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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO N.º 057/95 - PGJ, DE 10 DE MAIO DE 1995  

(PT. Nº 4.631/95) 
 

Revogado pelo art.3º da Resolução nº 325 - PGJ, 
de 29 de agosto de 2003 
 

Dispõe sobre a petição de benefícios e 
vantagens funcionais, através de FAX 

 

 

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

 

CONSIDERANDO que parte considerável das solicitações de benefícios e vantagens pelos 

membros do Ministério Público tem sido encaminhada através de FAX; 

 

CONSIDERANDO que a reprodução fac-similar não assegura a integridade do conteúdo do 

documento, sendo precária e instável, uma vez que tende a esmaecer-se e desaparecer com 

o passar do tempo; 

 

CONSIDERANDO, portanto, a inconveniência de se admitir petições daquela natureza 

endereçadas por meio de FAX; 

 

CONSIDERANDO que, embora a jurisprudência admita utilização de FAX para a prática de 

atos processuais, não dispensa, para a validade do ato, a apresentação do original no prazo 

legal; 

 

CONSIDERANDO que o grande número de pedidos e a natureza das postulações tornam 

inviável e desnecessário o acolhimento provisório do "FAX", pois exigiria a estruturação de 

atividade administrativa extraordinária para posterior recepção do original em convalidação 

da solicitação, inicial, colocando em sério risco o interesse  do próprio requerente; 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Art. 1º - As petições relativas a direitos e vantagens, tais como vencimentos, diárias, 

gratificações, décimo terceiro salário, sexta-parte, férias, proventos, pensão, licenças somente 

serão admitidas no Protocolo Geral e processadas, se apresentadas na via original. 

 

Art. 2º - As petições referidas no artigo anterior, quando encaminhadas através de FAX, não 

serão consideradas para qualquer efeito, devendo ser sumariamente arquivadas. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/325.pdf
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Artigo 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.105, n.88, p.25, de 11 de maio de 1995. 

  

  

 

 


