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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 051/95 - PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 1995 (PT. Nº 12.256/94) 

 

Revogado pelo Ato (N) N.º 067/95 - PGJ, de 15 de 
setembro de 1995 

Disciplina a atribuição dos Órgãos do 
Ministério Público do interior para os 
expedientes em regime de plantão. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da 

deliberação do  Órgão Especial do Colégio de Procuradores em sua reunião ordinária de 

17/10/94 (pt. n. 12.256/94), 

 

Considerando a necessidade de disciplinar as atribuições dos cargos de Promotor de Justiça 

integrantes das Promotorias de Justiça do interior no tocante ao expediente no período de 

plantão, sobre matérias criminal e cível, em especial as da infância e  juventude; 

 

Considerando que o plantão tem cabimento nos dias não úteis, em que não há expediente 

forense normal, e a conveniência, no interesse dos serviços afetos ao Ministério Público, de 

que seja unificado quanto as matérias e prestado por um único membro da Instituição; 

 

Considerando que  a participação em plantão, para se caracterizar como serviço de natureza 

especial e justificar o pagamento da gratificação respectiva, exige a existência de expediente 

forense de plantão, no qual atue o membro do Ministério Público; 

 

Considerando que, mesmo pelo sistema legal anterior, a figura do "plantão à distância" não 

conferia direito à compensação, eis que não importava na existência de um expediente 

forense; 

 

Considerando que o "plantão à distância" consiste, na verdade, no atendimento de casos 

urgentes, fora do expediente forense normal ou do expediente de plantão, tratando-se de ônus 

da função e de dever funcional (Artigo 169, XV, da LCE n. 734/93), que têm por pressuposto 

a observância da exigência de residência na respectiva comarca, descartando, na hipótese, 

atuação em regime de plantão para fins de remuneração; 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/067.pdf
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Art. 1º - Fica instituído o plantão unificado do Ministério Público nas comarcas e localidades 

do interior em que haja, nos dias não úteis, expediente forense em regime de plantão, o qual 

abrangerá as matérias criminais e cíveis, em especial as da infância e juventude. 

Parágrafo único - Intervirá em cada plantão apenas um órgão do Ministério Público, de 

acordo com a escala aprovada. 

 

Art. 2º - No prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste Ato, as Promotorias de 

Justiça do interior, integradas por mais de um cargo de Promotor de Justiça, proporão ao 

Procurador-Geral de Justiça escala única e permanente de participação nos plantões, para 

vigorar a partir de 1º de março de 1995, reportando-se aos cargos respectivos e indicando a 

ordem seqüencial a ser observada, em sistema de rodízio. 

 

§ 1º - Nas comarcas em que houver Promotorias Cível e Criminal a deliberação será conjunta, 

observado o disposto neste artigo e no § 1º, do Artigo 47, da Lei Complementar Estadual n. 

734, de 26/11/93. 

 

§ 2º - Aprovada a proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, a escala torna-se obrigatória. 

Eventuais alterações somente vigorarão após a aprovação da proposta respectiva. 

 

§ 3º - Não sendo apresentada a proposta de escala no prazo estabelecido neste artigo, o 

Procurador-Geral de Justiça a fixará, mediante critérios objetivos.  

 

§ 4º - No caso de afastamento, licença ou férias do membro do Ministério Público, participará 

do plantão aquele que estiver designado para responder pelo cargo respectivo. Se mais de 

um estiver designado, competirá ao que por primeiro o houver sido. 

 

§ 5º - A substituição automática para fins de participação no plantão, em face de impedimento 

ocasional do membro do Ministério Público, incumbirá àquele imediatamente subseqüente na 

ordem seqüencial da escala aprovada. 

 

Art. 3º - A inexistência de expediente forense em regime de plantão, seja criminal, seja da 

infância e juventude, na comarca, não desobriga os membros do Ministério Público de 

atender, quando solicitados, casos de urgência (Artigo 169, incisos XV e XVII, da LCE 734/93). 
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Parágrafo único - Observar-se-á o disposto neste artigo quando a situação de urgência 

ocorrer após o período de expediente forense normal ou de plantão. 

 

Art. 4º - Durante o período de plantão, os casos de urgência, de qualquer natureza, 

competirão ao membro do Ministério Público que nele esteja oficiando. 

 

Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 1995. 

 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.105, n.22, p.30, de 1º de fevereiro de 1995. 

  

  

 

 


