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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 755/2013-PGJ-CPJ, DE 30 DE JANEIRO DE 2013 

(PROTOCOLADO Nº 129.194/2009) 
 

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 

 

 Dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos 
membros do Ministério Público do Estado de 
São Paulo 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o COLÉGIO DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, e com fundamento no art. 22, inciso VI, da 

Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando o disposto nos 

arts. 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.032, de 28 de dezembro de 2007, e no art. 

1º da Lei Federal nº 12.771, de 28 de dezembro de 2012, bem como a aprovação unânime 

pelo Colegiado, na reunião ordinária realizada em 30 de janeiro de 2013, RESOLVE editar a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º. O subsídio mensal dos Procuradores de Justiça, referido no art. 1º da Lei 

Complementar Estadual nº 1.032, de 28 de dezembro de 2007, fica fixado em: 

I – R$ 25.323,50 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e três e cinquenta centavos), a partir de 

1º de janeiro de 2013; 

II – R$ 26.589,68 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito 

centavos), a partir de 1º de janeiro de 2014; 

III – R$ 27.919,16 (vinte e sete mil, novecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a 

partir de 1º de janeiro de 2015.  

Art. 2º. Aplica-se o reajuste de que trata o art. 1º aos subsídios dos demais Membros do 

Ministério Público, nos termos do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.032, de 28 de 

dezembro de 2007. 

Art. 3º. A aplicação dos reajustes de que trata esta Resolução deverá ser feita com 

observância ao limite ou teto remuneratório constitucional, correspondente ao valor do 

subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, estabelecido nos termos do artigo 

1º da Lei Federal nº 12.771 de 28 de dezembro de 2012. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1032-28.12.2007.html
https://legis.senado.leg.br/norma/588147/publicacao/34619091
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1032-28.12.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1032-28.12.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1032-28.12.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1032-28.12.2007.html
https://legis.senado.leg.br/norma/588147/publicacao/34619091
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Art. 4º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das dotações 

orçamentárias consignadas ao Ministério Público, suplementadas se necessário. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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