
 

 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

ATO (N) Nº 140/98 - PGJ DE 29/01/98 
 

 Suspende a vigência do Ato (N) nº 139/98 de 23 de 
janeiro de 1998, que disciplina nas Comarcas do interior 
do Estado, onde não há plantão judiciário, o plantão dos 
Promotores de Justiça na área da Infância e da Juventude, 
para atuação aos sábados, domingos e feriados, e dá 
outras providências 

 
O Procurador-Geral de Justiça no exercício de suas atribuições legais (art.19, XII, "c", da Lei Complementar 
Estadual 734, de 26 de novembro de 1993): 
 
CONSIDERANDO que o Ato (N) nº 139/98 de 23 de janeiro de 1998, estabeleceu a obrigatoriedade de se 
realizar plantão do Ministério Público na área da Infância e da Juventude nas Comarcas do interior onde não 
há plantão do Poder Judiciário. 
 
CONSIDERANDO que o artigo 3º do referido ato estabeleceu a sua imediata vigência. 
 
CONSIDERANDO a inexistência de tempo hábil e a necessidade de regulamentação do mencionado Ato para 
sua operacionalização; 
 
CONSIDERANDO o elevado número de manifestações externadas pelos Promotores de Justiça, alcançados 
pelo Ato, dando conta das dificuldades de sua imediata aplicabilidade, tais como: 
 
a) necessidade de prévia elaboração de escala de plantão, nos termos do art. 3º do Ato (N) nº 134/97; 
 
b) utilização das dependências do Fórum da Comarca nos dias em que não há expediente forense; 
 
c) necessidade de elaboração de escala de funcionários do Ministério Público que deverão atuar no plantão; 
 
d) necessidade de se viabilizar a alocação de policiais, incumbidos da indispensável segurança; 
 
e) acesso a informações dos antecedentes do adolescente, nos termos do art. 179 da Lei nº 8.069/90; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º) Suspender a vigência do Ato (N) nº 139/98 pelo período de trinta dias. 
 
Art. 2º) Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 108 (21), sexta-feira, 30  de janeiro de 1998. 
 
 


