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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 793/2013-PGJ, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013. 

(PROTOCOLADO Nº 142.832/13) 
 

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

Altera o art. 6º-A do Ato Normativo nº 40/94-
PGJ, de 30 de setembro de 1994, que 
regulamenta o art. 195 da Lei Complementar 
Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 
revoga o Ato Normativo nº 74/95-PGJ, de 11 de 
dezembro de 1995. 

 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, 

considerando a necessidade de aperfeiçoamento da regulamentação da prestação de 

serviços de natureza especial contida no Ato Normativo nº 40/94-PGJ, de 30 de setembro de 

1994; 

  

CONSIDERANDO ser vantajosa a adoção da anotação de dias para compensação como 

técnica prevista no Ato Normativo nº 74/95-PGJ, de 11 de dezembro de 1995, e em atos 

normativos posteriores, visando à redução de dispêndios públicos, como alternativa ao 

pagamento da gratificação prevista no art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 

de novembro de 1993, e a conveniência de seu aprimoramento; 

  

CONSIDERANDO que boa técnica normativa recomenda a reunião em um só diploma de 

disposições conexas, 

  

RESOLVE editar o seguinte Ato Normativo: 

  

Art. 1º. O art. 6º-A do Ato Normativo nº 40/94-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º-A. A prestação de serviços de natureza especial, descritos no art. 2º deste Ato 

Normativo, poderá ser anotada para compensação, mediante requerimento do interessado, 

observado o seguinte: 

I – 02 (dois) dias por dia de comparecimento nas hipóteses dos incisos I, III, IV, VII, VIII, XIV 

e XV do art. 2º deste Ato Normativo; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/040compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/074.pdf
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II – 01 (um) dia por dia de comparecimento nas hipóteses dos incisos II, V, IX, X e XIII do art. 

2º deste Ato Normativo. 

§ 1º. A anotação de dias para compensação decorrente da prestação de serviços de natureza 

especial não poderá ultrapassar o limite de 60 (sessenta) dias por ano, observados os 

requisitos e exigências constantes deste Ato Normativo. 

§ 2º. O excedente ao limite previsto no § 1º será remunerado pela gratificação prevista no art. 

195 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, respeitado o contido 

neste Ato Normativo. 

§ 3º. O membro do Ministério Público poderá usufruir, no máximo: 

I – no mesmo mês, 12 (doze) dias de compensação; 

II – no mesmo ano, 30 (trinta) dias de compensação. 

§ 4º. Ao membro do Ministério Público interessado na compensação incumbe providenciar 

sua substituição automática”. (NR) 

  

Art. 2º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Ato Normativo nº 74/95-PGJ, de 11 de dezembro de 

1995. 

  

São Paulo, 1º de novembro de 2013. 

  
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.123, n.208, p.62, de 2 de novembro de 2013. 

  

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/074.pdf

