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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 046/94 - PGJ, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1994  

(PT. Nº 30.136/91) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 66/1995-PGJ, de 
30/08/1995 

Altera as normas de concessão de férias aos 
membros do Ministério Público de Primeira 
Instância 

 

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

 

Considerando a necessidade de estabelecer sistema de rodízio para prestação de serviços 

durante o período de férias coletivas pelos Promotores de Justiça; 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

Art. 1º - Os  §§ 1º e 5º, do artigo 1º, do Ato (I) nº 09/93 - PGJ, de 09/09/93, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

"§ 1º - Os Promotores de Justiça da Capital e do Interior, que pretenderem prestar serviços 

durante o período de férias a que se refere o "caput", deverão encaminhar requerimento 

individual à Procuradoria-Geral de Justiça no período de 1º a 10 de setembro, através do 

Protocolo Geral do Ministério Público, ficando vedada a remessa através de "Fax". 

 

"§ 5º. Caso o número de interessados da circunscrição judiciária ou, no caso da Capital, da 

Promotoria de Justiça, exceda o necessário, serão indeferidos os pedidos de prestação de 

serviços, de acordo com os seguintes critérios: 

 

I) aqueles que ainda não prestaram serviços no período de férias coletivas em anos anteriores 

preferirão aos demais, estivessem ou não estes últimos na mesma circunscrição judiciária ou 

Promotoria de Justiça, conforme o caso, adotando-se sistema de rodízio;  

 

II) respeitada a regra anterior, terão preferência os Promotores de Justiça segundo a ordem 

de antigüidade na carreira." 

 

Art. 2º - Fica mantida a relação dos Promotores de Justiça que prestarão serviços no período 

de 2 a 31 de janeiro de 1995, a partir do qual se estabelecerá o rodízio previsto no inciso I, do 

§ 5º, do artigo 1º, do Ato (I) nº 09/93 - PGJ, de 09/09/93, com a redação dada por este Ato. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/066.pdf
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Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Paulo, 09 de novembro de 1994. 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 10 de novembro de 1994 

 
 

  

 

 


