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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO N.º 058/95 - PGJ, DE 10 DE MAIO DE 1995 

 

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

Modifica as normas que regulamentam a concessão 
de diárias e a gratificação por cumulação de cargo 
ou funções de execução (Atos (N) nº 38/94 e 39/94). 

 

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

 

CONSIDERANDO as orientações fixadas pelo Egrégio Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores, divulgadas através do Aviso n. 173/95, de 27/4/95; 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Art. 1º - O Artigo 3º e seus parágrafos do Ato (N) nº 39/94, de 30 de setembro de 1994, 

passam a ter a seguinte redação: 

 

"Artigo 3º - O membro do Ministério Público interessado deverá solicitar o pagamento das 

diárias, instruindo o pedido com a comprovação de freqüência. 

 

§ 1º - A comprovação de freqüência poderá ser feita através de declaração do próprio 

interessado, na qual especificará o dia ou dias em que efetivamente ocorreram os 

deslocamentos. 

 

§ 2º - Na hipótese de designação para acumular, oficiar ou auxiliar sem prejuízo das atribuições 

do cargo de que é titular, ou ainda de substituição automática, fica fixado o limite máximo de 12 

(doze) diárias 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. 

 

§ 3º - Em se tratando de designação para assumir cargo, a diária será devida apenas nos dias 

úteis, observado o disposto no § 1º deste artigo.” 

 

Art. 2º - Fica acrescentado parágrafo quinto ao Artigo 3º do Ato (N) nº 38/94, de 30 de 

setembro de 1994, com a seguinte redação: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/038compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/039compilado.pdf
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"§ 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." 

 

Artigo 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 

maio de 1995. 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 11 de maio de 1995 

  

  

 

 

 


