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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO* Nº 047/94 - PGJ, de 27 de dezembro de 1994  

(Pt. CRH-MP Nº 137/94) 
 

*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 

 Modifica a Resolução nº 15/94 - PGJ, de 
03/02/94 e dá outras providências 

 

O Procurador-Geral de Justiça em exercício, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que o indeferimento do gozo de férias e licença-prêmio é feito com 

antecedência, precedendo o mês ou período em que se daria o gozo; 

 

Considerando que a indenização de férias ou licença-prêmio pressupõe, além do 

indeferimento, o exaurimento do período em que estava previsto o seu gozo, especialmente 

porque, até que tal aconteça, haverá possibilidade de, revisto o ato, ser deferido o gozo, ainda 

que parcial, ou, diversamente, de serem indeferidas ou sustadas férias ou licença-prêmio de 

outros membros do Ministério Público, gerando para estes situação de desigualdade no 

tocante à indenização relativa ao mesmo período de gozo de férias ou licença-prêmio; 

 

Considerando que a matéria está disciplinada na Resolução nº 15/94, de 03/2/94; 

 

Resolve editar a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - O parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução nº 15/94 - PGJ, de 03/02/94, passa a 

ter a seguinte redação:  

 

"Parágrafo único: A indenização poderá ser solicitada a partir do mês ou período em 

que estava previsto gozo, inclusive." 

 

Art. 2º - Os requerimentos de indenização relativos às férias de janeiro de 1995, já 

protocolados, consideram-se ingressados no mesmo mês de janeiro de 1995 para os fins 

previstos no artº 3º da Resolução nº 15/94 - PGJ, de 03/02/94. 
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 27 de dezembro de 1994. 

 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, de 28 de dezembro de 1994. 

  

  

 

 


