
 
 

 

 

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

ATO NORMATIVO Nº 380-PGJ, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2004 (pt. nº 70.041/97) 
 

 Altera a redação da alínea "a" do parágrafo único do art. 
2° e acrescenta dispositivo ao Ato Normativo nº 139-PGJ, 
de 23 de janeiro de 1998  

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, XII, "c", da 
Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e CONSIDERANDO a necessidade de 
disciplinar a participação dos promotores de Justiça nos plantões do Ministério Público na área da Infância e 
Juventude no interior, de forma a possibilitar tratamento mais equânime da questão, RESOLVE: 
 
Art. 1º. A alínea "a" do parágrafo único do artigo 2º do Ato Normativo nº 139-PGJ, de 23 de janeiro de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"a) comunicar com antecedência às respectivas autoridades policiais o local em que será realizado o plantão, 
que terá lugar, preferencialmente, na sede da circunscrição e em prédio do Ministério Público, onde houver;" 
 
Art. 2º. O Ato Normativo nº 139-PGJ, de 23 de janeiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 
2º-A: 
 
"Art. 2º-A. Atuará em cada plantão a que se refere o art. 2° deste ato normativo apenasum promotor de 
Justiça, conforme escala anual. 
 
§ 1º. A escala referida no caput deste artigo será elaborada em reunião na sede da circunscrição, convocada 
pelo secretário-executivo mais antigo da sede, e deverá ser apresentada à Procuradoria-Geral de Justiça até o 
dia 15 de dezembro de cada ano. 
 
§ 2º. A escala deverá contemplar rodízio obrigatório entre todos os promotores de Justiça que manifestarem 
a intenção de participar do plantão. 
 
§ 3º. Concorrerão para a formação da escala todos os promotores de Justiça da circunscrição. 
 
§ 4º. Serão indicados à escala, preferencialmente, aqueles que manifestarem interesse. 
 
§ 5º. Não sendo possível a elaboração da escala por insuficiência de interessados, todos os promotores de 
Justiça da circunscrição integrarão o rodízio." 
 
Art. 3º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Parágrafo único. Permanecerão válidas as escalas de plantão elaboradas para o ano de 2004 e para o dia 1º 
janeiro de 2005. 
 
São Paulo, 11 de novembro de2004. 
RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
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