
 

 

 

 

 

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

Ato (Normativo) nº 258/2001 - PGJ de 31-5-2001 (Pt. nº 44.943/2001) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 277/2002-

PGJ de 27 de fevereiro de 2002 
 

Autoriza a suspensão, nas comarcas do interior do Estado, 
em que não houver Plantão Judiciário e onde o Ministério 
Público não possua sede própria, dos Plantões de 
Promotores de Justiça na área da Infância e da Juventude, 
para atuação aos sábados, domingos e feriados, de que 
trata o Ato (N) nº 139/98, de 23 de janeiro de 1998, 
modificado pelo Ato (N) nº 162/98, de 13 de outubro de 
1998 

 
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 a crise energética por que passa o país; 
 
CONSIDERANDO as medidas restritivas anunciadas pelo Governo Federal; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001, que institui o Programa Estadual de 
Redução e Racionalização do Uso de Energia; 
 
CONSIDERANDO o Provimento nº 753/2001, do E. Conselho Superior da Magistratura, publicado do D.O.J. De 
22 de maio de 2001, cujo art. 7º dispõe que "Aos sábados, domingos, feriados e em dias em que não haja 
expediente será proibido o acesso de servidores e magistrados nos prédios, devendo as luzes permanecer 
apagadas, salvo nas Comarcas onde houver Plantão Judiciário e exclusivamente para esse fim"; 
 
CONSIDERANDO a impossibilidade de realização dos Plantões de Promotores de Justiça na área da Infância e 
da Juventude, nas sedes das circunscrições em que não houver Plantão Judiciário e naquelas em que o 
Ministério Público não possua sede própria; 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Autorizar a suspensão dos Plantões de Promotores de Justiça na área da Infância e da Juventude, 
de que trata o Ato (N) nº 139/98, de 23 de janeiro de 1998, modificado pelo Ato (N) nº 162/98, de 13 de 
outubro de 1998, nas sedes de circunscrição do interior do Estado onde não houver Plantão Judiciário e onde 
o Ministério Público não possua sede própria. 
 
Artigo 2º - o artigo 7º do Ato Normativo nº 256/01-PGJ, de 22-5-2001, publicado no D.O. de 23-5-2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Artigo 7º - Aos sábados, domingos e feriados e em dias em que não haja expediente, não será permitido o 
acesso de servidores e membros do Ministério Público nos prédios próprios, devendo as luzes permanecerem 
apagadas, salvo nas comarcas e horários em que se realizarem os Plantões de Promotores de Justiça na área 
da Infância e da Juventude, de que tratam os Atos (N) 139/98-PGJ, de 23.01.98, e 162/98-PGJ, de 13.10. 
98. 
 
Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 111 (103), Sexta-feira, 1 de junho de 2001, p.27 
 
 


