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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO (N) N.º 067/95 - PGJ, DE 15 DE SETEMBRO DE 1995  

(PT. Nº 12.256/94) 

Revogado pelo Ato (N) n.º 134/97 - PGJ, de 17 de 
dezembro de 1997. 

 

Altera e consolida as normas que 
disciplinam 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 

14/09/95 (pt. n. 12.256/94), 

 

Considerando que o Ato (N) nº 051/95, de 31/1/95, disciplina o plantão unificado dos Órgãos 

do Ministério Público do interior, nas áreas cível e criminal, em cada comarca ou localidade; 

 

Considerando que o sistema mantido pelo Ato (N) nº 051/95 pressupõe a existência de um 

expediente forense em regime de plantão; 

 

Considerando que o Provimento n. 532/95, de 11.8.951, do Conselho Superior da 

Magistratura (DOE de 14.8.95), alterou substancialmente o Plantão Judiciário até então 

disciplinado pelo Provimento nº 458/91, pois impôs a sua regionalização, determinando a sua 

realização nos Fóruns das Sedes de Circunscrições, abrangendo as correspondentes 

comarcas e localidades, bem como prevendo que todos os Juízes das respectivas comarcas 

e localidades deverão participar em rodízio e mediante escala mensal, não mais existindo, 

portanto, o Plantão Judiciário em cada comarca ou localidade; 

 

Considerando, em decorrência, a necessidade de adaptar as normas que regem a atribuição 

dos Órgãos do Ministério Público do interior para oficiar nos expedientes em regime de plantão 

a esse novo sistema, e ainda de se proceder a sua consolidação, tornando mais fácil a 

compreensão da regulamentação da matéria; 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

Art. 1º - O Plantão do Ministério Público nas comarcas e localidades do interior será realizado 

na Promotoria de Justiça da sede da circunscrição judiciária, aos sábados, domingos e 
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feriados nacionais e estaduais, das 9:00 às 13:00 horas, destinando-se à atuação no 

expediente forense do Plantão Judiciário, compreendendo as matérias criminais e cíveis, 

inclusive as da infância e juventude. 

 

§ 1º - Intervirá em cada plantão apenas um órgão do Ministério Público, de acordo com a 

escala aprovada. 

 

§ 2º - Os casos urgentes, de quaisquer das comarcas ou localidades da circunscrição 

judiciária, apresentados após o horário de funcionamento do Plantão, serão de atribuição do 

mesmo membro do Ministério Público escalado para nele oficiar. 

 

Art. 2º - Até o dia 21 de setembro de 1995 as Promotorias de Justiça, cíveis, criminais ou 

cumulativas, da mesma circunscrição judiciária, em reunião conjunta e com a presença de 

todos os Promotores de Justiça titulares que as integram, deliberarão consensualmente a 

escala única e permanente de participação nos Plantões, para vigorar a partir de 23 de 

setembro de 1995, reportando-se aos respectivos cargos de Promotor de Justiça, com a 

indicação da ordem seqüencial a ser observada, em sistema de rodízio, comunicando-a à 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

§ 1º - Se não houver consenso, seja pela discordância de qualquer dos presentes ou em razão 

de ausência, caberá ao Procurador-Geral de Justiça fixar a escala definitiva, acolhendo total 

ou parcialmente a sugestão da maioria, providenciando a divulgação resumida da decisão, 

através de aviso. 

 

§ 2º - Compete ao Secretário ou Secretários das Promotorias de Justiça da sede da 

circunscrição judiciária adotar as providências para a realização da reunião conjunta e 

posterior comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

§ 3º - A alteração da escala observará o disposto no "caput" e no § 1º deste artigo, inclusive 

na hipótese de destinação de novo cargo de Promotor de Justiça. 

 

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

participará do plantão aquele que estiver designado para responder pelo cargo respectivo. 
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§ 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 - O Secretário ou Secretários da Promotoria de Justiça da sede da circunscrição 

judiciária remeterão, por ofício, ao Juízo Diretor da Circunscrição e a todas as Delegacias de 

Polícia abrangidas, cópia da escala de plantão definitiva, na qual conterá o endereço ou 

telefone do membro do Ministério Público para eventual contato fora do horário de 

funcionamento do Plantão. 

 

Art. 4º - Nos feriados municipais e nos dias úteis, após o período de expediente forense 

normal, competirá aos membros do Ministério Público da respectiva comarca ou localidade 

atender, quando solicitados, os casos de urgência (art. 169, incisos XV e XVII, da LCE 

734/93). 

 

Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial o Ato (N) n. 51/95. 

 

São Paulo, 15 de setembro de 1995. 

 

JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
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