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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
DIRETORIA-GERAL 

COMUNICADO Nº 037/2017 – DG/MP, DE 10 DE MAIO DE 2017 
 

 Altera o item I do Comunicado nº 047/2016 – 
DG/MP, de 03 de maio de 2016. 

 

A DIRETORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 

de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Ato nº 227/2000 – PGJ, de 03 de 

março de 2000, que regulamenta a Lei nº 10.332, de 21 de junho de 1999, que institui o Fundo 

Especial de Despesa do Ministério Público; 

  

COMUNICA 

  

I – Aos interessados e às Unidades do Ministério Público que o item I do Comunicado nº 

047/2016 – DG/MP, de 03 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“I – Aos interessados e às Unidades do Ministério Público, que as custas (valores) a que se 

referem o artigo 6º da Resolução nº 1.004, de 20 de janeiro de 2017, passam a vigorar na 

seguinte conformidade: 

(…) 

g) É isenta de custo a gravação de cópia de conteúdos digitais encartados em processos, 

procedimentos ou expedientes em trâmite no MPSP, devendo para tanto o interessado 

fornecer mídia virgem (CD ou DVD-R ou RW) apta à gravação dos dados. 

h) Na hipótese de o interessado requerer a digitalização de folhas encartadas em processos, 

procedimentos ou expedientes em trâmite no MPSP, deverá, além de fornecer mídia virgem 

apta à gravação dos dados (CD ou DVD-R ou RW), recolher os valores de que tratam as 

alíneas a, para a hipótese de digitalização de folha A4, ou c, para a hipótese de digitalização 

de folha A3, na forma deste Comunicado.” 

  

II – Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação, ratificados os demais termos 

do Comunicado nº 047/2016 – DG/MP, de 03 de maio de 2016. 

  

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.88, p. 48, de 12 de Maio de 2017. 
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