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A-SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 663/2010-PGJ, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 

(PT. N. 121.702/10) 
 

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 

 Acrescenta o art. 5º-A a Resolução nº 228-PGJ, 
de 03 de março de 2000, que regulamenta a 
extração de cópias reprográficas no Ministério 
Público 
 

 

 

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

fundamento no art. 19, XII, c, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993, considerando a conveniência da disciplina, para fins de controle, do acesso a 

procedimentos do Ministério Público para obtenção de cópia, por pessoas utilizando 

equipamentos de captação de imagens,  

 

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. A Resolução nº 228-PGJ, de 03 de março de 2000, passa a vigorar acrescido do artigo 

5º-A com a seguinte redação: 

 

Art. 5º-A. É permitida a reprodução de peças constantes de autos de procedimentos do 

Ministério Público por scanner portátil, máquina fotográfica ou outro aparelho de captação de 

imagens. 

 

§ 1º. Aos autos de natureza sigilosa somente terão acesso para os fins do caput deste artigo 

as partes ou seus procuradores devidamente habilitados, mediante autorização do membro 

do Ministério Público competente. 

 

§ 2º. Para os fins do caput deste artigo são vedados: 

 

I – o desencarte de peças para reprodução; 

 

II – a autenticação da reprodução obtida pelos mecanismos nele descritos. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1177.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/228compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/228compilado.pdf
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§ 3º. O servidor do Ministério Público responsável pelos autos certificará o acesso para fins 

de reprodução.  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

       

         

São Paulo, 08 de outubro de 2010. 

 

       

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

       

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.120, n.194, p.62, de 14 de outubro de 2010. 

  

  

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2010%2fexecutivo%2520secao%2520i%2foutubro%2f14%2fpag_0062_CV7C0JMC912IOe92U4F2VJVU5CA.pdf&pagina=62&data=14/10/2010&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100062

