
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 952, DE 19 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe  sobre  o  atendimento  dos  Plantões  no  âmbito  da  SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O  PROCURADOR  CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições previstas no inciso II do 

artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e na Portaria PGR nº 468, de 21 de 

setembro de 1995, 

Considerando  a   necessidade   de   designação  de  Membro  do   MINISTÉRIO 

PÚBLICO  FEDERAL  para atuação,  durante  o  funcionamento  do  Plantão  Judiciário, nos 

pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar o perecimento de direitos 

ou assegurar a liberdade de locomoção,

Considerando  as  deliberações  tomadas  nas  1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 11ª Reuniões Gerais 

dos PROCURADORES DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO,

Considerando  a  necessidade  de  sistematizar  e consolidar  as  regras  estabelecidas 

por  meio  dessas deliberações e atualmente vigentes, resolve editar a seguinte Portaria:

Art. 1º – O atendimento ao plantão judiciário por Procuradores da República deverá 

ser estabelecido por meio de designações realizadas em escalas periódicas constantes em  duas 

portarias,  uma  delas  referente  à  1ª  Subseção Judiciária, e a outra, às demais SUBSEÇÕES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

§ 1º – A elaboração das escalas mencionadas no caput  deverá  obedecer  ao  critério 

de  ordem  alfabética, considerando-se os afastamentos previamente marcados.

§ 2º – As escalas de que trata o caput deverão ser amplamente  divulgadas  aos 

Membros   e   servidores   deste  Órgão,  bem  como  ao  Diretor  do  Foro  e  aos  Diretores  das 

SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, além  de  sua  divulgação  na 

página  eletrônica  da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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§ 3º – Mensalmente, deverão ser informados aos Coordenadores  das  Procuradorias 

da  República  nos Municípios e aos Diretores das SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO os telefones de contato dos Procuradores plantonistas daquele mês.

Art. 2º – Na ocorrência de qualquer eventualidade ou impedimento que impossibilite 

ao Procurador designado cumprir  o  seu  plantão,  a  ele  caberá  providenciar  um substituto  e  

comunicar  a  alteração,  antecipadamente,  ao Procurador Chefe, por meio de ofício.

Art.  3º  –  Será  facultado  ao  Procurador  plantonista  a   designação   de   servidor, 

preferencialmente  ocupante  de função comissionada, para acompanhá-lo durante o plantão no final 

de semana 

Art. 4º –  O horário de atendimento ao plantão deverá ter início: 

I  –  Para  a  1ª  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA,  de segunda a quinta-feira, a partir das 

19 (dezenove) horas, e às  sextas-feiras  e  vésperas  de  feriados,  a  partir  das  17 (dezessete) horas 

e 30 (trinta) minutos;

II – Para as demais SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

de segunda a  quinta-feira,  a  partir  das  19 (dezenove)  horas,  e  às  sextas-feiras,  a  partir  das  18 

(dezoito) horas. 

Art.  5º  –  O  plantão  a  ser  realizado  durante  o período  do  recesso  judiciário  

será  regulamentado  em  ato próprio.

Art.  6º  –  Dê-se  ciência  aos  servidores  e Procuradores lotados nas Unidades da 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO,  ao  Diretor  do  Foro  da 

SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  e  aos  Diretores  das  SUBSEÇÕES 

JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PATRICK MONTEMOR FERREIRA

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 145, 2. quinzena set. 2008.
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