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A-SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ASSUNTOS JURÍDICOS 
ATO NORMATIVO Nº 622/2009-PGJ, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 

(PT. Nº 29.862/94) 
 

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

Revoga os incisos VI, XI e XII do art. 2º do Ato 
Normativo nº 40, de 30 de setembro de 1994, e 
dá nova redação ao Ato Normativo nº 38, de 30 
de setembro de 1994, que regulamenta a 
gratificação por cumulação de exercício de 
cargo ou funções de execução devida aos 
membros do Ministério Público, prevista no 
art. 187 da Lei Complementar nº 734, de 26 de 
novembro de 1993 
 

 

 

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

que a matéria referente ao pagamento de gratificação pelo exercício cumulativo de cargo ou 

função, prevista no artigo 187 da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, é 

regulada pelo Ato Normativo nº 38, de 30 de setembro de 1994; 

 

Considerando que o inciso I do art. 4º da Resolução nº 9, de 5 de junho de 2006, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, determina que essa gratificação não se inclui no subsídio, mas 

deve respeito ao limite máximo de remuneração; 

 

Considerando que o Ato Normativo nº 40, de 30 de setembro de 1994, ao arrolar as hipóteses 

de prestação de serviço de natureza especial, inclui situações de exercício cumulativo de 

cargo ou funções de execução nos incisos VI, XI e XII de seu art. 2º, que deveriam se 

encontrar, por sua natureza, no bojo do citado Ato Normativo nº 38, 

 

RESOLVE editar o seguinte Ato:  

 

Art. 1º - O artigo 1º do Ato Normativo nº 38-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido do § 4º com a seguinte redação: 

 

“Artigo 1º. (...) 

 

(...) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1124compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/040compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/040compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/038compilado.pdf


 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 2 de 2 

§ 4º - Está submetida ao regime deste Ato Normativo a efetiva atuação em razão de 

designação para oficiar, emergencialmente e por período de 30 (trinta) dias, em no mínimo: 

 

I – 100 (cem) processos ou inquéritos; 

 

II – 200 (duzentos) feitos do Juizado Especial Criminal; 

 

III – 50 (cinqüenta) procedimentos da área de interesses difusos e coletivos”. 

 

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogados os incisos VI, XI e XII 

do artigo 2º do Ato Normativo nº 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994. 

 

 

São Paulo, 22 de dezembro de 2009 

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, quarta-feira, 23 de dezembro de 2009, p.133 

 
 

 


