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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº 038/94 - PGJ, DE 30 DE SETEMBRO DE 1994 

(PROTOCOLADO Nº 29.862/94) 
 

Texto compilado até Ato (N) nº 642/2010-PGJ, de 
20/05/2010 
 
 Revogado pela Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 
26/10/2018 

Regulamenta a gratificação por cumulação de 
cargo ou funções de execução devida aos 
membros do Ministério Público, prevista no 
art. 187 da Lei Complementar Estadual nº 
734/93. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que o Artigo 187 da Lei Complementar Estadual nº 734/93, instituiu 

gratificação pelo exercício cumulativo de cargo ou funções de execução, devida sempre que 

não couber o pagamento de diárias e despesas de transporte (art. 185); 

 

Considerando que a mesma Lei Complementar Estadual n. 734/93, no Artigo 312, fixou o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para as adaptações internas de suas disposições; 

Considerando a necessidade de estabelecer o procedimento administrativo a ser observado 

na concessão da aludida vantagem; 

 

Resolve editar o seguinte ATO: 

 

Art. 1º - O membro do Ministério Público faz jus à gratificação pelo exercício cumulativo de 

cargo ou funções de execução, prevista no art. 187 da Lei Complementar Estadual nº 734/93, 

quando for designado para, sem prejuízo das atribuições de seu cargo, acumular ou auxiliar 

em cargo ou funções de execução da própria comarca ou localidade. 

 

§ 1º.  A gratificação referida neste artigo não se aplica ao Promotor de Justiça Substituto, 

salvo quando, tendo sido designado a assumir cargo ou função de execução específica, 

acumular, no mesmo período, também em razão de designação, um segundo cargo ou uma 

segunda função de execução. (Incluído pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008). 

 

§ 2º. O valor da gratificação, na hipótese do parágrafo anterior, corresponderá à diferença 

entre o valor do subsídio dos degraus inicial e final da carreira, calculada à razão de um 

trigésimo por dia de acumulação. (Incluído pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008). 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/642.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/LEGIS/LCP-00734compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/LEGIS/LCP-00734compilado.pdf
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§ 3º. Não será devida a gratificação referida nos parágrafos anteriores se o interessado fizer 

jus ao pagamento de diárias no mesmo período das designações (art. 187 da LCE 734/93). 

(Incluído pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008). 

 

§ 4º - Está submetida ao regime deste Ato Normativo a efetiva atuação em razão de 

designação para oficiar, emergencialmente e por período de 30 (trinta) dias, em no mínimo: 

(Incluído pelo Ato (N) nº 622/2009 – PGJ, de 22/12/2009) 

I – 100 (cem) processos ou inquéritos; 

II – 200 (duzentos) feitos do Juizado Especial Criminal; 

III – 50 (cinqüenta) procedimentos da área de interesses difusos e coletivos. 

 

§ 5º. O Promotor de Justiça designado, sem prejuízo de suas atribuições, para oficiar em 

processos de Procuradoria de Justiça receberá o número de processos equivalente ao 

recebido por Procurador de Justiça da respectiva Procuradoria de Justiça, proporcionalmente 

ao período da designação. (Incluído pelo Ato (N) nº 642/2010 – PGJ, de 20/05/2010) 

 

Art. 2º - Não dão direito à gratificação por cumulação de cargo ou funções de execução: 

a) a substituição automática; 

b) as designações para oficiar em feitos determinados; 

c) a atuação em processos que, em caráter excepcional e por Ato do Tribunal competente, 

forem deslocados para Juízo diverso; 

d) as designações que conferirem direito ao recebimento de diárias; 

e) as designações para período de férias coletivas (janeiro). (Revogado pelo Ato (N) nº 478 – PGJ, 

01/08/2006). 

 

Parágrafo único - A existência de cargos vagos na Procuradoria ou Promotoria de Justiça 

não torna devida a verba de gratificação de cargo ou funções de execução aos integrantes 

em exercício. 

 

Art. 3º. A gratificação pelo exercício cumulativo de cargo ou funções de execução é de 

natureza remuneratória e será devida por dia de cumulação, à razão de um trigésimo do valor 

dos vencimentos do cargo cumulado, limitado o seu valor, no período de trinta dias, a 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos vencimentos do cargo do membro do Ministério Público 

designado, e observados o limite remuneratório constitucional, nos termos do artigo 37, inciso 

XI, da Constituição da República, e sua regulamentação pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. (Redação dada pelo Ato (N) nº 477 – PGJ, 31 de julho de 2006). 
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§ 1º - O limite de 50% (cinquenta por cento) referido neste artigo será proporcional ao período 

de cumulação sempre que este for inferior a 30 (trinta) dias. 

 

§ 2º - A Gratificação será calculada com base no valor dos vencimentos do mês da cumulação. 

 

§ 3º - Em nenhuma hipótese será devida, no mesmo período, mais de uma verba de 

gratificação para o mesmo cargo ou funções de execução cumulados. 

 

§ 4º - Se dois ou mais membros do Ministério Público forem designados para, no mesmo 

período, cumularem concomitantemente cargo ou funções de execução, a verba de 

gratificação será rateada entre eles, em partes iguais, observados os limites e 

proporcionalidade estabelecidos neste artigo. 

 

§ 5º - Fica fixado o limite máximo de 12 (doze) dias de cumulação no período mensal, o qual 

poderá, excepcionalmente, ser excedido diante da comprovação de que houve também 

participação em audiência nos dias que excederem aquele limite. (Incluído pelo Ato nº 58/1995 – PGJ, 

de 10/05/1995). 

 

§ 5º - Fica fixado o limite máximo de 15 (quinze) dias de cumulação no período mensal. (Redação 

dada pelo Ato (N) nº 206/1999 – PGJ, de 18/10/1999). 

 

Art. 4º - Consideram-se vencimentos, para os fins deste Ato, o valor de referência e a verba 

de representação, excluídas as vantagens de natureza individual. 

 

Art. 5º - O pagamento da gratificação de que trata este Ato depende da existência de Portaria 

de designação e de requerimento do membro do Ministério Público interessado, instruído com 

declaração por ele firmada dos dias em que efetivamente exerceu a cumulação do cargo ou 

funções de execução. 

 

§ 1º - O pedido deve ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias a partir da cessação da 

cumulação. 

 

§ 2º - A prescrição quinquenal fluirá a partir do encerramento do prazo previsto no parágrafo 

anterior. 
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Art. 6º - Os membros do Ministério Público que tenham, mediante designação, exercido 

cumulação de cargo ou funções de execução nos moldes definidos neste Ato a partir de 26 

de maio de 1994, poderão requerer o pagamento da gratificação respectiva, observando-se o 

disposto no artigo anterior. 

 

Art. 7º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 26 

de maio de 1994. 

 

 
JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, de 1º de outubro de 1994 

  

  

 

 


