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A- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.004/17- PGJ, DE 20 DE JANEIRO DE 2017 

(PROTOCOLADO Nº 7.719/00) 
 

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 PGJ nº 227/2000 que 
Regulamenta a Lei nº 10.332, de 21 de junho de 
1999, que instituiu o Fundo Especial de 
Despesa do Ministério Público. 
 

 

 
O Procurador-Geral de Justiça no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, 

inciso VIII, alínea " h ", da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 

  

Considerando a edição da Lei nº 10.332, de 21 de junho de 1999, que instituiu o Fundo 

Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

  

Considerando a necessidade de estabelecer as normas e instruções complementares e fixar 

planos de aplicação e utilização dos recursos do Fundo Especial de Despesa, 

  

Considerando a correta implantação de gerenciamento do Fundo Especial de Despesa, 

  

Resolve editar a seguinte Resolução: 

  

Artigo 1º. Constituem receitas do Fundo Especial de Despesa: 

  

I - dotações orçamentárias próprias; 

II - extração de cópias reprográficas em geral e sua autenticação em certidões; 

III - emissão de segundas vias de "crachás"; 

IV - valores cobrados para inscrição em concursos públicos de ingresso no Quadro de 

Funcionários e Servidores, bem como na carreira do Ministério Público do Estado de São 

Paulo; 

V - venda de material inservível por Arrolamento; 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1177.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/227compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/legis/LEI-10332.pdf
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VI – recursos proveniente de Leilão; 

VII - doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de órgãos ou 

entidades federais, de outros Estados ou de Municípios, bem com de entidades internacionais; 

VIII – recursos provenientes de rendimentos de aplicações financeiras 

IX - valores decorrentes do fornecimento de informações de terceiros, contidas no banco de 

dados do Ministério Público através de Certidões; 

X - valores decorrentes do fornecimento de informações de terceiros, contidas no banco de 

dados através de meio digital; 

XI - multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do Ministério Público. 

XII – de convênios, acordos ou contratos, firmados no âmbito de suas atribuições. (Incluído pela 

Resolução nº 547 – PGJ, 14/08/2008) 

XIII - valores decorrentes do fornecimento de informações de terceiros, relativos a serviços 

prestados ou materiais adquiridos através de Atestados de capacitação Técnica.  

Parágrafo único – As receitas previstas nos incisos II a VI e IX a XIII deste artigo serão 

recolhidas junto às agências bancárias através de boleto bancário que serão confeccionados 

através de link no portal no menu cidadão do MPSP. 

  

Artigo 2º. Atendido o disposto no parágrafo único do artigo anterior, as unidades responsáveis 

observarão os seguintes procedimentos: 

  

I - na extração de cópias reprográficas ou digitalizações, conferir a exatidão do valor recolhido; 

II – o servidor expedirá boleto bancário e encaminhará solicitação de segundas vias de 

"crachás" na hipótese de dano ou extravio e o CRH validará o serviço realizado; 

III – o interessado expedirá boleto bancário para realizar inscrição nos concursos públicos de 

ingresso no Quadro de Funcionários e Servidores, bem como na Carreira do Ministério e o 

agente fiscalizador acompanhará; 
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IV - na venda de materiais inservíveis e não indispensáveis, as unidades responsáveis 

deverão formalizar a entrega dos materiais, observada a legislação em vigor e o recebimento 

dos valores validando no sistema de boleto bancário; 

V – É dever da unidade administrativa ou Promotoria que realizar o serviço previstos nos 

incisos II, III, IX, X e XIII, validar através de sistema próprio que se encontra no portal do 

Ministério Público, referente aos boletos pertinentes aos serviços que executaram, conferir os 

valores das custas e os dados objeto dos serviços prestados, e caso haja disparidade na 

informação de valores entre o boleto e o sistema de controle de recebimento de valores e de 

serviços executados, a unidade deverá enviar informação formal ao Centro de Finanças e 

Contabilidade, para procedimento de medidas cabíveis; 

VI - no recebimento de doações e contribuições em moeda corrente de pessoas física ou 

jurídica de direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados ou de 

Municípios, bem como de entidades internacionais:  

a) será formalizado após prévia autorização do Procurador-Geral de Justiça; 

 

b) Nas doações e contribuições, as unidades administrativas deverão anexar ao relatório o 

ofício que aponte o doador e a finalidade para a qual o numerário foi oferecido após receber 

a autorização do PGJ, o doador recolherá a importância através de boleto bancário, a ser 

expedido pelo Centro de Finanças e Contabilidade do Ministério; 

  

VII - nos valores decorrentes do fornecimento de informações de terceiros, contidas no banco 

de dados do Ministério Público, provenientes de consultas efetuadas nos do Ministério Público 

e fornecimento de informações por meio de CD, DVD ou pen-drive ou qualquer forma 

semelhante, a unidade responsável pelo seu recebimento, conferirá o valor recolhido e 

entregará ao interessado a Certidão ou o Atestado de Capacitação Técnica; 

 

VIII - nas multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do Ministério Público, quando 

o(s) interessado(s) optar(em) pelo seu recolhimento junto a instituição bancária, a Assessoria 

Técnica da Diretoria Geral deverá informar o interessado para que este elabore o boleto 

bancário através do portal do Ministério Público.  
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Artigo 3º. Constituem códigos de receita para os fins de recolhimento ao Fundo Especial de 

Despesa: 

 

Códigos Receitas 

10000  Crachás 

20000  Cópias preto e branca A4 

20001  Cópias preto e branca A4 - Demais páginas 

20100  Cópias coloridas A4 

20101  Cópias coloridas A4 - Demais páginas 

20200  Cópias preto e branca A3 

20201  Cópias preto e branca A3 - Demais páginas 

20300  Cópias coloridas A3 

20301  Cópias coloridas A3 - Demais páginas 

30000  Certidões do que constar 

30001  Certidões - Demais páginas 

30100  Certidões de objeto e pé 

30101  Certidões de objeto e pé - Demais páginas 

30200  Atestados de capacidade técnica 

30201  Atestados de capacidade técnica - Demais páginas 

30300  Digitalizações 

50000  Venda de material inservível (Arrolamento) 

50100  Venda de material não indispensável (Leilão) 

60000  Multa contratual 

70000  Ingresso à carreira do MP 

70100  Concurso de servidores 

80000  Percentual referente a emolumentos extrajudiciais 

90000  Doações da União - Não pecuniárias 

90001  Doações da União - Pecuniárias 

90100  Doações do Estado - Não pecuniárias 

90101  Doações do Estado - Pecuniárias 
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90200  Doações do Município - Não pecuniárias 

90201  Doações do Município - Pecuniárias 

90300  Doações de pessoas jurídicas de Direito Privado - Não pecuniárias 

90301  Doações de pessoas jurídicas de Direito Privado - Pecuniárias 

90400  Doações do exterior - Não pecuniárias 

90401  Doações do exterior - Pecuniárias 

90500  Doações de pessoas físicas - Não pecuniárias 

90501  Doações de pessoas físicas - Pecuniárias 

90600  Rendimento de Aplicação Financeira 

90700  Convênios, acordos ou contratos, firmados no âmbito de suas 

atribuições. 

  

Artigo 4º. As receitas a que se refere o artigo 1º desta Resolução serão utilizadas no 

pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo, em especial, para as seguintes 

atividades: 

  

I - modernização administrativa do Ministério Público; 

II - desenvolvimento de programas internos e aquisição e manutenção de equipamentos de 

informática; 

III - aperfeiçoamento de servidores e membros da Instituição.  

Artigo 5º. Os incisos II, IV, V, VI e XI a que se refere o artigo 1º desta Resolução serão objeto 

de regulamentação por Resolução específica do Procurador-Geral de Justiça. 

  

Artigo 6º. Os incisos II, III, IX e X a que se refere o artigo 1º desta Resolução terão seus 

valores fixados em Comunicado do Diretor-Geral do Ministério Público. 

  

Artigo 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário. 

  

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.127, n.15, p.75, de 21 de janeiro de 2017. 


