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A-SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS 
RESOLUÇÃO Nº 612/2009-PGJ, DE 7 DE OUTUBRO DE 2009. 

(PT. Nº 7.719/00) 
 

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 

Revogado (revogação não expressa) – VIDE 
Resolução nº 1.004/2017-PGJ, de 20/01/2017 

Altera a redação de dispositivos da Resolução 
nº 227-PGJ, de 3 de março de 2000, que 
regulamenta a Lei nº 10.332, de 21/06/1999, que 
instituiu o Fundo Especial de Despesa do 
Ministério Público 
 

 

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

especial das que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XII, alínea ´c´, da Lei Complementar 

nº 734, de 26 de novembro de 1993; e  

Considerando que, mediante utilização de outros instrumentos mais ágeis, o Centro de 

Finanças e Contabilidade pode controlar os recebimentos destinados ao Fundo Especial de 

Despesa independentemente dos relatórios das unidades administrativas que efetuam os 

recolhimentos,  

RESOLVE editar a seguinte Resolução:  

Art. 1º - O artigo 3º, “caput”, da Resolução nº 227-PGJ, de 3 de março de 2000, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 3º - Todas as unidades administrativas deverão produzir, semanalmente, relatório 

apontando o recolhimento correspondente à requisição de cópias ou informações com a 

descrição do objeto e valores."  

Art. 2º - Fica renumerado para § 1º o atual parágrafo único, do artigo 3º, da Resolução nº 227-

PGJ, de 3 de março de 2000.  

Art. 3º - Fica introduzido no artigo 3º, da Resolução nº 227-PGJ, de 3 de março de 2000, um 

§ 2º com a seguinte redação:  

 “§ 2º - O relatório de que trata este artigo deverá ser mantido na unidade que o 

elaborou e remetido ao Centro de Finanças e Contabilidade somente quando solicitado.” 
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Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

São Paulo, 7 de outubro de 2009        
 
 
 
Fernando Grella Vieira 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.119, n.189, p.54, de 8 de outubro de 2009. 
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