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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.161/19-PGJ, DE 30 DE JULHO DE 2019 

(PROCESSO FED Nº 22/18) 
 

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 Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de 
setembro de 2.018, que disciplina no âmbito do 
Ministério Público de São Paulo, o 
procedimento conciliatório e de cobrança dos 
valores destinados ao Fundo Especial de 
Despesa a título de repasse de emolumentos 
extrajudiciais, e dá outras providências. 
 

    

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 19, inciso VIII, alíneas “f” e “h”, inciso X, alínea “a”, e inciso XII, alínea 

“c” da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e: 

  

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do procedimento conciliatório e de 

cobranças de valores destinados ao Fundo Especial de Despesa a título de repasse de 

emolumentos extrajudiciais; 

  

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º - O inciso II, do § 1º, do art. 7º, da  Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de setembro 

de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

(...) 

 

Art. 7º (...) 

 

“§ 1º (...) 

 

“II - realizará a consistência dos valores declarados pela serventia com os dados informados 

no Portal do Extrajudicial e no Sistema para Consulta e Controle de Selo Digital do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo.” (NR) 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
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Art. 2º - O § 4º, do art. 7º, da  Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de setembro de 2018, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 4º. É lícito à SAAT-FED solicitar à serventia todos os esclarecimentos que se fizerem 

necessários para subsidiar o procedimento conciliatório, inclusive cópia dos livros de 

escrituração contábil e listagem de atos praticados, fixando-se prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para cumprimento das solicitações.” (NR) 

  

Art. 3º - Fica acrescido o § 5º ao artigo 7º da  Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de 

setembro de 2018, com a seguinte redação: 

 

“§ 5º - Caberá à SAAT-FED efetuar o lançamento de ofício dos emolumentos não declarados 

ou declarados em valor inferior àquele constante da listagem de atos praticados ou do Sistema 

para Consulta e Controle de Selo Digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem 

como na hipótese de transcurso in albis do prazo de que trata o parágrafo anterior.” (AC) 

  

Art. 4º - Os incisos I a III e o inciso V, do art. 10, da  Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de 

setembro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10 (...) 

 

“I - o Diretor-Geral, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do protocolamento da impugnação, 

em decisão fundamentada, decidirá sobre a procedência da manifestação oferecida; 

 

II - a decisão que julgar improcedente a impugnação do interessado determinará o pagamento 

dos débitos atualizados no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação na imprensa 

oficial, sob pena de inscrição em dívida ativa, assegurado igual prazo para interposição de 

recurso; 

 

III - a petição de recurso será dirigida ao Diretor-Geral e protocolada na sede do Ministério 

Público, competindo à Assessoria Técnica Jurídica da Diretoria-Geral a elaboração de 

parecer, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir de seu recebimento; 

 

(...) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
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V - a decisão do Procurador-Geral de Justiça se dará no prazo de 30 (trinta) dias a partir de 

seu recebimento e representará a resolução definitiva do mérito na esfera administrativa, 

determinando, se desfavorável ao interessado, o pagamento dos débitos atualizados no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da publicação na imprensa oficial, sob pena de inscrição na dívida 

ativa estadual.” (NR) 

 

Parágrafo único. (...) 

  

Art. 5º - Ficam acrescidos os §§ 1º a 3º ao art. 11 da  Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 

de setembro de 2018, com a seguinte redação: 

 

“§ 1º - Os débitos relativos a cada período de referência serão lançados no SDA por seu valor 

original. 

 

§ 2º - Considera-se como termo inicial da correção monetária (DICM) e dos juros moratórios 

(DIJM) o primeiro dia subsequente à data de vencimento do prazo para recolhimento, nos 

termos do art. 2º, § 1º. 

 

§ 3º - Eventuais créditos apurados em favor do interessado serão imputados, por seu valor 

original, aos débitos de prescrição mais próxima.” (AC) 

  

Art. 6º - Ficam revogados o parágrafo único, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do art. 11, da  

Resolução nº 1.103/2018-PGJ, de 04 de setembro de 2018. 

  

Art. 7º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

São Paulo, 30 de julho de 2019. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 

 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.142, p.55, de 31 de Julho de 2019. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1103compilado.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2019%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjulho%2f31%2fpag_0055_d0d2c8755a82145bc0add4bfa4f2cef8.pdf&pagina=55&data=31/07/2019&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100055

