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ATO NORMATIVO Nº 134-PGJ, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 (pt. Nº 70.041/97) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 469 – PGJ, 

14-07-2006 
Disciplina, nas comarcas que especifica, o plantão de 
promotores de Justiça para a atuação aos sábados, 
domingos e feriados e dá outras providências 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais (artigo 19, XII, "c", da Lei 
Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993), 
 
CONSIDERANDO que o Provimento nº 579/97, do Conselho Superior da Magistratura (D.O.E. de 18/11/97), 
deu nova disciplina ao plantão judiciário, reduzindo sua abrangência territorial e indicando taxativamente as 
comarcas do interior em que pode ser implantado ou mantido (Andradina, Araçatuba, Botucatu, Campinas, 
Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba), 
 
CONSIDERANDO a conveniência de alterar as normas que atualmente disciplinam o comparecimento de 
promotores de Justiça no plantão judiciário, para harmonizá-las ao sistema instituído pelo Provimento CSM nº 
579/97, 
 
RESOLVE EXPEDIR O SEGUINTE ATO: 
 
Artigo 1º. Nas comarcas de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, o Ministério Público manterá plantão 
de promotores de Justiça aos sábados, domingos e feriados, para a atuação no plantão judiciário, em todas 
as matérias em que lhe caiba intervir. 
 
§ 1º. Nas demais Promotorias de Justiça do interior, após o encerramento do expediente normal, bem como 
aos sábados, domingos e feriados, competirá aos respectivos promotores de Justiça atender os casos de 
excepcional urgência.  
 
§ 2º. Na impossibilidade eventual de atuação do promotor de Justiça local, o interessado poderá dirigir-se à 
comarca mais próxima ou a quem esteja em plantão. 
 
Artigo 2º. O plantão se inicia às 9 (nove) horas e só termina com a reabertura do expediente do dia imediato, 
incumbindo a quem esteja escalado o atendimento de todos os casos urgentes apresentados nesse período. 
 
Parágrafo único. O Promotor de Justiça escalado deverá: 
 
a) das 9 (nove) às 13 (treze) horas, permanecer no local especificamente reservado ao plantão; 
 
b) comunicar ao responsável pelo plantão policial o número de telefone ou o endereço em que poderá ser 
localizado, para o atendimento dos casos apresentados fora do horário acima referido. 
 
Artigo 3º. Atuará em cada plantão apenas um promotor de Justiça, conforme a escala mensal. 
 
§ 1º. As escalas de cada plantão serão discutidas na reunião ordinária do mês imediatamente anterior, com a 
presença da maioria absoluta dos membros da respectiva Promotoria de Justiça. 
 
§ 2º. A deliberação será aprovada por maioria simples e, no prazo de cinco dias, o secretário-executivo 
deverá comunicá-la ao procurador-geral de Justiça, para a homologação. 
 
§ 3º. A homologação só será concedida à escala que distribua a incumbência de modo equânime e preveja 
substituto automático para todos os integrantes da Promotoria de Justiça, especificados de modo objetivo, 
segundo a nomenclatura dos respectivos cargos; 
 
§ 4º. Na hipótese de empate na votação ou caso não haja quorum para a deliberação, a escala será 
elaborada pelo procurador-geral de Justiça. 
 
§ 5º. Os promotores de Justiça de outras comarcas pertencentes à mesma circunscrição judiciária daquelas 
mencionadas no artigo 1° deste ato normativo poderão integrar a escala. 
 
Artigo 4º. O promotor de Justiça que, por motivo de força maior, não puder comparecer ao plantão será 
substituído pelo seguinte, na ordem da respectiva escala, competindo-lhe as providências necessárias para 
comunicação tempestiva ao substituto. 
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Artigo 5º. Nas comarcas mencionadas no artigo 1º deste ato, até o dia 1º de janeiro de 1998, inclusive, os 
plantões já programados serão realizados segundo as escalas atuais. 
 
Artigo 6º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente o Ato Normativo nº 67-PGJ, de 15 de setembro de 1995. 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, Sábado, 13 de novembro de 2004. p.89 
 
 


