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INTRODUÇÃO

Como disposto no caput do artigo 127 da Constituição Federal, o 
Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e desta forma, é seu dever 
funcional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia.

Por força do art. 129, § 4º, da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, ao Ministério 
Público aplica-se o preceito constitucional previsto no artigo 93, inciso XII, 
que dispõe sobre a atividade jurisdicional ininterrupta, vedadas apenas, férias 
coletivas nos juízos e nos tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em 
que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

A seu turno, o art. 43, inc. XIII, da Lei nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público – LONMP), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 154, inciso 
XI, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006, preceitua que “é dever funcional 
de todos os Membros do Ministério Público atender aos interessados, a qualquer 
momento, nos casos de urgência.

Destarte, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
21 da lei Complementar nº 57, de 06 de junho de 2006, resolveu disciplinar 
as ações do plantão no âmbito desta instituição, visando à melhoria e à 
eficiência do órgão na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
ou homogêneos, como previsto nos termos do artigo 21, incisos XIV, da Lei 
Complementar Estadual nº 57/2006, supracitada.

Assim, O Manual tem como finalidade disponibilizar modelos de 
ofícios, sugestões de providências a serem tomadas, endereços de órgãos da 
administração pública, fluxograma de atendimento e a regulamentação dos 
plantões, tudo para facilitar os trabalhos do membro ministerial, porém sem 
exaurir as suas atividades.

Cumpre assinalar, que as informações aqui dispostas pautam-se nos 
termos da Recomendação nº 5, de 06 de junho de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e da Resolução 024/2012–CPJ, de 20 de setembro de 
2012, que dispõe sobre o Plantão do Ministério Público do Estado do Pará, aos 
sábados, domingos, feriados e recessos forenses, e dá outras providências. 
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A elaboração deste Manual foi iniciada pelos Promotores de Justiça Aldir 
Jorge Viana da Silva, Vera Lúcia Andersen Pinheiro, Natanael Cardoso Leitão, 
Frederico Antônio Lima de Oliveira e pelas Procuradoras de Justiça Maria da 
Graça Azevedo da Silva (in memoriam) e Maria do Socorro Martins Carvalho 
Mendo, quando coordenaram os Centros de Apoio Operacional do Ministério 
Público, que, com sua dedicação e competência, se dispuseram a oferecer um 
instrumento prático para os plantões da Instituição.

Os atuais Coordenadores, Ivelise Pinheiro Pinto, José Maria Costa 
Lima Junior, Leane Barros Fiuza de Mello, Nélio Caetano Silva, Raimundo de 
Jesus Coelho de Moraes, Sumaya Saady Morhy Pereira, efetuaram sua revisão, 
atualização e ampliação.

Cumpre agradecer a colaboração dos Promotores de Justiça: Adriana de 
Lourdes Mota Simões Colares, Aldo de Oliveira Brandão Saife, Carlos Stilianid 
Garcia, Suely Regina Aguiar Cruz, e Waldir Macieira da Costa Filho; dos técnicos 
especialistas: Aline dos Santos Bohadana, Amanda Nathália Galvão Guiomarino, 
Anselmo Romão Ribeiro de Oliveira, Cristina Bastos Alves Lins, Jane Ferraz de 
Souza Monteiro, Jéssica Kaline de Vasconcelos Costa, Josias Muniz Pereira, 
Luciana Andréa Dantas Rodrigues, Sylvia Natally Fernandes, Ricardo Gil Castello 
Branco, da servidora Alibethania Silva de Arruda; dos estagiários: Gabriela 
Silveira Santos, Giovanna Amaral Dias, Jéssica Amaro Borges, Mário Antonio 
Barbosa de Aquino, Yasmim Carvalho Santos, e; na revisão de textos, Márcia 
Virgínia Valle Rath de Souza Franco; na editoração - Word, Rui Afonso Maciel 
de Castro (biblioteconomista); projeto gráfico  e editoração, Ruth Campos 
(auxiliar de administração).

Centros de Apoio Operacional
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COMO SERÁ EXERCIDO O PLANTÃO

O Plantão Institucional no Ministério Público será exercido nos termos 
do art. 5º da Resolução nº 024/2012-CPJ/MPPA:

Art. 5º Os plantões serão exercidos:

I - no 2º grau, por 2 (dois) Procuradores de Justiça, 1 (um) das Câmaras 
Cíveis e 1 (um) das Câmaras Criminais;

II - no Município de Belém, por 3 (três) Promotores de Justiça, sendo, 
preferencialmente, 1 (um) do crime (Promotorias de Justiça Criminais, de 
Direitos Humanos e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), 1 (um) 
do cível (Promotorias de Justiça Cíveis; de Ações Constitucionais e Fazenda 
Pública; de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade Administrativa e da Defesa Comunitária e Cidadania) 
e 1 (um) da Infância e Juventude (Promotorias de Justiça da Infância e da 
Juventude e Distritais de Icoaraci e Mosqueiro);

III - nos Municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara 
do Pará, por dois membros entre os integrantes das Promotorias de Justiça dos 
referidos Municípios, em sistema de rodízio, considerando a aglutinação, para 
fins exclusivos de plantão judiciário, das Comarcas de Ananindeua, Marituba e 
Benevides, disposta no Provimento nº 17/2009, da Corregedoria de Justiça da 
Região Metropolitana de Belém, de 29 de junho de 2009; e

IV - nos demais Municípios, havendo plantão judiciário, por 1 (um) 
Promotor de Justiça.
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O QUE É UM CASO URGENTE

São considerados casos urgentes e de extrema urgência, para fins do 
plantão institucional do Ministério Público do Estado do Pará, os atos e fatos 
concretos que possam causar danos irreparáveis, conforme o art. 1º, parágrafo 
único da Resolução nº 024/2012-CPJ e, exemplificadamente, relacionados no 
art. 3º da mesma Resolução, sujeitos à análise de cada caso concreto:

I - NA ÁREA CÍVEL:

1.1. Cidadania e Constitucional:

- Casos em que esteja caracterizado o constrangimento aos direitos e 
garantias constitucionais assegurados aos brasileiros e estrangeiros residentes 
no País, reputados como de urgente atendimento para o não perecimento 
desses direitos e garantias;

- Procedimentos de mandado de segurança, “habeas data” e outros de 
comprovada urgência, nos quais esteja caracterizado o constrangimento aos 
direitos e garantias constitucionais assegurados aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País;

- Realização de diligências e promoção de medidas assecuratórias do 
direito lesado ou em vias de sê-lo, desde que repute de caráter urgente e o 
ato ou fato configure ofensa aos direitos e garantias fundamentais da pessoa 
humana consagrados na Constituição Federal; e

- Solicitação e/ou requisição atendimento médico e/ou hospitalar na 
rede particular para usuários de planos de saúde, para defesa do consumidor, a 
fim de garantir o direito à vida e à saúde nos casos de urgência e emergência.

- Solicitação e/ou requisição abrigamento a idoso e/ou deficiente em 
situação de vulnerabilidade.

- Solicitação e/ou requisição de atendimento médico e/ou hospitalar na 
rede pública para usuários do SUS a fim de garantir o direito à vida e à saúde 
nos casos de urgência e emergência.

Atenção: Em saúde, são consideradas de emergência as situações em 
que há risco de morte do paciente. Por sua vez, nas situações de urgência não 
há risco de morte.
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- Solicitação e/ou requisição de fornecimento de medicamento na rede 
pública para usuários SUS, a fim de garantir o direito à vida e à saúde nos casos 
de urgência e emergência (somente durante o recesso forense).

- Manifestação em processos em que for aberta vista pelo juiz 
plantonista, resguardadas as vedações da Resolução nº 024/2012-CPJ (Plantão 
Institucional);

1.2. Ambiental:

1.2.1 Emergência ou urgência ambiental:

Emergência ambiental é a situação crítica ou fato fortuito, com graus 
diferentes de intensidade, que gera riscos ou danos às pessoas, aos animais e 
à saúde pública, ao meio ambiente em geral, a bens expostos e às atividades 
sociais e econômicas.

Pode ter origem em um fato natural ou em uma ação ou omissão humana, 
acidental, deliberada ou negligente, normalmente decorrente de atividades 
industriais, minerárias, de transporte de produtos e resíduos perigosos e 
infraestrutura, com emissão ou não de produtos químicos (petróleo e derivados, 
substâncias químicas perigosas, materiais radioativos, por exemplo) no meio 
ambiente – ar, terra ou água.

Toda emergência ambiental gera demandas urgentes a serem atendidas. 
No entanto, outras urgências ambientais podem decorrer de atividades humanas 
corriqueiras, sem decorrerem de emergências, a exemplo da poluição sonora 
nos grandes centros urbanos.

Na casuística podemos citar:

- Enchentes e tempestades

- Explosões;

- Colisões e tombamento de veículos de transporte de produtos perigosos 
e/ou em grande quantidade;

- Rompimento ou vazamento de barragem industrial, de mineração ou 
de abastecimento;

- Maus tratos a animais;
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- Risco de queda iminente de prédio integrante de patrimônio histórico 
(bem tombado);

1.3. Família:

- Como regra, não há atuação do Ministério Público no atendimento 
relacionado ao Direito de Família.

- Situações excepcionais de pedidos de Busca e Apreensão de pessoas, 
bens ou valores, ou outras medidas cautelares em que o juiz plantonista abrir 
vista ao MP, nos casos ocorridos e comprovados durante o plantão institucional, 
demonstrada a urgência e emergência que não possam ser resolvidas no 
atendimento regular e que a demora na realização da diligência possa 
resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

Observação: o promotor plantonista deve tomar cautela para não 
intervir em questões que já são objeto de processos judiciais em andamento 
e/ou já distribuídos à apreciação de membros do Ministério Público no 
funcionamento regular do Ministério Público (Resolução nº 024/2012-CPJ, MPE/
PA).

II - NA ÁREA CRIMINAL

- Comunicações de prisão em flagrante e medidas cabíveis em caso de 
constatação de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder;

- Manifestação em representações de medidas cautelares;

- Manifestação em pedidos de liberdade provisória, relaxamento de 
prisão em flagrante, temporária ou preventiva, ou “habeas corpus”;

- Representação pela decretação de medidas cautelares ou requerer 
a concessão de liberdade provisória, relaxamento de flagrante, revogação de 
temporária ou preventiva;

- Impetração de mandado de segurança em matéria criminal, observado 
o disposto na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e “habeas-corpus”;

- Representações de busca e apreensão ou outras medidas cautelares 
patrimoniais ou requerê-las de ofício;
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- Recebimento e atuação nos procedimentos em que lhe for aberta vista 
pelo juiz plantonista, realizar diligências e promover medidas assecuratórias 
do direito violado ou em vias de sê-lo, desde que repute de caráter urgente 
e o ato ou fato configure afronta à ordem jurídica, ao regime democrático 
e aos interesses sociais e individuais indisponíveis, obedecidas as atribuições 
institucionais do Ministério Público;

- Apreciação e, se necessário, acompanhamento dos pedidos e diligências 
de interceptações telefônicas, de acordo com a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 
1996, a Resolução nº 59, do Conselho Nacional de Justiça, de 9 de setembro de 
2008, e a Resolução nº 36, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 6 de 
abril de 2009;

- Controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso 
VIII, da Constituição Federal, do art. 52, inciso IX, alíneas “a” a “l”, da Lei 
Complementar Estadual nº 57, de 2006, e da Resolução nº 20, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, de 28 de maio de 2007; e

- Atendimento de outros casos de comprovada urgência, considerados 
como tal desde que tenham acontecido durante o período do plantão e 
demandem intervenção imediata do MP;

III - NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE:

- Oitiva informal de adolescente em conflito com a lei, em caso de 
não liberação pela autoridade policial, que deverá apresentá-lo ao Promotor 
de Justiça plantonista logo após a sua autuação, mediante o encaminhamento 
do respectivo auto de apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de 
ocorrência ou relatório policial, com a adoção das providências previstas nos 
arts. 179 e 180 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990;

- Apuração de notícia referente à prática de crimes perpetrados contra 
crianças e adolescentes, tipificados na Lei n.º 8.069/1990, Código Penal e leis 
penais especiais, com a requisição do competente procedimento investigatório, 
conforme a autoria do fato, e demais providências legais de atribuição do 
membro do Ministério Público;

- Atendimento nos casos de notícia de grave ameaça, de violação de 
direitos e de infração às normas de proteção à criança e ao adolescente, 
ocorridos e comprovados durante o plantão, com a realização de diligências 
e medidas extrajudiciais e judiciais destinadas a garantir os direitos previstos 
pela Lei n.º 8.069/1990 e legislação correlata;
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- Impetração de “habeas corpus”, mandado de segurança e demais 
remédios constitucionais destinados à defesa de direitos e garantias 
fundamentais de crianças e adolescentes atendidos no plantão ministerial.
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PROCEDIMENTOS E ENCAMINhAMENTOS

Os procedimentos e encaminhamentos que devem ser observados 
durante o plantão e a seguir relacionados referem-se a procedimentos 
consolidados para o PLANTãO do Ministério Público e não se aplicam as 
atividades durante o RECESSO quando devem ser exercidas integralmente as 
atribuições do Ministério Público.

ATENDIMENTO CÍVEL

- Toda solicitação e/ou requisição de leito do SUS, será por meio do 
DERE-SESMA, porquanto o Ministério Público não pode oficiar para a rede 
privada conveniada no sentido de encontrar a solução para a internação de 
paciente.

- Caso haja necessidade de ingresso de ACP (Ação Civil Pública) para 
tratamento ambulatorial ou cirúrgico na rede SUS a ação tem que ser proposta 
contra o Estado do Pará e o Município de Belém, conforme for o caso, já que 
a estes, como gestores cabe garantir o atendimento dos pacientes SUS na 
rede privada, caso não consiga resolver a internação na rede pública e/ou 
conveniada;

- quando se tratar de paciente para UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) e/ou UCI (Unidade de Tratamento Semi-Intensivo) - neonatal, o 
Promotor deve oficiar para SESPA e/ou Fundação Santa Casa de Misericórdia do 
Pará;

- Com relação à realização de exames, consultas e ao fornecimento de 
medicamentos, nos plantões regulares não deve o Promotor oficiar a nenhum 
Órgão, posto que as unidades de saúde marcam as consultas e os exames, 
assim como dispensam os medicamentos apenas durante a semana, situação 
diferente quando o plantão ocorrer no recesso forense.

- Em caso de solicitação de medicamento o ofício deverá ser endereçado 
para a SESMA ou SESPA (componente especializado – APAC), conforme o caso;

- O Ministério Público, no exercício de sua função constitucional de Órgão 
fiscalizador tem que respeitar as portas de entrada do SUS – Dec.7.508/2011, 
portanto, não deve ingressar com ação para transferir paciente de hospital 
particular para o SUS, principalmente se estiver em CTI; pois estará 
negligenciando com o cidadão que desprovido de qualquer recurso, encontra-
se no leito de um hospital público de urgência e emergência, ou mesmo
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aguardando em sua residência obedecendo o fluxo do Sistema, aguardando pela 
transferência para um hospital especializado através da Central de Regulação 
Estadual e/ou Municipal.

Atenção: a regulação estadual restringe-se à disponibilidade de leitos 
de UCI’s e UTI’s neonatais e infantis. Os demais casos são abrangidos pela 
Regulação Municipal.

- Em relação aos Planos de Saúde observar o seguinte1*:

Qual é a diferença entre atendimento de urgência e de emergência?
Os atendimentos de urgência são os resultantes de acidentes pessoais 

decorrentes de causas externas, ocorridos em data específica, de maneira 
súbita e involuntária e causam lesão física não decorrente de problemas de 
saúde. Também são considerados atendimentos de urgência as complicações no 
processo gestacional.

Os atendimentos de emergência são os que implicam em risco imediato 
de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, constatado em declaração 
do médico assistente.

Quando o hospital onde se encontra o paciente não tem recursos 
para a atenção necessária, a operadora é obrigada a garantir a remoção do 
paciente para outro hospital?

Sim, para outro hospital da rede da operadora, desde que tenha os 
recursos para o tratamento adequado. A transferência deve ser feita em 
ambulância com os recursos para garantir a manutenção da vida e definida pelo 
médico que esteja cuidando do paciente.

Se o plano do consumidor não dá cobertura para internação, qual é a 
responsabilidade da operadora?

A operadora deve se responsabilizar pelas despesas de remoção do 
paciente para a rede pública em ambulância que tenha os recursos necessários 
para garantir a manutenção da vida. Essa responsabilidade termina apenas 
após o registro do paciente na unidade da rede do SUS.

Caso haja risco de vida que impeça a remoção do paciente, deverá haver 
acordo entre o contratante e o prestador do atendimento. Caso o paciente 
ou a família decida pela remoção para hospital que não seja da rede SUS, a 
operadora fica desobrigada da responsabilidade médica e do pagamento da 
remoção.

1 *Agencia Nacional de Previdência Privada.
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É garantido o atendimento fora da área geográfica de cobertura do 
plano para os casos de urgência ou emergência?

Não. O atendimento de urgência ou de emergência não é obrigatório 
fora da área de abrangência prevista no contrato do plano.

Quais são as regras para a obrigatoriedade de cobertura nos casos de 
urgência ou de emergência?

Nos contratos novos (celebrados a partir de janeiro de 1999), após as 
24 horas a contar da assinatura, é obrigatória a cobertura dos procedimentos 
de urgência e de emergência, de acordo com as limitações e segmentações do 
plano.

Se o plano for o Referência, não há qualquer restrição de cobertura 
após as 24 horas. Se o plano for Hospitalar com ou sem obstetrícia, mas ainda 
em período de carência para internação, não há restrições (após as 24 horas) 
para os casos de urgência, mas nos casos de emergência o atendimento é 
restrito às primeiras 12 horas de cobertura ambulatorial, assim como nos casos 
decorrentes de complicação gestacional. Se houver necessidade de internação, 
o atendimento se restringe a menos de 12 horas.

Se o plano for apenas ambulatorial, o atendimento fica limitado às 
primeiras 12 horas. Ultrapassado esse período e caso haja necessidade de 
internação, a cobertura cessa e as despesas passam a correr por conta do 
paciente.

Se o contrato do plano for antigo (celebrado antes da Lei) há 
obrigatoriedade de cobertura para urgências e emergências?

No caso de contrato antigo, as condições de cobertura para atendimentos 
de urgência e de emergência deverão ser aquelas que estiverem estabelecidas 
no contrato.

Se o paciente ainda estiver cumprindo prazo de cobertura parcial 
temporária (carência específica para a doença preexistente), é garantida 
cobertura para o atendimento de urgência ou emergência?

Independente do tipo de plano é garantida a cobertura igual à prevista 
para os planos ambulatoriais. Importante ressaltar que esse impedimento só 
se aplica ao atendimento referente à doença especificada na declaração de 
saúde.

É estabelecida prioridade de atendimento para marcação de 
consultas, exames e demais procedimentos de urgência e emergência?
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Sim. Os casos de urgência e emergência têm prioridade sobre os demais 
casos.

Na dúvida, se o caso é de urgência ou emergência, deve-se concluir pela 
opção mais favorável ao consumidor, pois deixar para analisar minuciosamente 
e a posteriori dizer qual era, certamente levará tempo suficiente para que 
os danos se tornem irreversíveis e irremediáveis; afinal, é a vida que está em 
risco e não poderá ser reposta em caso de perda ou dano, como se de um bem 
material qualquer se tratasse.

Casos de urgência e emergência que reputamos mais recorrentes em 
caráter exemplificativo:

- Internação que demanda risco de vida;

- Intervenção cirúrgica para evitar perda de órgãos e membros;

- Intervenção cirúrgica com risco de vida;

- Transferência de paciente;

- Alta médica;

- Falta de leito hospitalar;

Fonte legislativa:
A Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, art. 18, II, assim entendidos, 

respectivamente, “os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 
assistente”, e “os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 
processo gestacional” (art. 35-C, I e II).

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 421 (Código Civil): 
“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 
do contrato”.

A Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, art. 2º, com as alterações 
introduzidas pela Lei n. 6.950/81. A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício (art. 2º, da Lei n. 8.080/90). Consagrados direitos fundamentais 
da pessoa. A necessidade de proteger a saúde e a vida do segurado, como 
exigência que emerge dos princípios fundamentais em que repousa o próprio 
Direito Natural, se sobrepõe a qualquer outro interesse, ainda que se ache 
tutelado pela lei ou pelo contrato.
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A figura da omissão de socorro é jurídica, em seu sentido amplo, sendo 
o delito previsto pelo Código Penal.

Finalizando, deve-se ressaltar que o art. 2º do Código de Ética Médica 
reza2**: “Art. 2º - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, 
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional.”

ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO MEIO AMBIENTE

Reações ou respostas rápidas aos eventos de origem natural ou humana 
que geram emergências ou urgências ambientais podem ser decisivas para a 
redução dos danos potenciais ou efetivos. E a atuação se realiza pela promoção 
de atividades administrativas e/ou judiciais.

Em face da notícia da ocorrência desses eventos deve-se providenciar o 
atendimento imediato às vítimas e o início da apuração das responsabilidades. 
Assim, a mobilização dos órgãos administrativos encarregados da Defesa Civil, 
o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos de segurança pública.

Havendo ameaça ou violação de direitos, que pode inclusive configurar 
crime ou infração administrativa, o Promotor de Justiça plantonista deverá 
agir no sentido de assegurar a célere apuração dos fatos, podendo adotar 
providências diretas, tal como a realização de inspeções ou vistorias in loco, 
e também requisitar providências urgentes e imediatas a outras autoridades 
competentes, especialmente, a instauração de procedimentos investigatórios 
e realização de exames periciais.

Ademais, o plantonista deve adotar medidas extrajudiciais e judiciais 
destinadas a garantir a higidez do meio ambiente, da saúde humana e animal 
e do patrimônio em perigo decorrente do fato ou situação, em razão da 
emergência ou urgência caracterizada pela ameaça ou violência, podendo 
requerer atividades administrativas investigatórias ou o exercício do poder de 
polícia administrativo ou medidas judiciais acautelatórias.

Assim, no caso muito comum de poluição sonora deve requisitar 
a apuração do fato pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente – DEMA, 
para garantir a comprovação do delito, e a interrupção da atividade para a 
Delegacia de Polícia Administrativa, inclusive com a cassação de eventual 
licença expedida para funcionamento do agente emissor.

2 **CREMESP. Manual de Urgências Médicas – Aspectos Éticos e Legais. São Paulo; 1991.
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A requisição ou requerimento de perícias e relatórios científicos ao 
Instituto de Perícias Científicas e a outros órgãos com reconhecida capacidade na 
área, como o Instituto Evandro Chaga0s, também são medidas necessárias para 
caracterizar integralmente as eventuais situações de caráter mais complexo, 
envolvendo ou não unidades industriais ou empresariais e são importantes para 
garantir a caracterização do evento e sua responsabilização.

ATENDIMENTO NO PLANTÃO CRIMINAL

1 - Em caso de recebimento de notícia de fato, oral ou escrita, da prática 
de conduta tipificada como crime de ação penal pública ou contravenção:

- Confirmar idade do suposto autor do fato para fins do art. 27 do CP; 

- Tomar por termo as declarações da pessoa que compareceu ao plantão 
e de testemunhas;

- Reunir os documentos apresentados e informações sobre provas para 
posterior coleta;

- Caso seja apresentado objeto do crime, lavrar auto de entrega e 
encaminhar à Perícia Criminal ou à Autoridade Policial com ofício requisitório 
de perícia e, se não houver, ofício requisitório de Inquérito Policial;

- Requisitar Perícia Criminal quando a infração deixar vestígios, inclusive 
levantamento de local de crime, nos termos do artigo 158 do CPP;

- Oficiar à Autoridade Policial, requisitando a instauração do Inquérito 
Policial, caso não tenha sido instaurado, nos termos do artigo 5º II do CPP ou 
lavratura de TCO nos termos da Lei 9.099/95;

- Caso a matéria verse sobre crime organizado, comunicar ao GAECO/
MP-PA.

- Requerer a aplicação de medidas protetivas, quando necessárias com 
fundamento nos artigos 23, 24 e 25 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
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Atenção:

1 - No âmbito da violência doméstica as Medidas Protetivas consistem em 
encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da ofendida e a 
de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor, 
determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos 
a bens, guarda dos filhos e alimentos e determinar a separação de corpos, bem 
como a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, 
a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda 
e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, a 
suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor e a prestação 
de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida;

2 - Para proteção de vítimas e testemunhas deve se observar as 
determinações contidas na Lei 9.807/1999, destacando-se os Programas de 
Proteção e as medidas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 
em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias 
de cada caso consistentes em segurança na residência, incluindo o controle 
de telecomunicações, escolta e segurança nos deslocamentos da residência, 
inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos, 
transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível 
com a proteção, preservação da identidade, imagem e dados pessoais, ajuda 
financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual 
ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver 
trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda, suspensão 
temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos 
ou vantagens, quando servidor público ou militar, apoio e assistência social, 
médica e psicológica, sigilo em relação aos atos praticados em virtude da 
proteção concedida, apoio do órgão executor do programa para o cumprimento 
de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 
Podem ainda ser requeridas medidas cautelares complementares e até a 
alteração de nome completo.

3 - As Medidas Protetivas da Lei 11.340/06 foram etendidas pelo art. 313 
do CPP, alterado pela Lei 12.403/11, se o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
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- Requerer Medidas Cautelares, quando necessárias, observadas as 
alterações introduzidas pela Lei 12.403/2011 no Código de Processo Penal;

Observação:

- Além das Medidas Cautelares Pessoais referentes a Prisão em 
Flagrante, Temporária e Preventiva, nos termos do artigo 283 do CPP, podem 
ser requeridas as Medidas Cautelares de natureza Real, consistentes em busca 
domiciliar (art. 242, CPP), sequestro (art. 127, CPP), produção antecipada 
de provas (artigos 156 e 366, CPP), interceptações telefônicas (Lei 9.296) e 
decretação de medidas assecuratórias e apreensões de bens e valores em casos 
de tráfico de drogas (art. 60, da Lei 11.343/06) e à suspensão preventiva da 
habilitação ( artigo 294, CTB).

- Também pode ser requeridas as Medidas Cautelares diversas da 
prisão, que constam no artigo 319 do CPP, consistentes em comparecimento 
periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, 
proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-
se da Comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, 
internação provisória do acusado, fiança, nas infrações que a admitem e, por 
fim, monitoração eletrônica.

- Manifestar-se nos autos de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais 
quando encaminhados pelo Juízo do Plantão Judiciário Criminal para 
manifestação do MP nos termos do artigo 306 do CPP;

- Em caso de manifestação em autos de flagrante delito observar se é 
caso de prisão em flagrante e se foram cumpridas as formalidades legais na 
lavratura do auto, bem como se é caso de prisão preventiva ou concessão de 
liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos dos artigos 283, 306, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 322, 323 e 324 do CPP.

ATENDIMENTO NO PLANTÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

1 - Área Infracional

Os casos mais frequentes de atendimento no plantão ministerial, na 
área da Infância e da Juventude, são relativos à apresentação de adolescentes 
em situação de flagrante de ato infracional, que não foram liberados pela 
autoridade policial (arts. 174 e 175 da Lei n.º 8.069/1990).
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O Promotor de Justiça plantonista, destarte, após a análise de toda 
documentação componente do auto de apreensão em flagrante de ato 
infracional, do boletim de ocorrência ou do relatório policial, nos termos do 
art. 179 da Lei n.º 8.069/1990, deverá realizar a oitiva informal do adolescente 
imputado, que poderá ser ou não reduzida a termo, a fim de formar a sua 
convicção sobre a notícia do fato ilícito, observando eventuais informações 
sobre violação de direitos ou garantias fundamentais do adolescente e de seus 
familiares.

Sempre que possível, o membro plantonista deverá ouvir os pais ou 
responsável do adolescente, bem como vítimas e testemunhas, que poderão ser 
notificados para o ato ainda durante o plantão ministerial.

Cumpre destacar, ainda, que o adolescente deve ser cientificado da 
natureza do ato infracional que lhe foi imputado, bem como de seus direitos e 
garantias constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio.

Importante: Deve-se atentar para os relatos de violência (policial ou 
de terceiros) durante a apreensão em flagrante do adolescente, que inclusive 
pode apresentar vestígios físicos, sendo imprescindível a adoção imediata de 
providências destinadas à devida apuração dos fatos, visando comprovar a 
autoria e a materialidade delituosas.

A apreciação da natureza e circunstâncias da prática do ato infracional, 
do grau de participação e da personalidade do adolescente, são indispensáveis 
à decisão do Promotor de Justiça plantonista a respeito da liberação ou não do 
adolescente após a sua oitiva.

Se o Promotor de Justiça plantonista entender adequada a liberação, 
deverá fazê-lo mediante termo de compromisso de seus pais ou responsável 
legal, se presentes no ato. Na ausência dos pais ou responsável, deverá ser 
requerido, ao Juiz de plantão, o acolhimento institucional do adolescente (art. 
101, inciso VII, c/c art. 201, incisos III e VIII, da Lei n.º 8.069/1990).

O Promotor de Justiça somente poderá postular a internação provisória 
do adolescente nos seguintes casos: reiteração de condutas infracionais graves, 
ato infracional perpetrado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, 
repercussão social do fato e para garantia de proteção ou segurança pessoal 
do adolescente, quando não houver outra medida mais adequada (arts. 122, 
incisos I e II, § 2º, c/c 174 da Lei n.º 8.069/1990).
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Atenção: O requerimento de internação provisória do adolescente tem 
caráter excepcional, e exige a demonstração da necessidade imperiosa da 
medida, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade (art. 108, 
parágrafo único, c/c art. 121 caput da Lei n.º 8.069/1990).

Na forma do art. 180 da Lei n.º 8.069/1990, após a oitiva informal do 
adolescente, o Promotor de Justiça poderá adotar as seguintes providências:

Promover o arquivamento dos autos, mediante termo a ser remetido à 
homologação da autoridade judiciária quando ficar provada a inexistência do 
fato, a ausência de provas de sua existência, que a conduta não configura ato 
infracional, e quando não existir prova de ter o adolescente concorrido para o 
ato infracional (arts. 181, caput, c/c 189 da Lei n.º 8.069/1990);

Conceder a remissão ministerial ao adolescente, como forma de 
exclusão do processo, tendo em vista as circunstâncias e consequências do 
ato infracional, o contexto social, a personalidade e o grau de participação do 
adolescente no ato infracional. Tal medida pode ser simples ou cumulada com 
medida socioeducativa em meio aberto, e também deve ser realizada mediante 
termo, cuja homologação deverá ser requerida ao Juiz de plantão (art. 126, 
caput, art. 201, inciso I e art. 181, caput, da Lei n.º 8.069/1990);

Formular representação à autoridade judiciária para aplicação de 
medida socioeducativa, quando não ocorrer o arquivamento ou remissão 
acima descritos, e quando não for necessária a realização de novas diligências 
indispensáveis à elucidação do ato infracional. A peça ministerial deverá 
conter o breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional, bem como 
a indicação de provas testemunhais ou de outra natureza, não sendo exigida 
prova pré-constituída da autoria e materialidade (art. 182, caput e §§ 1º e 2º, 
c/c art. 201, inciso II, da Lei n.º 8.069/1990).

Observação: Na hipótese de ato infracional cometido por criança (até 
12 anos incompletos), o infante deve ser encaminhado pelo Promotor de Justiça 
ao Conselho Tutelar ou, se inexistente, ao Juiz da Infância e da Juventude, para 
aplicação de medida de proteção (art. 105, art. 136, inciso I e art. 262 da Lei 
n.º 8.069/1990).
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2 - Área Protetiva

Na seara de proteção e defesa dos direitos e garantias fundamentais 
de crianças e adolescentes, no âmbito do plantão ministerial, a atuação do 
Promotor de Justiça será delimitada aos casos urgentes ocorridos e comprovados 
durante o plantão.

Deve ser observado, pelo membro plantonista, o disposto no art. 98 
da Lei n.º 8.069/1990 quanto à aplicação das medidas protetivas previstas na 
legislação estatutária, cabíveis somente quando os direitos infanto-juvenis 
ameaçados ou violados forem decorrentes:

- da ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

- da falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

- da conduta da criança ou do adolescente.

Diante da notícia de grave ameaça ou violação de direitos, que pode 
inclusive configurar crime ou infração administrativa às normas de proteção 
à infância e à juventude, o Promotor de Justiça plantonista deverá agir no 
sentido de assegurar a célere apuração dos fatos, podendo adotar providências 
diretas, tal como a realização de inspeções ou vistorias in loco, e também 
requisitar providências urgentes e imediatas a outras autoridades competentes, 
especialmente, a instauração de procedimentos investigatórios e realização de 
exames periciais.

Ademais, o membro plantonista adotará medidas extrajudiciais e judiciais 
destinadas a garantir o atendimento urgente da criança ou do adolescente 
vítima de grave ameaça ou violência, podendo requerer atendimento médico, 
hospitalar ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em 
programa comunitário ou oficial de auxílio, orientação ou tratamento, bem 
como o seu acolhimento institucional, entre outros, (art. 101, c/c art. 201, 
inciso VIII da Lei n.º 8.069/1990).

Cabe especial destaque às situações de atendimento médico e 
hospitalar, na rede pública ou conveniada do Sistema Único de Saúde – SUS, 
para crianças e adolescentes, nas hipóteses de urgência e emergência que 
surgirem, comprovadamente durante o plantão.

Nos casos de maus tratos, opressão ou abuso sexual cometidos pelos 
pais ou responsável contra a criança ou adolescente, o Promotor de Justiça 
plantonista poderá requerer, à autoridade judiciária, a medida cautelar de 
afastamento do agressor da moradia comum (art. 130 da Lei n.º 8.069/1990).
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Outra demanda que pode ocorrer durante o plantão ministerial, 
sobretudo em períodos de feriados e de férias, corresponde ao pleito de 
autorização judicial para viagem de crianças e adolescentes, conforme disposto 
nos artigos 83 e 84 da Lei n.º 8.069/1990. O Promotor de Justiça deverá emitir 
o seu parecer nos autos remetidos pelo Juiz de plantão, observando se há 
justificativa para urgência do pedido, assim como ausência de litígio entre os 
pais ou responsável legal da criança.

Durante o plantão ministerial, finalmente, também pode ser necessária 
o ajuizamento de mandado de segurança, injunção e habeas corpus, e outras 
medidas cautelares, visando tutelar direitos de crianças e adolescentes em 
situações graves e urgentes (art. 201, inciso IX da Lei n. º 8.069/1990).
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O QUE NÃO CONFIGURA CASO DE PLANTÃO

São vedadas para fins do plantão institucional do Ministério Público do 
Estado do Pará, as situações descritas no art. 3º, §1º e §2º da Resolução nº 
024/2012-CPJ-MPPA:

I - É vedada a atuação do membro plantonista em procedimentos ou 
feitos já distribuídos à apreciação de determinada Procuradoria e Promotoria 
de Justiça ou Vara.

II - Não será considerado caso de plantão aquele cujo prazo entre o 
protocolo do procedimento e o fato a ele subjacente ou outra circunstância 
indicar haver tentativa de burlar os princípios do promotor natural e do juiz 
natural.

Atenção: Também não configuram casos de plantão circunstâncias 
que não decorram de situações de emergência ou urgência e que possam ser 
resolvidas no atendimento regular da Instituição.

PROVIDêNCIAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS

Devem ser observadas para fins do plantão institucional do Ministério 
Público do Estado do Pará, as situações descritas no art. 3º, §3º e §4º e no art. 
7º da Resolução nº 024/2012-CPJ-MPPA, inclusive para elaboração do Relatório 
do Plantão:

I - O plantonista acionará qualquer outro membro do Ministério Público 
para auxiliá-lo em casos específicos, inclusive no comparecimento ao local de 
atos ou fatos, sempre que necessário.

II - O procedimento administrativo ou feito judicial, iniciado durante 
o plantão, que retornar ao Ministério Público ou que tiver prosseguimento ao 
plantão, será distribuído à respectiva Procuradoria ou Promotoria de Justiça, 
conforme a natureza do caso, de acordo com o ato normativo que rege a 
distribuição prévia.

Art. 7º O plantão ministerial manterá registro próprio, contendo:

I - os nomes do plantonista e do eventual substituto, nas hipóteses 
previstas nesta Resolução;

II - o local de permanência, o período e o horário de plantão;
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III - a espécie de atendimento ao público;

IV - as ocorrências, as situações de urgência que justifiquem a 
intervenção ministerial; e

V - as medidas adotadas, as ações judiciais propostas e os feitos nos 
quais oficiou e nos quais não precisou oficiar justificadamente.

§ 1º O Relatório do Plantão, que conterá especialmente as informações 
elencadas nos incisos I a V, será encaminhado pelo(s) plantonista(s), em até 
48 (quarenta e oito) horas, aos respectivos Coordenadores ou Promotores mais 
antigos e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Atenção: O Relatório do Plantão deve ser encaminhado ao Coordenador 
do Promotor de Justiça Plantonista e à Corregedoria-Geral.

§ 2º A inexecução injustificada do plantão constitui violação a dever 
funcional, importando em revogação de ofício pelo Procurador-Geral de 
Justiça de eventual autorização ao membro para residir fora da Comarca ou da 
localidade em que exerce seu mister, na forma dos arts. 4º e 5º da Resolução nº 
26 do CNMP, de 17 de dezembro de 2007.

§ 3º Os plantonistas, no primeiro dia útil subsequente, deverão repassar 
aos membros que possuem as atribuições do cargo os registros tratados nos 
incisos II, III e IV deste artigo, juntamente com os documentos que lhes deram 
suporte, para acompanhamento e adoção das medidas cabíveis. Observar a 
atribuição do cargo (PJ Cível, PJ Cidadania e PJ Direitos Constitucionais).
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FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO INICIAL NO PLANTÃO
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REGULAMENTAÇÃO DO PLANTÃO

Resolução nº 024/2012–CPJ, de 20 de setembro de 20123*

Dispõe sobre o Plantão do Ministério Público do 
Estado do Pará, aos sábados, domingos, feriados 
e recessos forenses, e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
21 da Lei Complementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, e

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu 
art. 127, ser o Ministério Público, instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que se aplica ao Ministério Publico o preceito 
constitucional previsto no art. 93, inciso XII, que reza “a atividade jurisdicional 
será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de 
segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente”, por força do art. 129, § 4°, da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 
8 de dezembro de 2004;

CONSIDERANDO que é de grande relevância o plantão ministerial, não 
necessariamente para atender às demandas perante o Poder Judiciário, fora do 
expediente forense, mas, sobretudo, para garantir a ordem jurídica, atender 
ao público em casos de urgência e, assim, evitar o perecimento de direitos 
individuais indisponíveis e da própria coletividade, em situações que legitimem 
a atuação do Ministério Público;

CONSIDERANDO que é dever funcional de todos os Membros do 
Ministério Público “atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos 
de urgência”, nos precisos termos do art. 43, inc. XIII, da Lei nº 8.625 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público – LONMP), de 12 de fevereiro de 1993, 
e art. 154, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006;

CONSIDERANDO a Recomendação n° 5, de 6 de agosto de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público;

3 *Publicada no Diário Oficial do Estado nº 32247, cad. 8, p. 4-5, edição de 24/9/2012.
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CONSIDERANDO que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça 
melhorar a eficiência do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis ou homogêneos e fixar atribuições das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça, nos precisos termos do art. 21, incisos XIV, XX e XXIII, 
da Lei Complementar Estadual nº 57/2006; e

CONSIDERANDO, finalmente, a proposta do Procurador-Geral de Justiça 
submetida à deliberação deste Colégio,

R E S O L V E:

Art. 1º Disciplinar o plantão do Ministério Público do Estado do Pará com 
a finalidade de atender aos casos de extrema urgência, para garantir a ordem 
jurídica e os direitos fundamentais indisponíveis.

Parágrafo único. Caracterizam-se como de extrema urgência os atos ou 
fatos concretos que possam causar danos irreparáveis.

Art. 2º O plantão ministerial ocorrerá aos sábados, domingos, feriados e 
dias de recesso forense, das 8 as 14 horas, nos Municípios onde houver plantão 
judiciário, e, após esse horário, os membros deverão permanecer dentro do 
raio de ação que lhes permita atender as chamadas urgentes.

§ 1º A atuação do plantão ministerial constitui atribuição de todos os 
membros do Ministério Público do Estado do Pará em exercício, de primeiro 
e segundo graus, excetuados os ocupantes dos cargos de Procurador-Geral de 
Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público, Subprocuradores-Gerais de 
Justiça, na forma do art. 41, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 
57, de 2006; Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Coordenadores 
dos Centros de Apoio Operacional, com fundamento no art. 51, § 1º, do

mesmo diploma legal; Ouvidor do Ministério Público, conforme o 
disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.849, de 2 de maio 
de 2006; e Promotores Assessores da Corregedoria-Geral do Ministério Público.

§ 2º O plantão ministerial, na forma do “caput” deste artigo, realizar-
se-á em todas as sedes de Municípios, salvo naquelas onde não houver plantão 
judiciário, discriminadas em provimento das Corregedorias-Gerais de Justiça 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 6º da Resolução nº 
013/2009-GP, de 24 de junho de 2009.
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§ 3º Nas Procuradorias de Justiça e nos Municípios onde não houver 
plantão judiciário, os membros deverão permanecer dentro do raio de ação que 
lhes permita atender às chamadas urgentes.

Art. 3º São atribuições do membro em plantão institucional, 
exemplificadamente:

I - na área cível:

a) atuar nos casos em que esteja caracterizado o constrangimento aos 
direitos e garantias constitucionais assegurados aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País, reputados como de urgente atendimento para o não 
perecimento desses direitos e garantias;

b) receber e oficiar nos procedimentos de mandado de segurança, 
“habeas data” e outros de comprovada urgência, nos quais esteja caracterizado 
o constrangimento aos direitos e garantias constitucionais assegurados aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no País;

c) receber e oficiar nos processos em que lhe for aberta vista pelo juiz 
plantonista, realizar diligências e promover medidas assecuratórias do direito 
lesado ou em vias de sê-lo, desde que repute de caráter urgente e o ato ou 
fato configure ofensa aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana 
consagrados na Constituição Federal; e

d) atender outros casos de comprovada urgência;

II - na área criminal:

a) receber as comunicações de prisão em flagrante e adotar as medidas 
cabíveis em caso de constatação de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder;

b) oficiar nas representações de prisão temporária ou preventiva ou 
requerê-las de ofício;

c) oficiar nos pedidos de liberdade provisória, relaxamento de prisão em 
flagrante, temporária ou preventiva, ou requerê-las de ofício, ou manifestar-se 
em “habeas corpus”;
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d) impetrar mandado de segurança em matéria criminal, observado o 
disposto na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e “habeas-corpus”;

e) oficiar nas representações de busca e apreensão ou outras medidas 
cautelares patrimoniais ou requerê-las de ofício;

f) receber e oficiar nos procedimentos em que lhe for aberta vista 
pelo juiz plantonista, realizar diligências e promover medidas assecuratórias 
do direito violado ou em vias de sê-lo, desde que repute de caráter urgente 
e o ato ou fato configure afronta à ordem jurídica, ao regime democrático 
e aos interesses sociais e individuais indisponíveis, obedecidas as atribuições 
institucionais do Ministério Público;

g) apreciar e, se necessário, acompanhar os pedidos e diligências de 
interceptações telefônicas, de acordo com a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 
1996, a Resolução nº 59, do Conselho Nacional de Justiça, de 9 de setembro de 
2008, e a Resolução nº 36, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 6 de 
abril de 2009;

h) exercer o controle externo da atividade policial, na forma do art. 
129, inciso VIII, da Constituição Federal, do art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 
“l”, da Lei Complementar Estadual nº 57, de 2006, e da Resolução nº 20, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de maio de 2007; e

i) atender outros casos de comprovada urgência;

III - na área da infância e juventude:

a) adotar as providências estabelecidas nos arts. 175, 179 e 180 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nas hipóteses de apreensão de adolescente 
em flagrante de ato infracional, em virtude de apresentação pela autoridade 
policial ao membro plantonista;

b) requisitar a instauração de procedimento investigatório (inquérito 
policial ou termo circunstanciado de ocorrência) quanto aos crimes previstos 
na Lei nº 8.069, de 1990, e demais leis penais, quando cometidos por adultos 
contra crianças e adolescentes;

c) requisitar a instauração de procedimento investigatório (auto de 
apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciado) em caso de ato infracional 
praticado por adolescente;
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d) requisitar atendimento médico e hospitalar na rede pública ou 
conveniada do Sistema Único de Saúde – SUS, para garantia do direito à vida e 
à saúde nas hipóteses de urgência e emergência;

e) realizar inspeção em entidade ou programa de atendimento à 
criança e ao adolescente nas áreas de saúde, educação e assistência social, 
para apuração de notícia de violação de direitos ocorrida durante o plantão, 
adotando, de pronto, as medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes;

f) formular representação visando à imposição de penalidade 
administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente, 
nos casos ocorridos e comprovados durante o plantão;

g) impetrar “habeas corpus”, mandado de segurança e demais remédios 
constitucionais para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
relacionados à criança e ao adolescente;

h) receber e oficiar nos demais procedimentos em que lhe for aberta 
vista pelo juiz plantonista;

i) realizar diligências e promover medidas assecuratórias do direito 
violado ou em vias de sê-lo, sempre de caráter urgente ou quando o ato ou o 
fato configure ofensa aos direitos e às garantias fundamentais da criança e do 
adolescente estabelecidos pela Lei nº 8.069, de 1990; e

j) atender outros casos de comprovada urgência em que haja interesse 
direto ou indireto de criança e adolescente.

§ 1º É vedada a atuação do membro plantonista em procedimentos ou 
feitos já distribuídos à apreciação de determinada Procuradoria e Promotoria 
de Justiça ou Vara.

§ 2º Não será considerado caso de plantão aquele cujo prazo entre o 
protocolo do procedimento e o fato a ele subjacente ou outra circunstância 
indicar haver tentativa de burlar os princípios do promotor natural e do juiz 
natural.

§ 3° Sempre que necessário, o plantonista acionará qualquer outro 
membro do Ministério Público para auxiliá-lo em casos específicos, inclusive no 
comparecimento ao local de atos ou fatos.
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§ 4° O procedimento administrativo ou feito judicial, iniciado durante 
o plantão, que retornar ao Ministério Público ou que tiver prosseguimento ao 
plantão, será distribuído à respectiva Procuradoria ou Promotoria de Justiça, 
conforme a natureza do caso, de acordo com o ato normativo que rege a 
distribuição prévia.

Art. 4º As escalas de plantão Institucional de 1º e 2º graus serão 
elaboradas pelas respectivas Coordenadorias, mediante sorteio e deverão 
observar critérios de alternância entre todos os membros no exercício dos 
cargos de Procurador e Promotor de Justiça, com o objetivo de distribuir os 
trabalhos de forma equitativa.

§ 1º Inexistindo Coordenador de Promotoria de Justiça, incumbe ao 
Promotor de Justiça mais antigo elaborar a escala mensal de plantão.

§ 2º Os respectivos Coordenadores e Promotores de Justiça mais antigos 
encaminharão à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público, na 1ª quinzena do mês antecedente à escala de plantão, 
contendo: o nome do plantonista, o local de permanência e o número do 
telefone do serviço, para publicação e ampla divulgação, inclusive na página 
oficial da Instituição, na internet e quadro de aviso do Ministério Público na 
capital e no interior e, sempre que possível, pelos meios locais de comunicação.

§ 3º Havendo motivo de força maior, antes de assumir ou no curso do 
plantão, o designado comunicará formalmente ao seu respectivo Coordenador, 
que adotará as medidas pertinentes no sentido de normalizar a execução do 
plantão, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público.

§ 4° Nos Municípios onde não houver plantão judiciário, havendo motivo 
de força maior, o Promotor de Justiça do Município limítrofe e de mais fácil 
acesso poderá ser chamado para atender casos de comprovada urgência, 
de tudo cientes a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do 
Ministério Público.

§ 5º São facultadas a permuta e a substituição de comum acordo entre 
os membros, observada a mesma área de atuação do substituído, ciente o 
respectivo Coordenador.
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§ 6º Transferido o plantão para outra data que não esteja prevista na 
escala, responderão, pelo respectivo plantão, o Procurador e Promotor de 
Justiça originariamente designados.

§ 7º O membro designado para o plantão ministerial, em caso de 
solicitação de férias não programadas, deverá apresentar substituto, ciente o 
respectivo Coordenador.

Art. 5º Os plantões serão exercidos:

I - no 2º grau, por 2 (dois) Procuradores de Justiça, 1 (um) das Câmaras 
Cíveis e 1 (um) das Câmaras Criminais;

II - no Município de Belém, por 3 (três) Promotores de Justiça, sendo 
preferencialmente 1 (um) do crime (Promotorias de Justiça Criminais, de Direitos 
Humanos e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), 1 (um) do cível 
(Promotorias de Justiça Cíveis, de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, 
de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público e Defesa Comunitária e 
Cidadania) e 1 (um) da infância e juventude (Promotorias de Justiça da Infância 
e da Juventude e Distritais de Icoaraci e Mosqueiro);

III - nos Municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara 
do Pará, por dois membros entre os integrantes das Promotorias de Justiça dos 
referidos Municípios, em sistema de rodízio, considerando a aglutinação, para 
fins exclusivos de plantão judiciário, das Comarcas de Ananindeua, Marituba e 
Benevides, disposta no Provimento nº 17/2009, da Corregedoria de Justiça da 
Região Metropolitana de Belém, de 29 de junho de 2009; e

IV - nos demais Municípios, havendo plantão judiciário, por 1 (um) 
Promotor de Justiça.

Art. 6º Nos plantões institucionais na sede do Município de Belém, 
previstos no art. 5º, inciso II, desta Resolução, serão designados: 1 (um) 
representante do quadro técnico-jurídico, 1 (um) representante da equipe 
interdisciplinar, 1 (um) auxiliar de administração, 1 (um) oficial de serviços 
auxiliares, 1 (um) auxiliar de manutenção, 1 (um) auxiliar de serviços gerais, 2 
(dois) motoristas e 2 (dois) policiais militares, sendo 1 (um) oficial, que deverá 
permanecer dentro do raio de ação que lhe permita atender aos chamados 
urgentes.
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§ 1º A designação de equipe de apoio, para atuar nos plantões 
institucionais, será gradativamente estendida aos Polos das demais Regiões 
Administrativas e outras Promotorias, à medida que a estrutura administrativa 
o permitir.

§ 2º Para cada plantão ministerial, será disponibilizado um aparelho 
celular institucional, de utilização exclusiva durante o plantão, ficando sob a 
responsabilidade do Procurador ou Promotor plantonista repassá-lo ao membro 
que atuará no plantão seguinte.

Art. 7º O plantão ministerial manterá registro próprio, contendo:

I - os nomes do plantonista e do eventual substituto, nas hipóteses 
previstas nesta Resolução;

II - o local de permanência, o período e o horário de plantão;

III - a espécie de atendimento ao público;

IV - as ocorrências, as situações de urgência que justifiquem a intervenção 
ministerial; e

V - as medidas adotadas, as ações judiciais propostas e os feitos nos 
quais oficiou e nos quais não precisou oficiar, justificadamente.

§ 1º O Relatório do Plantão, que conterá especialmente as informações 
elencadas nos incisos I a V, será encaminhado pelo(s) plantonista(s), em até 
48 (quarenta e oito) horas, aos respectivos Coordenadores ou Promotores mais 
antigos e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

§ 2º A inexecução injustificada do plantão constitui violação a dever 
funcional, importando em revogação de ofício pelo Procurador-Geral de 
Justiça de eventual autorização ao membro para residir fora da Comarca ou da 
localidade em que exerce seu mister, na forma dos arts. 4º e 5º da Resolução nº 
26 do CNMP, de 17 de dezembro de 2007.

§ 3º Os plantonistas, no primeiro dia útil subsequente, deverão repassar 
aos membros que possuem as atribuições do cargo os registros tratados nos 
incisos II, III e IV deste artigo, juntamente com os documentos que lhes deram 
suporte, para acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.
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Art. 8º A Corregedoria-Geral do Ministério Público fiscalizará a atuação 
dos membros, durante o plantão, remetendo trimestralmente relatório ao 
Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 9º Os Centros de Apoio Operacional editarão, no prazo de 60 
(sessenta) dias, o manual de atuação do Ministério Público nos plantões, 
detalhando as atribuições e os procedimentos a serem observados pelos 
plantonistas.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Ficam revogadas a Resolução nº 010/2009-CPJ, de 28 de maio 
de 2009, Resolução nº 014/2009-CPJ, de 3 de setembro de 2009, Resolução nº 
015/2009-CPJ, de 9 de novembro de 2009, Resolução nº 003/2010-CPJ, de 8 de 
abril de 2010, e Resolução nº 005/2010-CPJ, de 10 de maio de 2010.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

SALA DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em 20 de setembro de 2012.

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
Procurador-Geral de Justiça

RAIMUNDO DE MENDONçA RIBEIRO ALVES
Corregedor-Geral do Ministério Público

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
Procurador de Justiça

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Procuradora de Justiça

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
Procurador de Justiça

GERALDO DE MENDONçA ROCHA
Procurador de Justiça

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça

DULCELINDA LOBATO PANTOJA
Procurador de Justiça

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador de Justiça
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ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Procurador de Justiça

RICARDO ALBUqUERqUE DA SILVA
Procurador de Justiça

MARIA DA CONCEIçãO DE MATTOS SOUSA
Procuradora de Justiça

MARIA DA GRAçA AZEVEDO DA SILVA
Procuradora de Justiça

ANA LOBATO PEREIRA
Procuradora de Justiça

LEILA MARIA MARqUES DE MORAES
Procuradora de Justiça

TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA
Procuradora de Justiça

ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
Procurador de Justiça

JORGE DE MENDONçA ROCHA
Procurador de Justiça

HEZEDEqUIAS MESqUITA DA COSTA
Procurador de Justiça

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
Procuradora de Justiça

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
Procuradora de Justiça

Fonte: Diário Oficial nº 32247, cad. 8, pp. 4/5, edição de 24/9/2012.
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