Regional e da Promotoria de Justiça de 

Presidente Prudente através do Contrato firmado com a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, e lançamento das despesas em relatório próprio. 

 

QUANTIDADE DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS 

Pela Diretoria Regional de 

Presidente Prudente 

Pela Promotoria de Justiça de 

Presidente Prudente 

465 4.030 

 

 

Subárea de Recursos Humanos 
 

O Setor é responsável por: 

 

1. Receber documentos, protocolizar, dar andamento, controlar os expedientes da 

vida funcional de todos os servidores e estagiários desde o seu concurso de 

ingresso no MPSP, além de diversas outras atividades afins de todos os 

colaboradores, inclusive de Membros. 
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QUANTIDADE DE SERVIDORES NA REGIÃO 

MARÇO/2018 MARÇO/2019 

01 Diretor de Área 

04 Oficial de Promotoria Chefe 

91 Oficial de Promotoria I 

79 Analista Jurídico 

16 Auxiliar de Promotoria I 

02 Auxiliar de Promotoria III 

01 Analista Assistente Social 

01 Analista Psicólogo 

02 Analista de Promotoria II 

05 Assessor do MP 

01 Diretor de Área 

04 Oficial de Promotoria Chefe 

91 Oficial de Promotoria I 

79 Analista Jurídico 

16 Auxiliar de Promotoria I 

02 Auxiliar de Promotoria III 

01 Analista Assistente Social 

01 Analista Psicólogo 

02 Analista de Promotoria II 

05 Assessor do MP 

202 SERVIDORES 202 SERVIDORES 

 

 

2. Realizar anualmente o concurso de Estagiários de Direito na região. 

 

QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS EM EXERCÍCIO NA REGIÃO 

 NÍVEL SUPERIOR -DIREITO NÍVEL MÉDIO 

MARÇO/2018 61 - 

MARÇO/2019 131 - 

 

 

Subárea de Manutenção 
 

O Setor é responsável por: 

 

1. Atender as Ordens de Serviço (O.S.) da área elétrica ou hidráulica abertas em 

toda a região. A Diretoria Regional dispõe de dois eletricistas e um encanador 

para fazer frente a estas demandas, e não são raras as O.S. de áreas diversas 

como telefonia, lógica, reparos de mobiliário, poltronas, além de limpeza de 

bebedouros, e limpeza parcial de ar condicionado, entre outras, que tais 

servidores tem atendido. 
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ORDENS DE SERVIÇO ATENDIDAS NO BIÊNIO 

Área elétrica 

573 Área hidráulica 

Outras áreas 

 

 

Subárea de Transportes 
 

O Setor é responsável por: 

 

1. Utilizar os veículos da Subfrota da Área Regional para atender as  Promotorias 

de Justiça da região e Grupos Especiais no transporte de processos, malotes, 

materiais de consumo, mobiliários, bem como realizar diligências para entrega 

de correspondências, notificações e outros documentos. O setor agenda a 

utilização das viaturas para conduzir Promotores de Justiça e Analistas do NAT 

em visitas institucionais, além de fazer diversos traslados de autoridades do MP 

quando requisitado. 

 

2. O setor é responsável também por noticiar a Área de Transportes em São Paulo 

a respeito da necessidade de manutenção dos veículos oficiais, levantando 

orçamento e acompanhando o seu conserto. 

 

VIATURAS DA ÁREA REGIONAL 

PLACAS MODELO ANO 

DJL-1335 Parati 2007/2008 

DJL-1478 Courier 2008/2008 

DJL-7439 Pálio 2011/2012 

DJL-7447 Pálio 2011/2012 

DJM-8614 Fiesta 2014/2014 

DJM-8615 Fiesta 2014/2014 

FZS-6181 Fiorino 2016/2016 

GCD-2758 Fiorino 2016/2016 
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3. Outras viaturas se encontram na região nos seguintes órgãos detentores: 

 

GAECO - NÚCLEO PRESIDENTE PRUDENTE 

PLACAS MODELO ANO 

FOI-3903 Uno Way 2018/2018 

 

(*) veículo fornecido à Diretoria Regional na segunda gestão do Dr. Smanio.  A viatura 

foi cedida ao GAECO em 2019. 

 

 

GAEMA - NÚCLEO PONTAL DO PARANAPANEMA 

(PRESIDENTE PRUDENTE) 

PLACAS MODELO ANO 

DJM-2720 Amarok 2013/2014 

 

GAEMA - NÚCLEO MÉDIO PARANAPANEMA 

(ASSIS) 

PLACAS MODELO ANO 

FTW-5425 Montana 2015/2016 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPÃ 

PLACAS MODELO ANO 

DJL-1388 Gol 2007/2008 

 

 

Subárea de Transportes 
 

1. Com a implantação das COMEX Regionais, a Comissão Executiva estabelecida em 

Presidente Prudente, alinhada às diretrizes do Centro de Gestão Estratégica 

(CGE), desenvolveu 3 projetos em 2019: 

 

 Campanha do agasalho (nas Promotorias de Justiça de Presidente Prudente e 

Teodoro Sampaio) em julho/19; 
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 Palestra: “Os Desafios do Novo Servidor” no auditório da PJ de Presidente 

Prudente, com o palestrante Cesar Galindo, em outubro/19; 

 Pesquisa de Atendimento, realizado na Promotoria de Justiça de Presidente 

Prudente no período de setembro a dezembro/19. 

 

 

 

Ribeirão Preto 
 

 

Apresentação 
 

A Área Regional de Ribeirão Preto, comporta atualmente cerca de 43 Unidades 

Administrativas, fazendo o elo com as Subprocuradorias Gerais, com a Diretoria Geral, 

com as Diretorias Técnicas do MPSP, com o Centro de Engenharia, com o Departamento 

de Administração, com o Centro de Recursos Humanos, com a Diretoria de Transporte 

e com o Centro de Finanças e Centro de Tecnologia ( CTIC), com as Assessorias Técnicas 

e Administrativas,  dando todo tipo de suporte às necessidades apresentadas pelos 

Membros de toda a Área Regional, bem como seus Servidores e terceirizados em todas 

as atividades meio e atividades fim que se encontrem sob sua competência e Área de 

atuação. 

 

 

Documentos 
 

EXPEDIENTES 

(incluindo ofícios) 

ENTRADA SAÍDA 

8.581 6.533 

ARQUIVADOS NO SETOR 2.048 
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Ligações 
 

As ligações se referem a todo tipo de atendimento telefônico, quer seja a respeito de 

informações ao público em geral, quer seja em ligações internas pertinente às atividades 

Profissionais junto ao CRH, Diretoria Geral, CFC, Centro de Engenharia, Diretoria dos 

Transportes, Subárea de Almoxarifado, Subárea de Administração Patrimonial, CTIC, e 

Assessorias. Também em função da Central do PABX, as ligações recebidas são todas as 

direcionadas à Promotoria Civel, à Promotoria Criminal, ao GEDUC, ao NAT, ao GAEMA, 

GAECO, CAEX e Diretoria Regional. 

 

LIGAÇÕES 
RECEBIDAS EFETUADAS 

14.860 8.760 

TOTAL 23.620 

 

 

E-mail 
 

Os e-mails aqui quantificados tratam de assuntos e temas eminentemente profissionais 

ligados à todas as áreas de atuação interna do MPSP (Diretoria Geral, CRH, CTIC, DA, 

CFC, SAA, SAAP, DDAC, Centro de Engenharia e Assessorias). 

 

E-MAIL 
RECEBIDOS ENVIADOS 

9.752 5.783 

TOTAL 15.535 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

Foram realizados em torno de 660 ( seiscentos e sessenta) atendimentos pessoais neste 

período (2018-2020), com relação à candidatos a estágio, com relação à solicitação  e 

emissão de  certidões diversas;  com cadastramento de servidores, ex-servidores, e 
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Membros aposentados;  com empresas externas que mantém relacionamento 

contratual com a Área Regional e MPSP; com recém aprovados nos concursos do MPS 

para posse e exercício; Protocolo Geral  e demais atividades pertinentes à área 

administrativa. 

 

Destinação Dada: Diretoria Geral, CRH, Núcleo de Estágio, DDAC, CFC, Promotorias 

locais (Cível, Criminal, GAECO, GAEMA, Promotoria Regional) e Conselho Superior. 

 

 

Reuniões 
 

Realização de pelo menos 01(uma) reunião semanal setorizada,sendo portanto no 

biênio 2018-2020, aproximadamente um total de 90 reuniões, visando informar sobre 

novos procedimento, orientar atuação, corrigir falhas, otimizar operações, maximizar 

processos diminuindo trâmites burocráticos passiveis de alteração, apontar novos 

caminhos e possíveis soluções às pendências, eliminando dúvidas e efetuando um 

apanhado da atuação de cada setor dentro da Área Regional, verificando a eficiência de 

cada setor. 

 

 

Protocolados / Inquéritos Civis 
 

 2018 2019 TOTAL – BIÊNIO 

PROTOCOLADOS 8.220 7.700 15.920 

INQUÉRITOS CIVIS 5.740 3.681 9.421 

 

 

Correspondências / Telegramas / Malas-Diretas 
 

2018 2019 TOTAL – BIÊNIO 

348 324 672 
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Projetos Desenvolvidos 
 

Projetos realizados via apoio às atividades do COMEX, com vistas ao público interno: 

 

a) Melhoria da qualidade de vida com gerenciamento do tempo 

b) Balanceamento alimentar e controle nutricional para vida saudável 

c) Prevenção de doenças com atividades físicas e segurança no trabalho 

 

 

 

Santos 
 

 

Composição 
 

A Diretoria da Área Regional de Santos é composta por 19 funcionários. Dentre esses 

funcionários, temos 02 que fazem parte do NAT e 02 que fazem parte da Central 

Facilitadora de Santos. Temos ainda 01 Oficial de Promotoria I que está emprestado para 

a PJ Cível de Santos e 01 Oficial de Promotoria I que está emprestado para o Gaema - 

Núcleo Baixada Santista. Todos os outros funcionários trabalham juntos, divididos em 

02 salas. 

 

Nossa Diretoria é composta pelas seguintes Comarcas: Bertioga, Cubatão, Guarujá, 

Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos. 

 

Na Comarca de Santos temos os seguintes Órgãos: PV Cível, PJ Criminal, Gaema, Gaeco 

e Diretoria Regional. 

 

A referida Diretoria é gerenciada pelas Sras. Cristiane Pereira – Diretora e Aice Regina 

Queiroz Pierotti – Oficial de Promotoria Chefe. 
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Atividades 
 

Dentre as inúmeras tarefas destinadas à Diretoria Regional de Santos, estão:  

 

 Dar suporte a todos os Membros e servidores das Promotorias de Justiça que 

fazem parte da Região referente a assuntos diversos; 

 Atendimento aos servidores e Membros aposentados, tirando dúvidas e 

realizando seus Recadastramentos; 

 Atendimento ao público em geral, direcionando os mesmos para os respectivos 

locais solicitados; 

 Atendimento aos estagiários, desde a realização do Concurso, posse até seu 

desligamento e emissão de Certidão; 

 Agendamento e acompanhamento de Perícias Médicas de servidores; 

 Controle da saída dos motoristas diariamente, bem como elaboração de 

relatórios de fichas de tráfego, combustível, etc...; 

 Elaboração da Escala dos servidores que trabalharão com os Promotores de 

Justiça nos Plantões Judiciários de final de semana; 

 Controle mensal das correspondências emitidas pelas Promotorias de Justiça; 

 Elaboração de Pesquisas de Preços para consertos em geral nas Promotorias de 

Justiça, através de verba de adiantamento para despesas miúdas; 

 Comissão de Evolução Funcional para realização de Avaliações de servidores 

efetivos e avaliações de servidores em estágio probatório (visitas, Boletins de 

avaliação, Relatório de Atividades) 

 Promotoria de Justiça Comunitária (reuniões, envio de Ofícios, etc.); 

 Controle de entrada e saída de materiais de consumo através de nosso 

Almoxarifado; 

 Coleta de malotes e documentos nas Promotorias de Justiça da Região para 

posterior distribuição entre Órgãos nas Comarcas e nos prédios do MP em São 

Paulo; 

 Atendimento aos Promotores de Justiça e aos servidores do NAT quanto à 

realização de visitas e/ou vistorias; 

 Frequência de servidores e estagiários  

 Atendimento a todos os setores do MP de São Paulo quanto ao envio de 

documentos e e-mails mensais (CRH, Finanças, Adiantamento, DDAC, etc...)  

 E outras... 
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Ofícios 
 

RECEBIDOS 180 

EXPEDIDOS 300 

 

 

Ligações 
 

RECEBIDOS 1.440 

REALIZADAS 960 

 

 

E-mail 
 

RECEBIDOS 180 

ENCAMINHADOS 300 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

REALIZADOS 480 

 

 

Correspondências 
 

RECEBIDAS 240 

EXPEDIDAS 100 
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Observações Finais 
 

Notamos que no decorrer do biênio 2018/2020 e com a melhora de toda a parte de 

informática, a Diretoria começou a expedir menos Ofícios e correspondências e passou 

a enviar mais e-mails, um modo de economia de papel e rapidez nas respostas. 

Também deixamos de efetuar várias ligações, nos comunicando via e-mail. 

Com toda a parte de informática super modernizada, começamos a arquivar 

documentos na “nuvem”, diminuindo consideravelmente a guarda de papel na Regional, 

com isso, abrindo mais espaço físico. Uma das facilidades da “nuvem” é poder acessá-la 

de outros dispositivos móveis, o que está nos ajudando muito no período de 

quarentena. 

O pacote Office facilitou nossos acessos a vários Sistemas e realização de 

videoconferências, o que facilitou muito. 

Dois dos nossos Oficiais estão empenhados em diminuir o arquivo de caixas de arquivo 

das Promotorias de Justiça de Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, que estão em nosso 

Almoxarifado. Juntamente com o setor de Gestão Documental, o serviço será feito assim 

que possível. 

Acredito que muitos sistemas que foram criados, foram de extrema importância, 

facilitando nosso serviço (Ponto Eletrônico, SISAP, SEI, etc...). Saber usar e não ter medo 

de mudar, facilita muito o dia a dia de uma Diretoria Regional. 

 

 

 

São José do Rio Preto 
 

 

Composição 
 

 Esta Diretoria Regional compreende 32 comarcas. 

 São 85 Promotorias de Justiça, inclusive 02 Auxiliares e o Gaeco. 

 Contamos com 237 servidores e 144 estagiários. 

 São 03 imóveis próprios e 02 imóveis locados. 
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Atividades 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE AO FINAL DO PERÍODO 

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018 

TIPO QUANTIDADE 

Adicional de Qualificação 1 

Apoio Operacional à Execução - CAEX - Solicitações 3 

Gestão Orçamentária e Financeira - Rateio da Promotoria de Justiça por 

Exercício Financeiro 
1 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Consolidado de Rateio de 

Energia Elétrica 
11 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Consolidado de Rateio de 

Água 
10 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Mensal de Rateio de 

Energia Elétrica 
1 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Mensal de Rateio de Água 8 

Gestão de Pessoas - Certificado 2 

Gestão de Pessoas - Estagiários - Relatório Trimestral (NEMPSP) 10 

Gestão de Pessoas - Gratificação de Qualificação - Solicitação 

(GRATQUALI) 
7 

Gestão de Pessoas - Teletrabalho - Inscrição (GAT) 1 

Gestão de Pessoas - Teletrabalho - Relatório Trimestral (GAT) 7 

Ligações Interurbanas Realizadas 8504 

Documentos Protocolados 913 

Ordens de Serviços - Manutenção (Elétrica - Encanador) 268 

Fichas de Controle de Tráfego 1130 

Correios - Movimentação 826 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE AO FINAL DO PERÍODO 

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019 

TIPO QUANTIDADE 

Adicional de Qualificação 0 

Apoio Operacional à Execução - CAEX - Solicitações 1 

Gestão Orçamentária e Financeira - Rateio da Promotoria de Justiça por 

Exercício Financeiro 
1 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Consolidado de Rateio de 

Energia Elétrica 
12 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Consolidado de Rateio de 

Água 
13 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Mensal de Rateio de Energia 

Elétrica 
104 

Gestão Orçamentária e Financeira - Relatório Mensal de Rateio de Água 427 

Gestão de Pessoas - Certificado 6 

Gestão de Pessoas - Estagiários - Relatório Trimestral (NEMPSP) 3 

Gestão de Pessoas - Gratificação de Qualificação - Solicitação (GRATQUALI) 10 

Gestão de Pessoas - Teletrabalho - Inscrição (GAT) 3 

Gestão de Pessoas - Teletrabalho - Relatório Trimestral (GAT) 10 

Ligações Interurbanas Realizadas 7542 

Documentos Protocolados 568 

Ordens de Serviços - Manutenção (Elétrica - Encanador) 316 

Fichas de Controle de Tráfego 1084 

Correios - Movimentação 655 
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Sorocaba 
 

 

Apresentação 
 

A Diretoria Regional de Sorocaba,  atente as P.J. Cível , Criminal, DEECRIM e GAECO de 

Sorocaba, bem  como as 29 P.J. da Região, todas as P.J. possuem servidores que 

colaboram  no desempenho dos seus trabalhos, sendo Analistas Jurídico, Oficias de 

Promotoria e algumas contam também com ajuda de Auxiliares de Promotoria. 

 

Contam também com os trabalhos, do NAT (Núcleo de Atendimento Psicossocial,  na 

Diretoria e hoje  atuando apenas com 01 Assistente Social e com as  Centrais 

Facilitadoras. As P.J. de Sorocaba contam ainda com apoio de veículo Oficial e  

Motoristas da Diretoria Regional, tendo em vista que estão ocupando espaço físico em 

prédio locado próximo ao Fórum de Sorocaba e da Central Facilitadora . 

 

Para melhor atender as P.J. foram criados 02 cargos para Diretoria Regional, nomeação 

em andamento, de Oficial de Promotoria Assistente. 

 

 

Objetivos 
 

As atividades realizadas pela Diretoria Regional de Sorocaba tem como objetivo atender 

as Atividade Fins. Nesse sentido são realizadas viagens, que seguem um cronograma 

mensal  para todas as P.J abrangidas pela Diretoria, bem como  uma viagem semanal ao 

MP/SP.  As P.J. de Sorocaba, não  estão no cronograma das viagens pois  as solicitações 

são atendidas por ordem de chegada  e resolvidas  conforme a disponibilidade da 

semana. 
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Solicitações 
 

Todas as solicitações, enviadas pelas P.J., são realizadas através do relatório trimestral, 

onde todas indicam suas necessidades, por telefone bem como  por meios eletrônicos, 

e-mail e Teams. 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

A Diretoria Regional está aberta para receber todos os Membros da ativa como 

aposentados bem, como todos os servidores que necessitem do nosso apoio. 

 

Público em geral que nos procuram, consultamos as P.J e orientamos ondem podem ser 

atendidos. 

 

 

Reuniões 
 

Foram realizadas no período reuniões  na Capital, com o todos os Diretores Regionais, 

bem como reuniões  via Skype e Teams. 

 

 

Comunicações 
 

Todas as informações  e solicitações ,  de interesse comum, são enviadas via e-mail para 

todas P.J, bem como para os responsáveis de área para  darem  ciência a todos os 

integrantes da sua P.J. 

 

 

Projetos Desenvolvidos 
 

O fato da Diretoria estar sempre presente  e aberta a receber   as reivindicações e 

reclamações foi criando um vínculo, muito bom entre os servidores  principalmente das 
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P.J mais distantes, tornando assim uma comunicação ágil facilitando assim o  

atendimento de suas necessidades, conseguimos avançar, mas falta muito  por fazer. 

 

Ao longo desses biênio conseguimos conscientizar  os servidores: 

 

 A abrirem seus e-mail e das Promotorias diariamente; 

 A utilizarem o skype e agora o teams, como meio de comunicação prática e 

rápida: 

 Ao solicitarem o material de consumo, pedirem o que estão precisando; 

 Enviarem seus relatórios trimestrais detalhando todas suas necessidades; 

 Lerem diariamente o Diário Oficial; 

 Estarem atentos as notícias e  novidades da Instituição, bem como a participarem 

das palestra e cursos on-line da ESMP. 

 

Conseguimos atender, com a ajuda das Diversas Diretorias da Capital,  a maioria das P.J. 

no quesito: 

 

 Servidores; 

 Computadores; 

 Material permanente; 

 Ar condicionados; 

 Espaço Físico. 

 

 

Criação de Novas P.J.s 
 

Foi criada a P.J. de Cesário Lange em novembro de 2018. 

 

 

Criação de Novos Cargos de Servidores 
 

 01 Oficial para a  P.J. de Cesário Lange; 

 01 de Analista Jurídico para P.J. de Cesário Lange; 

 03 de Analista Jurídico - P.J. da Infância e Juventude, para as P.J. de Itapetininga, 

Itu,   e Tatuí. 
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Taubaté 
 

 

Apresentação 
 

À Diretoria da Área Regional de Taubaté, instituída e regulamentada pelo Ato nº 23/91-

PGJ, de 10/04/1991, compete prestar atendimento e suporte aos Membros e servidores 

das Promotorias de Justiça, com o propósito de respaldar a melhor execução das 

atividades-fim da Instituição, promovendo, sem prejuízo de outras atribuições que 

vierem a ser estabelecidas: 

 

I.  RH:  descentralização e apoio à Diretoria do Centro de Recursos 

Humanos, no tocante aos membros (recadastramento de inativos, 

atendimento de demandas gerais), servidores (posse/exercício, exoneração, 

recadastramento de inativos, conferência e envio dos boletins de frequência, 

pedidos de férias e licença-prêmio à Subárea de Contagem e Frequência, 

conferência e aceite das horas excedentes, agendamento de pedidos de 

licença para tratamento de saúde, concessão de licença-

gestante/paternidade/adoção, elaboração de certidões e declarações) e 

estagiários (organização do concurso de credenciamento – Direito, 

conferência e envio da documentação para posse e dos boletins de 

frequência ao Núcleo de Estágio, elaboração de certidões e declarações); 

controle e atualização dos anexos referentes à quantidade de cargos das 

Unidades Administrativas; composição das Comissões Regionais 

(Processante Permanente – CPP, e Permanente de Evolução Funcional – 

CPEF), com o desenvolvimento das atividades afetas; 

 

II. ADM:  descentralização e apoio às Diretorias do Departamento de 

Administração, Centro de Finanças e Contabilidade, Atividades 

Complementares, Compras, Transportes, Centro de Engenharia e outras, 

com a realização de serviços diversos, tais como: a) Protocolo geral de 

recebimento e tramitação de solicitações diversas, registro e remessa dos 

expedientes (CSMP e outras); b) transporte diário de processos e 

documentos entre as Promotorias de Justiça e as Varas bem como entre as 

unidades, realização de diligências; c) gerenciamento e distribuição de 
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materiais de consumo e permanentes; d) orçamentos e expedientes relativos 

à realização de manutenção hidráulica, elétrica e outras, serviços de 

dedetização e fornecimento de água mineral; e) financeiro: apoio ao CFC, 

procedimentos de Prestação de Contas de Adiantamentos, contratos, portal 

da transparência, geração de guias de ISSQN, diárias, utilidades públicas, SEI! 

(contas de energia e água), recebimento de notas fiscais; f) manutenção e 

conservação dos bens imóveis; entre outros. 

 

 

Quadro de Pessoal 
 

NOME CARGO SETOR 

Oswaldo Pagoti de Britto Júnior Diretor de Área do MP  

Celina Mendes Furia Moutinho Oficial de Promotoria I ADM 

Iara Pereira de Andrade Cursino dos 

Santos 
Oficial de Promotoria I ADM 

Renata Maria Teixeira Ribeiro Oficial Promotoria Chefe ADM 

Yara Cristina Teixeira Oficial de Promotoria I ADM 

Brummer Ortiz de Azeredo Oficial Promotoria Chefe RH 

Lucilene Arado Borrego Oficial de Promotoria I RH 

Antonio Luciano Gouvêa Junior Auxiliar de Promotoria I ADM - At. Complem. 

Cleber Fabiano Ferreira Auxiliar de Promotoria I ADM - At. Complem. 

Fabrício Reno Caovila Auxiliar de Promotoria I ADM - At. Complem. 

Rubens Antunes Monteiro 
Auxiliar de Promotoria III 

(Motorista) 
ADM - Transportes 

Francisco Cláudio de Oliveira 
Auxiliar de Promotoria 

Eletricista 
ADM - Manutenção 

Sindrônio Carvalho 
Auxiliar de Promotoria 

Eletricista 
ADM - Manutenção 

Marina de Moraes Analista (Assistente Social) 

NAT 

(Núcleo de Assessoria 

Técnica Psicossocial) 
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Objetivos 
 

O objetivo do presente Relatório é compilar as atividades realizadas qualificando-as e 

quantificando-as. 

 

 

Documentos 
 

Abaixo uma média de todos os Documentos físicos ou digitais, como Protocolos 

recebidos, Ofícios, Formulários, Relações de Remessas, Relações de Remessas para o 

Conselho Superior, entre outros, recebidos ou expedidos no período. 

 

 2018 2019 

RECEBIDOS 2.045 2.030 

EXPEDIDOS 1.300 1.700 

 

 

Ligações 
 

As ligações telefônicas recebidas ou efetuadas se referem a média dos contatos que 

originaram alguma demanda de serviço, descartando as ligações não produtivas, como, 

por exemplo, enganos, propagandas, etc. Observa-se que com a implantação de 

sistemas digitais, como o TEAMS, a quantidade de ligações vem caindo sensivelmente. 

 

 2018 2019 

RECEBIDAS 8.200 5.600 

REALIZADAS 4.700 3.500 
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E-mail 
 

Abaixo a quantidade média de correspondências eletrônicas do endereço Institucional 

(ARTaubate@mpsp.mp.br), que compreendem o envio ou recebimento de mensagens 

que geram demanda de serviço, como Ofícios, comunicação de Remessa de Autos entre 

Unidades Administrativas (principalmente comunicação de remessas ao Conselho 

Superior), solicitação de manutenção, Atestados de Serviços, Notas Fiscais de serviços 

tomados, etc. 

 

 2018 2019 

RECEBIDAS 3.000 3.500 

ENCAMINHADOS 250 300 

 

 

Ordens de Serviço de Manutenção 
 

As Ordens de Serviço são solicitações das diversas Unidades Administrativas das 

Promotorias de Justiça vinculadas à Área Regional de Taubaté, ou até mesmo de outras 

Unidades, como o Centro de Engenharia, CTIC, Diretoria de Manutenção e Conservação, 

pedindo o atendimento de serviços de manutenção (como elétrica, hidráulica, telefonia, 

rede de dados, etc) e/ou conservação de bens imóveis, estabelecidos conforme Portaria 

DG/MP nº 75/10. 

 

 2018 2019 

EXPEDIDAS 390 265 
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Vale do Ribeira 
 

 

Apresentação 
 

A Diretoria Regional do Vale do Ribeira foi devidamente implantada no ano de 2015. 

Anteriormente as Unidades Administrativas do Vale do Ribeira pertenciam à Área 

Regional de Santos.  

 

Desde então foi possível melhorar o atendimento das necessidades de cada localidade. 

 

O motorista visita uma vez na semana todas as Promotorias de Justiça para 

entrega/retirada de materiais e suprimentos de informática solicitados, bem como 

garrafões de água, malotes contendo documentos diversos e procedimentos vindos de 

São Paulo e/ou das outras UAs.  

 

Toda sexta-feira o motorista se dirige até o Prédio da Riachuelo e Demais 

Departamentos em São Paulo para protocolar e retirar documentos,  procedimentos, 

materiais, bens e equipamentos disponíveis. 

 

 

Atividades 
 

 Gerenciar o uso dos automóveis da Regional, PJ de Registro e GAEMA-VR. 

 Controlar o uso do Correio. 

 Informar as ligações telefônicas ao Setor de Finanças.  

 Fiscalizar os contratos de água, segurança e limpeza, elevador, ar-condicionado 

e reprografia.  

 Organizar o processo de prestação de contas do adiantamento. 

 Controlar o ponto eletrônico de todos os servidores, faltas, horas excedentes, 

férias e licenças. 

 Conferir e encaminhar Relatórios de Água e Esgoto e Energia Elétrica junto ao 

SEI. 
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 Auxiliar na organização do Concurso Estagiários, bem como no trâmite da posse 

e do exercício. 

 Controlar o recebimento, empréstimo e devolução de bens móveis e 

equipamentos de informática, bem como os inventários. 

 Agendar e acompanhar as perícias médicas e de ingresso junto ao DPME.  

 Empossar os novos servidores. 

 Elaborar escalas de plantão e de férias dos servidores. 

 Cuidar da manutenção do Prédio Sede de Registro, bem como das demais 

Unidades Administrativas.  

 Visitar trimestralmente as Unidades Administrativas a fim de verificar e atender 

a necessidade de cada uma.   

 Nesse período nossa infraestrutura de hardware e software avançou 

significativamente, facilitando e aprimorando os trabalhos. Os contratos de 

prestação de serviços também foram ampliados, tornando a rotina mais prática 

e eficaz. 

 

 

Documentos 
 

Os ofícios são elaborados para encaminhar documentos aos diversos setores do MP, 

solicitar aquisições ou prestação de serviços e diárias ou reembolso de passagens. 

 

Quantos aos ofícios recebidos são encaminhando planilha de ligações telefônicas 

recebidas, cartazes para fixação, Juízo Eleitoral, Hospital vizinho e outros. 

 

ENTRADA 33 

SAÍDA 268 

ARQUIVADOS NO SETOR 02 

 

  



 
 

420 

Ligações 
 

As ligações recebidas e realizadas se referem a dúvidas, orientações, recomendações 

entre servidores e os Departamentos da Administração. 

 

RECEBIDAS 3.520 

REALIZADAS 3.520 

TOTAL 7.040 

 

 

E-mail 
 

Os e-mails recebidos e expedidos se referem a rotina relacionada acima, com 

solicitações, orientações e encaminhamentos de documentos. 

 

RECEBIDOS 1.180 

ENCAMINHADOS 996 

TOTAL 2.176 

 

 

Atendimento Pessoal 
 

A Regional atende pessoalmente apenas alguns servidores e Promotores de Justiça para 

dúvidas, esclarecimentos e medidas adotadas. Realiza também o recadastramento 

anual de dois servidores aposentados. 
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Reuniões 
 

Participação apenas de reuniões on-line com a Administração Superior ou 

Departamentos de São Paulo. 

 

 

Correspondências/Telegrama/Malas-Diretas 
 

Uma ou outra correspondência com retorno de protocolo de São Paulo ou 

encaminhamento de algum documento urgente. 

 

 

Projetos Desenvolvidos 
 

Arquivo Regional, visando a liberação de espaço físico e melhor organização das PJs, com 

recolhimento dos acervos de ICs que ainda não podem ser eliminados. 

 


