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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº 374-PGJ, DE 9 DE SETEMBRO DE 2004   

(PT. Nº 17.417/04) 
 

Revogado (sem revogação expressa) – VIDE 
Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 26 de outubro 
de 2018 

Faculta aos membros do Ministério Público a 
compensação de dias trabalhados pelo 
exercício ou diligência fora de sua comarca, 
sede ou circunscrição (artigo 185 da Lei 
Complementar Estadual nº 734, de 26 de 
novembro de 1993) 
 

 

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

CONSIDERANDO que as diretrizes do artigo 37 da Constituição da República impõem ao 

administrador o dever de eficiência, do qual a economicidade é um dos aspectos mais 

relevantes; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 185 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro 

de 1993, indica a diária como critério preferencial de pagamento, mas não proíbe critério 

alternativo, desde que não advenha prejuízo para a administração e razões de interesse 

público justifiquem a medida; 

 

CONSIDERANDO que, para não ofender direito subjetivo dos membros do Ministério Público, 

o critério alternativo deve estar condicionado a expressa concordância do beneficiário da 

vantagem pecuniária; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que o critério alternativo, consistente na compensação, dever 

estar sujeito a limitações, para atender plenamente ao interesse público, 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO NORMATIVO: 

 

Art. 1º. O exercício das funções ou a realização de diligência fora da comarca, sede ou 

circunscrição poderá ser objeto de até 12 (doze) dias de compensação por ano, na mesma 

proporção fixada para a diária, mediante solicitação expressa do membro do Ministério 

Público interessado, sem prejuízo do atendimento dos requisitos exigidos no Ato Normativo 

nº 39-PGJ. 

 

Art. 2º. O membro do Ministério Público não poderá usufruir mais de 4 (quatro) dias de 

compensação no mesmo mês. 
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Art. 3º. A faculdade prevista neste ato fica restrita aos créditos constituídos até 31 de 

dezembro de 2003. 

 

Art. 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 10 de setembro de 2004, p.27 

 

 

  

 

 


