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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
ATO (I) Nº 010/93 - PGJ, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993  

(PROTOCOLADO Nº 21.857/88) 

Revogado pela Resolução nº 287/2002-

PGJ, de 15 de agosto de 2002 

Fixa aos membros do Ministério Público a 
gratificação das Comarcas de difícil 
provimento 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo Artigo 

4º, da  Lei nº 6.375, de 28 de março de 1989, 

 

CONSIDERANDO que a  Lei nº 6.375, de 28 de março de 1989   indicou, para os fins do inciso 

X do artigo 37 da  Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1981, as Comarcas de 3ª, 2ª 

e 1ª Entrância, de difícil provimento, 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Procurador-Geral de Justiça fixar aos membros do Ministério 

Público a gratificação das Comarcas de difícil provimento; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - A gratificação para os membros do Ministério Público titulares das Promotorias de Justiça 

de 3ª Entrância, indicadas no inciso I do artigo 2º da Lei nº 6.375, de 28 de março de 1989, será 

igual à diferença total entre os vencimentos estabelecidos para os cargos de Promotor de Justiça 

da respectiva entrância e os de entrância imediatamente superior; 

 

Art. 2º - A gratificação para os membros do Ministério Público titulares das Promotorias de Justiça 

das Comarcas de 2ª Entrância, indicadas no inciso II, do artigo 2º da  Lei nº 6.375, de 28 de 

março de 1989 será igual à diferença total entre vencimentos estabelecidos para os cargos de 

Promotor de Justiça da respectiva entrância imediatamente superior; 

Parágrafo único - Aplica-se idêntica gratificação aos titulares de cargos de Promotores de 

Justiça, classificados em 2ª Entrância, integrantes das Comarcas discriminadas no mesmo inciso 

I do citado artigo 2º, nos termos do artigo 4º cc. § único do artigo 3º da  Lei nº 6.375, de 28 de 

março de 1989 (Carapicuíba, Embu, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Taboão da 

Serra); 
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Art. 3º - A gratificação para os membros do Ministério Público titulares das Promotorias de Justiça 

de 1ª Entrância, indicadas no inciso III do artigo 2º da Lei nº 6.375, de 28 de março de 1989, será 

igual à diferença total entre os vencimentos estabelecidos para os cargos de Promotor de Justiça 

da respectiva entrância e os de entrância imediatamente superior; 

Parágrafo único - Aplica-se idêntica gratificação aos titulares de cargo de Promotor de Justiça 

de Guararema, Francisco Morato, Jandira, Brás Cubas e Embu-Guaçu, classificadas em 1ª 

Entrância, nos termos do Artigo 4º cc. § Único do artigo 3º da Lei nº 6.375, de 28 de março de 

1989; 

 

Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Ato nº 003/89-PGJ, de 

11 de abril de 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 103 (185), Sexta-feira, 1º de Outubro de 1993 p.44. 
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