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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº. 920/2015-PGJ, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015. 

(PROTOCOLADO 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, que regulamenta a 
gratificação devida aos membros do Ministério 
Público pela prestação de serviços de natureza 
especial, previsto no artigo 195 da Lei 
Complementar Estadual nº. 734, de 26 de 
novembro de 1993 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 

19, inciso XII, aliena c da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, e, 

 

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

regulamentou a gratificação devida aos membros do Ministério Público pela prestação de 

serviços de natureza especial, prevista no artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº. 734, 

de 26 de novembro de 1993; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 121-CNMP, de 10 de março de 2015, alterou as 

disposições contidas na Resolução n. 20, de 28 de maio de 2007, passando a exigir que o 

promotor de Justiça com atribuição para exercer o controle externo da atividade policial realize 

visitas ordinárias semestrais nos meses de abril a maio e outubro a novembro de cada ano a 

repartições policiais (delegacias de polícia, distritos policiais e departamentos de polícia) e 

órgãos de perícia técnica (Instituto Médico-Legal e Instituto de Criminalística) existentes em 

sua área de atribuição; 

 

CONSIDERANDO que na comarca da Capital, por força do Ato Normativo nº. 650-PGJ/CPJ, 

de 18 de junho de 2010, o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade 

Policial (GECEP) é quem detém a atribuição para realizar essas fiscalizações, abrangendo 

cerca de 180 repartições policiais; 

 

CONSIDERANDO que esse elevado número impossibilita o exercício da função em tempo 

tão exíguo, fato que eventualmente pode se verificar em outras comarcas do interior, 

ensejando a necessidade de designações de promotores de Justiça para auxiliar os órgãos 

de execução no período de visitação; 

  

RESOLVE editar o seguinte Ato: 

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. 1º. O artigo 2º do Ato Normativo nº. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso: 

 

“XVII – a efetiva prestação de auxílio ao órgão de execução incumbido de realizar o controle 

externo da atividade policial, na proporção de 1 (uma) diária a cada dia de designação para a 

realização de duas visitas a repartições policiais e/ou órgãos de perícia técnica. 

 

Art. 2º. O artigo 6º-A do Ato Normativo nº. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte inciso: 

 

“III – 01 (um) dia a cada duas visitas a repartições policiais e/ou órgãos de perícia técnica na 

hipótese do inciso XVII”. 

 

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

contrárias. 
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