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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº. 492-PGJ, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 

(PT. Nº.139.890/06) 
 

Texto Compilado até o Ato (N) nº 562/2008, de 
11/12/2008 
 
Revogado pela Resolução nº 1.124/2018-PGJ, de 
26/10/2018) 

Faculta aos membros do Ministério Público a 
compensação de dias trabalhados pelo 
exercício cumulativo de cargos ou funções de 
execução.  
 

 

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 187 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro 

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

alternativo, desde que não advenha prejuízo para a administração e que 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: 

Art. 1°. O exercício cumulativo de cargos ou funções de execução, regulamentado no Ato 

Normativo nº 38-PGJ, de 30 de setembro de 1994, desde que observado o limite de 60 

(sessenta) dias por ano, poderá ser anotado para compensação, na proporção de 1 (um) dia 

para cada 3 (três) dias de cumulação, mediante solicitação expressa do membro do Ministério 

Público interessado, sem prejuízo do atendimento dos requisitos e exigências estabelecidos 

naquele ato normativo. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/562.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
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§ 1º. O período de designação constante da portaria e respeitado o limite estabelecido no 

“caput”, poderá ser fracionado para fins de compensação e remuneração, desde que 

equivalente, pelos menos, a uma quinzena. (Redação dada pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008) 

§ 2º. O interessado deverá indicar no requerimento, apresentado no prazo máximo de dez 

(10) dias do término do período de designação, a fração do período para fins de anotação de 

dias de compensação e o remanescente para efeito de remuneração por meio da gratificação 

prevista no art. 187 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993. 

(Redação dada pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008) 

§ 3º. O Promotor de Justiça poderá usufruir, no máximo: (Redação dada pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 

11/12/2008). 

I – no mesmo mês, 12 dias de compensação; (Redação dada pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008). 

II – no mesmo ano, 30 dias de compensação. (Redação dada pelo Ato (N) nº 562 – PGJ, de 11/12/2008). 

§ 4º. Uma vez exercida, será irreversível a opção de anotação para compensação prevista 

neste artigo. (Incluído pelo Ato (N) nº 506 – PGJ, 31/05/2007) 

Art. 2º. Ao membro do Ministério Público incumbirá: 

I – providenciar sua substituição automática, se for usufruir até 4 (quatro) dias de 

compensação; 

II – indicar quem o substitua, se for usufruir 5 (cinco) ou mais dias de compensação. 

Art. 3°. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007. 

São Paulo, 22 de dezembro de 2006. 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, de 23 de dezembro de 2006. 

 


