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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 890, DE 08 DE ABRIL DE 2015 

(PROTOCOLADO Nº 34.072/15) 
 

Revogado (revogação não expressa) – VIDE 
Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 26/10/2018 

Estabelece regras para a designação de 
membros do Ministério Público para 
acumulação de cargo ou função de execução, 
exercício ou diligência fora de sua comarca, 
sede ou circunscrição, prestação de auxílio, e 
atuação emergencial em face de justificável 
acúmulo de serviço e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento da designação de membros para acumulação 

de cargo ou função de execução, exercício ou diligência fora de sua comarca, sede ou circunscrição, 

prestação de auxílio, e atuação emergencial em face de justificável acúmulo de serviço; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, III, f, 185 e 187 da Lei Complementar nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, e nos Atos Normativos nº 39-PGJ e nº 40-PGJ, de 30 de setembro de 19941; 

 

CONSIDERANDO a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público nos autos dos 

Embargos de Declaração em Pedido de Providências n. 0.00.000.000648/2014-90 no sentido de que 

apenas em casos excepcionais e mediante ato previamente fundamentado pelo Procurador-Geral de 

Justiça se autorize a concessão e/ou o pagamento cumulativo e concomitante de diária (art. 185), 

pagamento de gratificação por serviços de natureza especial (art. 195) e gratificação por cumulação de 

exercício de cargo ou função (art. 187) para o mesmo servidor ou membro do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO os princípios jurídico-administrativos, em especial a motivação, a transparência, e o 

controle, resolve expedir o seguinte ATO NORMATIVO: 

 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º. A designação de membros do Ministério Público para acumulação de cargo ou função de 

execução, exercício ou diligência fora de sua comarca, sede ou circunscrição, prestação de auxílio, e 

atuação emergencial em face de justificável acúmulo de serviço, de que tratam os arts. 19, III, f, 185 e 

187 da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, e os Atos Normativos nº 39-PGJ e nº 

40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, será regida pelas disposições constantes deste Ato Normativo. 

 

                                               
1 Atos Normativos nº 39-PGJ e nº 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994 revogados pela Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 

26/10/2018 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/039.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/040.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/039.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/040.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/040.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/039.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/040.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/1124compilado.pdf


 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 2 de 5 

Art. 2º. Os requerimentos e manifestações de interesse serão formalizados nos termos dos formulários 

contidos nos Anexos I e II deste Ato Normativo, admitido o envio pelos meios oficiais, inclusive 

eletrônicos. 

 

Art. 3º. As portarias indicarão, ainda que concisamente, o motivo determinante e específico, a natureza 

e a finalidade da designação, e o respectivo período, e serão editadas após decisão fundamentada. 

Parágrafo único. As portarias serão publicadas no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de sua 

disponibilidade para acesso público no sítio eletrônico da instituição. 

 

Art. 4º. São adotadas as expressões utilizadas nas designações de membros do Ministério Público 

constantes dos incisos I, II, e VI do art. 7º do Ato Normativo n. 39-PGJ, de 30 de setembro de 1994: 

I - acumular: designação para responder por um segundo cargo, concomitantemente; 

II - auxiliar: designação para prestar serviços em cargo no qual, concomitantemente, esteja em 

exercício outro membro do Ministério Público; 

III – atuar ou oficiar emergencialmente: designação para atuar em processos e ou inquéritos em face 

de justificável acúmulo de serviço, sem o deslocamento do designado ao órgão de origem.  

 

Art. 5º. A disciplina dos atos de acumulação de cargo ou função de execução, exercício ou diligência 

fora de sua comarca, sede ou circunscrição, prestação de auxílio, e atuação emergencial em face de 

justificável acúmulo de serviço, e a respectiva remuneração por gratificação ou diárias e a facultativa 

conversão em compensação, continuarão regidas pelos atos normativos próprios, sem prejuízo das 

disposições deste Ato Normativo. 

 

CAPÍTULO II 

DESIGNAÇÕES EM ESPÉCIE 

SEÇÃO I 

ACUMULAÇÃO DE CARGO OU FUNÇÃO DE EXECUÇÃO 

  

Art. 6º. O membro do Ministério Público poderá ser designado para acumular outro cargo que esteja 

vago ou cujo titular esteja afastado, nos termos dos arts. 185 e 187 da Lei Complementar Estadual nº 

734, de 26 de novembro de 1993. 

 

Art. 7º. Sempre que possível será priorizada a designação de membro do Ministério Público titular de 

cargo na mesma comarca e, se não houver, na circunscrição, por meio de manifestação de interesse, 

nos termos do Anexo II deste Ato Normativo. 

 

Art. 8º. Os interessados deverão, em qualquer caso, remeter no momento prévio à designação 

declaração de regularidade de seus serviços, nos termos do Anexo III deste Ato Normativo. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/039.pdf
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SEÇÃO II 

AUXÍLIO 

  

Art. 9º. Em face de excesso justificável e invencível de serviço ou de circunstâncias excepcionais ou 

extraordinárias, o Procurador-Geral de Justiça poderá, fundamentadamente em motivo de interesse 

público, designar, mediante requerimento do membro do Ministério Público interessado, outro para 

prestação de auxílio. 

§ 1º. O requerimento, que poderá ser enviado eletronicamente nos termos do formulário do Anexo I 

deste Ato Normativo, deverá indicar: 

I - o prazo de duração da designação; 

II – a necessidade e a finalidade, especificando os atos necessários à consecução do auxílio.  

§ 2º. A designação poderá ser prorrogada excepcionalmente à vista da imprescindibilidade de sua 

continuidade. 

 

Art. 10. Deferido o auxílio será designado prioritariamente membro do Ministério Público titular de cargo 

na mesma comarca e, se não houver, na circunscrição, por meio de manifestação de interesse, nos 

termos do Anexo II, observado o disposto no art. 8º deste Ato Normativo. 

  

SEÇÃO III 

ATUAÇÃO EMERGENCIAL 

  

Art. 11. Aplica-se, no que couber, o disposto na Seção II deste Capítulo à atuação emergencial.  

  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 12. As manifestações de interesse referidas neste Ato Normativo indicarão os períodos de sua 

incidência. 

 

Art. 13. A Corregedoria-Geral do Ministério Público poderá ser ouvida previamente à edição da decisão 

concessiva da prestação de auxílio ou de atuação emergencial.  

 

Art. 14. Não será designado aquele que estiver com processos ou procedimentos em atraso.  

 

Art. 15. Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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 São Paulo, 08 de abril de 2015. 

 

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ANEXO I 
 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça 
  
NOME, CARGO, vem requerer 
( ) prestação de auxílio 

( ) atuação emergencial em face de justificável acúmulo de serviço 
Período: ________________________ 

Necessidade e finalidade:_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________

___________________________________ 
Atos necessários:_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

___________________________________ 
Termos em que, pede deferimento. 

LOCAL, ____ de ____________ de _____. 
  

ASSINATURA  

 

 
 
 

 
 

ANEXO II  
 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça 
  

NOME, CARGO, vem manifestar interesse para 
( ) acumulação de cargo ou função de execução 
( ) exercício ou diligência fora de sua comarca, sede ou circunscrição 

( ) prestação de auxílio 
( ) atuação emergencial em face de justificável acúmulo de serviço 

Período: ________________________ 
Local de exercício do cargo que titulariza:_______________________ 

Termos em que, pede deferimento. 
  
LOCAL, ____ de ____________ de _____. 

  
ASSINATURA 
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ANEXO III  
 

DECLARAÇÃO 
  

Declaro que meus serviços se encontram em situação de regularidade, não havendo autos em atraso 
em meu poder ou dado causa a adiamento de audiências nos últimos 12 (doze) meses: ( ) SIM / ( ) 

NÃO 
LOCAL, _____ de ___________ de 2015. 
  

ASSINATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.125, n.66, p.69, de 09 de abril de 2015 

 

http://www.imesp.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2015/executivo%2520secao%2520i/abril/09/pag_0069_5NR4D693EL59HeAGCTRBCO2LPAH.pdf&pagina=69&data=09/04/2015&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100069

