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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS: 
RESOLUÇÃO Nº 587/2009-PGJ, DE 12 DE MAIO DE 2009 

(PT. Nº 150.141/08) 
 

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 

 Altera a redação do artigo 4º, revogando seu 
atual parágrafo único e acrescentando-lhe os 
parágrafos 1º a 4º, da Resolução nº 228/2000-
PGJ, de 3 de março de 2000, que regulamenta 
a extração de cópias reprográficas no âmbito 
do Ministério Público 
 

 

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

fundamento no artigo 19, inciso XII, “c”, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 

1993; 

          

         CONSIDERANDO a crescente demanda pelo serviço de extração de cópias 

reprográficas de peças integrantes de feitos sob a responsabilidade do Ministério Público; e 

           

         CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer prazos para a retirada de tais cópias, 

objetivando a melhor organização dos trabalhos no setor responsável; 

          

         RESOLVE editar a seguinte Resolução:  

          

         Art. 1º - O artigo 4º da Resolução n° 228-PGJ, de 3 de março de 2000, cujo parágrafo 

único fica revogado, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º a 4º com a seguinte redação: 

          

         “Art. 4º - .................................................................................................. 

          

         § 1º - A retirada das cópias reprográficas se dará: 

         a) em até 24 (vinte e quatro) horas, para solicitações de até 15 (quinze) folhas; 

            

         b) em até 48 (quarenta e oito) horas, para as solicitações que superarem 15 (quinze) 

folhas. 

          

         § 2º - Os prazos referidos no parágrafo anterior serão contados do recebimento dos 

autos, juntamente com a comprovação do pagamento, pela área responsável. 

          

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
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/228compilado.pdf
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         § 3º - Em nenhuma hipótese as cópias serão fornecidas sem que seja comprovado o 

recolhimento das custas respectivas. 

          

         § 4º - O material não retirado pelo interessado em até 15 (quinze) dias será inutilizado.” 

          

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

disposições em contrário. 

          

             São Paulo, 12 de maio de 2009. 

 

 

             Fernando Grella Vieira 

             Procurador-Geral de Justiça 
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