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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO 1.300/2021-PGJ, DE 14 DE JANEIRO DE 2021 

(SEI N° 29.0001.0114991.2020-21) 
 

 Disciplina a concessão da ajuda de custo de 
que trata o art. 181, XV-A, da Lei Complementar 
estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 
dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 19, inciso X, alínea "a", da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 734/93 prevê “ajuda de custo, de 

natureza indenizatória, por aquisição de obras jurídicas e outros insumos indispensáveis ao 

exercício das funções pelos membros do Ministério Público, nos termos e limites fixados em 

ato do Procurador-Geral de Justiça” (art. 181, XV-A); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento adequado à concessão da 

ajuda de custo de que trata o art. 181, XV-A, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, incluído 

pela Lei Complementar estadual nº 1.083, de 17 de dezembro de 2008; 

 

CONSIDERANDO que a ajuda de custo está vinculada ao exercício das atividades próprias 

do membro do Ministério Público, servindo de fomento ao aperfeiçoamento e aprimoramento 

funcional; 

 

CONSIDERANDO a disponibilização pelo Ministério Público de sistema de biblioteca digital, 

que possibilita a consulta em plataforma eletrônica de doutrina, jurisprudências e legislação, 

bem como que a Instituição intensificou os materiais respectivos, EXPEDE A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. A ajuda de custo, de natureza indenizatória, prevista no art. 181, inciso XV-A, da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, destina-se ao reembolso integral ou parcial do valor 

despendido para a aquisição de livros de conteúdo jurídico, nacionais ou estrangeiros, bem 

como para a aquisição de aplicativos de informática e outros insumos, desde que afetados ao 

exercício das funções pelos membros do Ministério Público. 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1083-17.12.2008.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
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Art. 2º. Ato específico do Procurador-Geral de Justiça fixará o limite anual da ajuda de custo 

para fins de reembolso. 

 

Art. 3º. A ajuda de custo poderá ser concedida para o reembolso, total ou parcial, do valor 

despendido: 

I - na aquisição de livros jurídicos, desde que não disponíveis no sistema de Biblioteca Digital 

disponibilizada pela instituição; 

II – na aquisição de programas de informática (softwares) ou outros aplicativos fundamentais 

para o exercício da função, desde que não fornecidos pela instituição; 

III – na aquisição de equipamentos portáteis para a leitura dos livros e na assinatura para 

acesso as plataformas de editoras de bibliotecas virtuais, desde que não oferecidos pela 

instituição. 

 

§1º. O reembolso de insumos de informática estará limitado a 80% (oitenta por cento) do valor 

anual da ajuda de custo, definido com base no que dispõe artigo 2º desta Resolução, 

compreendendo-se os seguintes materiais: 

I - equipamento portátil de leitura; 

II - dispositivo pessoal para acesso à internet, leitura de livros e outras funcionalidades 

concernentes. 

 

§ 2º. Não será devida a ajuda de custo quando se tratar de aquisição de mais de um exemplar 

da mesma obra de conteúdo jurídico ou licença de uso de aplicativo de informática. 

 

§ 3º. A aquisição de equipamento portátil referidos no § 1º será limitada a um reembolso por 

quinquênio. 

 

Art. 4º. A concessão da ajuda de custo dependerá de: 

I – requerimento do interessado, por meio de sistema próprio, com indicação do número da 

conta bancária funcional; 

II – relação das obras, aplicativos (softwares) ou equipamentos adquiridos; 

III – nota fiscal original, da qual deverá constar o nome do membro do Ministério Público e seu 

CPF, a discriminação nominal e o valor individualizado da obra, aplicativo ou equipamento 

adquirido; 

IV – declaração da não aquisição do mesmo livro em igual edição, observando-se em relação 

a aplicativo (software) ou equipamento as disposições desta Resolução; 
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V – justificativa ou descrição detalhada da relevância da aquisição para o exercício das 

funções próprias do cargo em que se acha o interessado. 

 

Parágrafo único – Os aplicativos (softwares) adquiridos por período de tempo definido 

(assinatura) poderão ser readquiridos desde que comprovado o término do período 

anteriormente contratado. 

 

Art. 5º. O requerimento deverá ser apresentado no período de março a outubro de cada 

exercício, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça, não sendo reembolsadas notas relativas a 

exercícios anteriores. 

 

§ 1º. O requerimento será processado na Biblioteca, que informará ao Centro de Finanças e 

Contabilidade o valor para pagamento, caso constate a adequação do pedido e o limite para 

o reembolso. 

 

§ 2º. Caberá à Diretoria-Geral o deferimento total ou parcial do pedido, programando-se o 

crédito em até 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 6º. Não fará jus à ajuda de custo o membro que não esteja em efetivo exercício por 

ocasião da aquisição ou por ocasião do requerimento. 

 

Parágrafo único. Não será objeto de reembolso a aquisição de livro jurídico de autoria do 

requerente, inclusive nos casos de coautoria ou obra coletiva. 

 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário e, em especial, a Resolução nº 655/2010-PGJ, de 04 de agosto de 2010. 

  

 

 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.131, n.9, p.72, de 15 de Janeiro de 2021.  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/655.PDF
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjaneiro%2f15%2fpag_0072_30969d083eaa9cd906aa5ead8554eb7e.pdf&pagina=72&data=15/01/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100072

