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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 1.170/2019-PGJ, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019  
(PROTOCOLADO Nº 30.733/17) 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 11/11/2019 
REVOGADA, pela Resolução nº 1.563/2022-
PGJ-CGMP, de 15/12/2022. 

Altera a Resolução nº 428/2006-PGJ/CGMP, de 
20 de fevereiro de 2006, que aprova o Plano de 
Classificação de Documentos e a Tabela de 
Temporalidade de documentos, a serem 
adotados pelo Ministério Público do Estado de 
São Paulo, e dá outras providências.  

    

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pela da Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993: 

  

CONSIDERANDO a necessidade de dar maior clareza e efetividade às hipóteses que 

permitem a eliminação de documentos após a regular digitalização; 

  

RESOLVEM editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. O § 5º, do art. 7º, da Resolução n. 428/2006 – PGJ/CGMP, de 20 de fevereiro de 

2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 5º. Quando se tratar de Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatórios de Inquérito Civil, 

Procedimentos de Apuração de Natureza Individual, Procedimentos Administrativos de 

Fiscalização, Procedimentos Administrativos de Acompanhamento e Procedimentos 

Investigatórios Criminais, cuja promoção de arquivamento, se o caso, já tenha sido 

homologada pelo órgão competente, poderá o órgão de execução, observado, quando for o 

caso, o prazo previsto no § 1º do art. 105, da Resolução nº 484/2006-PGJ, após a realização 

da digitalização com observância dos requisitos de integralidade, autenticidade e certificação 

digital, nos termos da Lei n. 12.682, de 9 de julho de 2012, providenciar a eliminação dos 

documentos físicos, ressalvada, a seu critério, a preservação daqueles de conteúdo 

probatório, encartados aos autos, nos termos dos parágrafo anteriores deste artigo.” (NR) 

 

Art. 2º. O art. 7º da Resolução n. 428/2006 – PGJ/CGMP, de 20 de fevereiro de 2006, passa 

a vigorar acrescido do § 6º, com a seguinte redação: 

(...) 
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Art. 7º ... 

(...) 

“§ 6º - Os documentos salvos em formato digital, nos termos deste artigo, deverão permanecer 

na base de dados da Secretaria da Promotoria de Justiça, bem como em ambiente virtual 

(nuvem), pelo prazo previsto na Tabela de Temporalidade de Documentos.” (AC) 

  

Art. 3º. O art. 15 da Resolução n. 428/2006 – PGJ/CGMP, de 20 de fevereiro de 2006, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. Os documentos considerados de guarda permanente, indicados na Tabela de 

Temporalidade de Documentos, não poderão ser eliminados após microfilmagem, 

digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, ressalvado o disposto no art. 7º.” (NR) 

 

Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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