
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 2 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 074/95 - PGJ, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995  

(PT. Nº 29.862/94) 
 

Revogado pelo Ato Normativo nº 793/2013-PGJ, 
de 01/11/2013 

Faculta aos membros do Ministério Público a 
compensação de dias trabalhados pela 
prestação de serviços de natureza especial 
(artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº 
734/93 e Ato (N) nº 40/94-PGJ, de 30/9/94. 

 

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

 

Considerando que os serviços de natureza especial prestados pelos membros do Ministério 

Público devem ser remunerados, tal como definido no Ato (N) nº 40/94 - PGJ, de 30 de 

setembro de 1994, que regulamenta o disposto no artigo 195 da Lei Complementar nº 734, 

de 26 de novembro de 1993; 

 

Considerando a necessidade de redução de gastos, e que a norma legal ao indicar a diária 

como critério preferencial de remuneração não proíbe critério alternativo, desde que não 

advenha prejuízo para a Administração e razões de excepcional interesse público justifiquem 

a medida; 

 

Considerando que, de qualquer modo, para não resultar ofensa a direito subjetivo dos 

membros do Ministério Público é indispensável que esse critério alternativo fique condicionado 

à expressa concordância do membro do Ministério Público, em cada caso; 

 

Considerando ainda que, de qualquer modo, o critério alternativo consistente na 

compensação, para atingir a finalidade a que se destina, carece da fixação de uma limitação 

de dias por ano em relação a cada membro do Ministério Público, pena de gerar efeitos mais 

danosos que os ora pretendidos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Mediante solicitação expressa do membro do Ministério Público interessado, os 

serviços de natureza especial definidos nos incisos I a V e VII a X do artigo 2° do Ato Normativo 

nº. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, desde que observado o limite de 60 (sessenta) dias 

por ano, poderão ser anotados para compensação na mesma proporção fixada para a diária, 
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sem prejuízo do atendimento dos requisitos e exigências estabelecidos naquele ato 

normativo. (NR) *Alterado pelo Ato (N) nº 482/2006 – PGJ, 25/09/2006 

 

Parágrafo único. Os serviços de natureza especial que excederem o limite de 60 (sessenta) 

dias por ano não poderão ser anotados para compensação, sendo remunerados por meio da 

gratificação prevista no artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro 

de 1993. (NR) *Alterado pelo Ato (N) nº 482/2006 – PGJ, 25/09/2006 

 

Art. 2º. O membro do Ministério Público poderá usufruir, no máximo: (NR) *Alterado pelo Ato (N) 

nº 482/2006 – PGJ, 25/09/2006 

 

I – no mesmo mês, 10 (dez) dias de compensação; (AC) *Acréscimo pelo Ato (N) nº 482/2006 – PGJ, 

25/09/2006 

 

II – no mesmo ano, 30 (trinta) dias de compensação. (AC) *Acréscimo pelo Ato (N) nº 482/2006 – PGJ, 

25/09/2006 

 

Parágrafo único - Ao membro do Ministério Público incumbe providenciar sua substituição 

automática. 

 

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
São Paulo, 11 de dezembro de 1995. 
 
 
José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 
 
 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 12 de dezembro de 1995 

  

  

 

 


