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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 277/2002-PGJ DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 

de 11/11/2019 

 Revoga as Resoluções nºs 256/2001-PGJ, de 
22 de maio de 2001 e 258/2001-PGJ, de 31 de 
maio de 2001 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o término das medidas anunciadas pelo Governo Federal sobre redução e 

racionalização de energia elétrica; 

 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 46.178, de 15 de outubro de 2001, que revogou o 

Decreto nº 45.818, de 24 de maio de 2001, os quais dispuseram sobre a adequação de 

funcionamento das repartições públicas estaduais, em relação a economia de energia elétrica; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público atingiu a finalidade da significativa redução do 

consumo de energia elétrica; 

 

CONSIDERANDO o Provimento nº 771/2002, do Conselho Superior da Magistratura, 

publicado no D.O.J. de 26 de fevereiro de 2002; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Revogar as Resoluções nºs 256/2001-PGJ, de 22 de maio de 2001 e 258/2001-PGJ, 

de 31 de maio de 2001, ficando restabelecido o horário normal de expediente interno e externo 

de todos os prédios, gabinetes e unidades administrativas do Ministério Público, em todo o 

Estado. 

 

Art. 2º. Determinar que sejam adotadas pelos responsáveis de todas as unidades da 

Instituição, medidas que visem a continuidade de economia de energia elétrica. 

 

 

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/256.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/258.pdf
https://www.al.sp.gov.br/norma/3575
https://www.al.sp.gov.br/norma/3215
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2002%2fjudiciario%2520caderno%2520i%2520parte%2520i%2ffevereiro%2f27%2fpag_0001_24QBLR6CQVVE1e4OH5KISDL9CG0.pdf&pagina=1&data=27/02/2002&caderno=Judici%C3%A1rio%20I%20parte%20I&paginaordenacao=10001
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/256.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/258.pdf
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Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de março de 2002, revogadas as 

disposições em contrário. 
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