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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.216/2020-PGJ, DE 27 DE JULHO DE 2020 

 
 

(De acordo com a retificação publicada no DOE 
de 30/07/2020 p.77) 

Altera a Resolução nº 1.214-PGJ, de 16 de julho 
de 2020, que estabelece normas transitórias 
para a retomada segura das atividades 
presenciais no âmbito do Ministério Público, e 
dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, edita a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O § 4º, do art. 6º, da Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de julho de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 6º. [...] 

“§ 4º. O membro, ainda que em regime de teletrabalho, é responsável pelos processos e 

procedimentos físicos e digitais de sua atribuição, autorizada a aplicação do disposto no art. 

11 da Resolução nº 1.124-PGJ, de 26 de outubro de 2018, em caso de designação para 

auxílio ou prestação de serviços em processos e procedimentos digitais ou físicos por meio 

do regime de teletrabalho.” (NR) 

  

Art. 2º. O art. 10, “caput”, e § 1º, da Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de julho de 2020, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10º. A participação em audiências, inclusive de custódia, sessões e plantões judiciais, 

extrajudiciais ou reuniões administrativas, bem como o atendimento ao público, serão 

realizados, sempre que possível, por meio de teletrabalho e videoconferência, observada, 

ainda, a regulamentação específica expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

para os atos judiciais nas diversas regiões do Estado. 

 

§ 1º. Em caso de impossibilidade do teletrabalho e de utilização de videoconferência, deverão 

ser tomadas as providências necessárias para manter o distanciamento recomendado.” (NR) 

 

§ 2º. [...] 

  

Art. 3º. O art. 12, “caput”, da Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de julho de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 12. As diligências ou inspeções, as atividades de fiscalização de órgãos e entidades e a 

participação em perícias, entrevistas ou avaliações e o acompanhamento de ato incineração 

de drogas, por membros e servidores que não estejam em grupo de risco, em caso de 

inviabilidade de realização por meio virtual e imprescindibilidade do comparecimento pessoal, 

poderão ser efetivadas mediante a utilização de equipamentos de proteção individual e 

observância das normas de distanciamento social, bem como se não resultarem em 

aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados, nem exponham membros e 

servidores a situações de provável risco, nos termos do art. 4º, incisos V e VI, da Resolução 

CNMP n° 214, de 15 de junho de 2020.” (NR) 

  

Art. 4º. Fica acrescido o parágrafo único, ao art. 12, da Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 

de julho de 2020: 

 

“Parágrafo único. Permanecem válidas as disposições contidas nos inciso III, §§ 2º e 3º, do 

art. 1º, da Resolução nº 1.197-PGJ, de 16 de março de 2020, que dispõem sobre a suspensão 

da obrigatoriedade de visitas de fiscalização a repartições e estabelecimentos, bem como de 

remessas de relatórios previstos em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público 

e do Ministério Público do Estado de São Paulo.” (AC) 

  

Art. 5º. A Resolução nº 1.212/2020-PGJ, de 23 de junho de 2020, fica prorrogada até o dia 

02 de agosto de 2020. 

  

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor no dia de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

(Republicado por ter havido incorreção na publicação de 28/07/20) 
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