
P.I. nº 19.664/15-22 - SIC/MPSP - Resposta 
  
Prezado Senhor 
  
De Ordem da Promotora de Justiça – Coordenadora deste Serviço de 
Informação ao Cidadão, em resposta ao seu pedido, registrado sob 
nº 19.664/15-22 - SIC/MPSP, passo a informar: 
  
1-) Como o sistema informático SIS MP INTEGRADO desta Instituição 
não exige que seja informado, como dado obrigatório, a profissão do 
denunciado, não há como informar, com precisão, o número de 
policiais militares denunciados e o número de inquéritos policiais 
recebidos. Informações mais precisas sobre policiais militares poderão 
ser obtidas obtido junto à Secretaria de Segurança Pública, endereço 
eletrônico seguranca@sp.gov.br; 
  
2-) Os dados relativos às condenações não são abrangidos por 
mencionado sistema informático SIS MP INTEGRADO, razão pela qual 
sugerimos ao senhor contatar o Tribunal de Justiça, através do Serviço 
de Informações ao Cidadão correspondente, acessível pelo endereço 
eletrônico http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisAtendimentoRelac
ionamento/FaleConosco/Default.aspx, situado na Praça da Sé, s/nº, 
Palácio da Justiça, sala 610, 6º andar, CEP 01018-010, São Paulo, 
telefone PABX: (11) 3242-9366, que talvez possa ajudá-lo; 
  
3-) No período solicitado (2011/2014), ressaltando os apontamentos 
abaixo descritos, a distribuição de inquéritos policiais nas Promotorias 
de Justiça do Júri da Capital foi o seguinte: 
  

Total	  de	  Inquéritos	  Policiais	  recebidos	  pelas	  promotorias	  do	  Tribunal	  do	  Júri	  da	  Capital 

        

 
NOVOS* 

 

 
ANO 2011 2012 2013 2014 Total	  Geral 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  I	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 388 3153 3197 2111 8849 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  II	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 207 1373 654 675 2909 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  III	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 73 1931 928 785 3717 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  IV	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 148 1218 688 593 2647 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  V	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 44 1271 743 609 2667 

 

 
Total	  Geral	  por	  ano 860 8946 6210 4773 20789 

 

        

        

 
RETORNOS** 

 

 
ANO 2011 2012 2013 2014 Total	  Geral 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  I	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 5 4124 10319 11261 25709 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  II	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 2 3210 4455 4696 12363 

 



 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  III	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 4 3002 4762 4683 12451 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  IV	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI 6 2480 3252 2954 8692 

 

 
PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  V	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI -‐ 2091 3463 3326 8880 

 

 
Total	  Geral	  por	  ano 17 14907 26251 26920 68095 

 

        *Foram	  contabilizados	  como	  "novos"	  a	  primeira	  remessa	  do	  Inquérito	  Policial	  para	  cada	  promotoria.	  Caso	  o	  mesmo	  IP	  
tenha	  sido	  remetido	  para	  outra	  promotoria,	  o	  mesmo	  foi	  contabilizado	  novamente	  na	  nova	  promotoria 
**Foram	  contabilizados	  como	  "retornos"	  todas	  as	  remessas	  do	  Inquérito	  Policial	  para	  promotoria	  onde	  o	  IP	  já	  esteve,	  
exceto	  aquelas	  feitas	  do	  membro	  para	  a	  promotoria. 

        Critérios 
      

 
Sistema:	  SISMPIntegrado 

 
Período	  (data	  de	  disponibilização	  da	  remessa):	  01/01/2011	  a	  31/12/2014 

 
Tipos	  de	  Procedimento:	  Inquéritos	  Policiais 

 

Unidades	  Administrativas:	  PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  I	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI,	  PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  II	  
TRIBUNAL	  DO	  JÚRI,	  PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  III	  TRIBUNAL	  DO	  JÚRI	  e	  PROMOTORIA	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  IV	  TRIBUNAL	  
DO	  JÚRI 

 

Obs.:	  Procedimentos	  e	  remessas	  excluídas	  não	  foram	  considerados;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Módulo	  criminal	  implantado	  no	  SISMPIntegrado	  em	  outubro	  de	  2011.	   

  
4-) Informações detalhadas podem ser obtidas junto às Promotorias do 
Júri da Capital, cujos dados para contato encontram-se 
no  http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Promotorias_de_Justic
a/regioes_adm/relacoes_regionais/capital 
  
Atenciosamente, 
  
MPSP | Ministério Público do Estado de São Paulo 
SIC/MPSP - Serviço de Informação ao Cidadão 
Rua Riachuelo, 115, 6º andar, sala 615, São Paulo - SP 
Tel: (11) 3119-9543 
sicmp@mpsp.mp.br 

 

 

 

 

	  


