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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº. 417-PGJ, DE 17 DE JANEIRO DE 2006  

(PT. Nº. 29.862/94) 
 

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

Altera o Ato Normativo nº. 40-PGJ, de 30 de 
setembro de 1994 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, e considerando a necessidade 

de alterar o ato que regulamenta a concessão de gratificação devida aos membros do 

Ministério Público pela prestação de serviços de natureza especial, tendo em vista dispositivo 

constante da Resolução nº. 180, editada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, resolve: 

 

Art. 1º. O inciso X do artigo 2º do Ato Normativo nº. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 2º. ........................................................................................... 

 

X - a participação em sessão do Colégio Recursal, de que trata a Seção VII do Provimento nº. 

806, de 24 de julho de 2003, do Conselho Superior da Magistratura, na proporção de 1 (uma) 

diária a cada 2 (duas) sessões. (AC) (NR) 

 

XI - a efetiva atuação em razão de designação para oficiar emergencialmente em feitos do 

Juizado Especial Criminal, na proporção de 15 (quinze) diárias para cada lote de, no mínimo, 

200 (duzentos) feitos; (AC) 

 

XII - a efetiva atuação em razão de designação para oficiar emergencialmente em 

procedimentos da área de interesses difusos e coletivos, na proporção de 15 (quinze) diárias 

para cada lote de, no mínimo, 50 (cinqüenta) feitos. (AC) 

......................................................................................................... 

 

§ 3º. Para os fins dos incisos V e X deste artigo, considera-se serviço da natureza especial 

aquele prestado sem prejuízo do serviço e em horário distinto do Juízo Comum, assim 

entendidas as sessões iniciadas entre 9 (nove) e 12 (doze) horas e a partir das 18 (dezoito) 

horas. (AC)" 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/040compilado.pdf
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Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de janeiro de 2006. 

 

São Paulo, 17 de janeiro de 2006. 

 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, p.30, de 18 de janeiro de 2006. 

  

  

 

 


