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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.316/2021-PGJ, DE 23 DE MARÇO DE 2021. 

 

 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,  

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de julho de 2020, que estabelece 

normas transitórias para a retomada segura das atividades presenciais no âmbito do 

Ministério Público do Estado de São Paulo; 

  

CONSIDERANDO o disposto no Provimento CSM nº 2.600, de 19 de março de 2021, do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispôs sobre a manutenção do expediente 

forense nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 2021, na Comarca da Capital, bem como sobre 

a suspensão de prazos processuais; 

  

CONSIDERANDO que o aumento do número de casos da Covid-19 e o alto índice de 

ocupação hospitalar têm embasado a edição de atos normativos municipais com medidas 

restritivas à circulação de pessoas; 

  

CONSIDERANDO que as medidas tomadas para o retorno gradual e seguro das atividades 

presenciais por membros e servidores do Ministério Público têm se mostrado eficientes, 

garantindo a proteção à saúde e, também, a continuidade na prestação dos serviços públicos, 

edita a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 haverá expediente por meio do regime de 

teletrabalho nas unidades do Ministério Público da Comarca da Capital e das demais 

Comarcas em que determinada a antecipação de feriados, suspendendo-se, contudo, os 

prazos nos processos administrativos disciplinares, inquéritos civis, procedimentos de 

investigação criminal, protocolados e outros procedimentos que tramitem na forma digital, 

ressalvados os casos urgentes e inadiáveis. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1214compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1214compilado.pdf
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3231&cdCaderno=10&nuSeqpagina=1
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Parágrafo único. A Promotoria de Justiça comunicará sobre eventual antecipação de feriado 

em âmbito municipal à Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça que expedirá 

aviso a ser publicado no Diário Oficial. 

  

Art. 2º. Ficam acrescidos os §§ 2º e 3º, ao art. 13, da Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 

de julho de 2020, renumerado o parágrafo único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 13. 

[...] 

 

§ 1º. A regressão da Comarca para a fase vermelha do Plano São Paulo implicará o 

sobrestamento do curso dos prazos referidos no “caput”, bem como a progressão 

subsequente para as demais fases ensejará a retomada dos prazos que estavam suspensos, 

a contar, em ambas as hipóteses, da data em que passar a vigorar a reclassificação da 

Comarca no Plano São Paulo. 

 

§ 2º. Nas Comarcas em que houver a suspensão dos prazos processuais nos processos 

digitais em razão da restrição ou limitação à liberdade de circulação, na forma do art. 3º, do 

Provimento CSM nº 2.603, de 19 de março de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, ficarão sobrestados também os prazos nos processos administrativos disciplinares, 

inquéritos civis, procedimentos de investigação criminal, protocolados e outros procedimentos 

que tramitem na forma digital, ressalvados os casos urgentes e inadiáveis. 

 

§ 3º. Na hipótese do § 2º deste artigo a Promotoria de Justiça comunicará à Chefia de 

Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça que expedirá aviso a ser publicado no Diário 

Oficial” (AC) 

  

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, 

na hipótese do art. 2º, à data da vigência do ato normativo municipal que implementou as 

medidas restritivas à circulação. 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.131, n.57, p.35, de 24 de Março de 2021. 
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