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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1.074/17-PGJ, DE 26 DE ABRIL DE 2017 
(PROTOCOLADO Nº 30.219/17) 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 

 

 Dispõe sobre a perícia para concessão de 
benefício dos servidores portadores de 
deficiência física e/ou mental do Ministério do 
Estado de São Paulo.  (EMENTA 
ELABORADA). 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, no uso de suas competências, que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XII, alinea 

“c”, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar o desgaste e o deslocamento a capital, das 

pessoas beneficiárias portadoras de deficiência física e/ou mental, evitando-se a fadiga da 

longa viagem; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Resolução nº 567/2009 – PGJ, de 20 de janeiro 

de 2009; 

 RESOLVE: 

... “ 

Art. 18 – Para a concessão do benefício, o servidor passará por entrevista a ser efetuada pela 

Área de Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo, quando deverá apresentar, 

além da documentação exigida, os laudos médicos comprobatórios da deficiência. 

 § 1º - O acompanhamento poderá ser feito por meio de entrevistas periódicas na Área de 

Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo e/ou visita domiciliar. 

 § 2º - As entrevistas de reavaliação do benefício dos servidores lotados nas Áreas Regionais 

do Interior e do Litoral poderão ser substituídas por pericia documental indireta, que deverá 

ser encaminhada à equipe da Área de Saúde. 

 § 3º - A Área de Saúde do Ministério Público estabelecerá os documentos necessários, para 

a perícia documental indireta e avaliará a continuidade da concessão do benefício.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/567compilado.pdf
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 São Paulo, 26 de abril de 2018. 

 

 

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.78, p.59, de 27 de abril de 2018. 

 

 


