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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) Nº 162/98 - PGJ, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998  

(PT. Nº 70.041/97) 
 

Revogado (sem revogação expressa) – Vide 
Resolução nº 469/2006-PGJ, de 14/07/2006 

Modifica os Atos (N) 134/97 e 139/98 
 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições legais (art. 19, XII, "c", da 

Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993), 

 

Considerando que o sistema de Plantão Judiciário, objeto do Provimento nº 579/97, do 

Conselho Superior da Magistratura (D.O.E. de 18/11/97), foi recentemente alterado pelo 

Provimento C.S.M. nº 609/98 (D.O.E. de 30/9/98), para a inclusão de Bauru e a exclusão de 

Andradina e Itapeva, 

 

Considerando a conveniência de alterar as normas que atualmente disciplinam o 

comparecimento de Promotores de Justiça no Plantão Judiciário, para harmonizá-las às 

modificações introduzidas pelo Provimento CSM nº 609/98, 

 

RESOLVE EXPEDIR O SEGUINTE ATO: 

 

Artigo 1º - O artigo 1º do Ato (N) nº 134/97 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

'Artigo 1º - Nas comarcas de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, 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 artigo 1º do Ato (N) nº 139/98 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/469compilado.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/134consolidado.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/239consolidado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/find/12329
https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/find/12329
https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/consulta?deTiponorma=%22PROVIMENTO%22&deOrgaoexpedidor=%22CONSELHO+SUPERIOR+DA+MAGISTRATURA%22
https://esaj.tjsp.jus.br/gecon/legislacao/consulta?deTiponorma=%22PROVIMENTO%22&deOrgaoexpedidor=%22CONSELHO+SUPERIOR+DA+MAGISTRATURA%22
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/134consolidado.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/139consolidado.pdf
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'Artigo 1º - Nas comarcas de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, 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: 

 

I) a atuação no Plantão Judiciário, em todas as matérias em que lhe caiba intervir; 

 

II) a oitiva informal dos adolescentes que tenham sido apreendidos, em qualquer comarca da 

circunscrição, por suspeita de cometimento de atos infracionais, bem como para o 

cumprimento das demais providências iniciais, tendentes à apuração do caso e à verificação 

da legalidade da apreensão e da necessidade de manutenção da custódia. 

 

Artigo 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 20 de outubro de 1998 p.28 
Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 22 de outubro de 1998 p.40  

 

 
 

 

  

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1998%2fexecutivo%2520secao%2520i%2foutubro%2f20%2fpag_0028_6F5BICJ4334K5eADA3LBBKQCIKL.pdf&pagina=28&data=20/10/1998&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10028
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1998%2fexecutivo%2520secao%2520i%2foutubro%2f22%2fpag_0040_478FUF82N43IReEOLH5M479HIO4.pdf&pagina=40&data=22/10/1998&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10040

