
 

 

 

 

 

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

ATO (N) Nº 200/99 - CPJ, de 24 de agosto de 1999 
 
REVOGADO pelo Ato (N) nº 545-PGJ/CPJ 

de 14/08/2008 
Altera a redação de dispositivos do Ato (N) nº 82/96 - 
CPJ, de 14 de fevereiro de 1996, com a redação dada pelos 
Atos (N) nº 99/96 - CPJ, de 14 de outubro de 1996, (N) nº 
148/98 - CPJ, de 15 de julho de 1998 e  (N) nº 175/99, 
CPJ - de 05 de março de 1999 (Pt. nº 22.779/90) 

 
O Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e em face 
da deliberação havida na reunião de 07 de julho de 1999, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - O inciso I do parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, do artigo 4º, a alínea "a", do inciso III, do 
artigo 18, o inciso I, do artigo 37 e o artigo 39, do Ato (N) nº 82/96 - CPJ, de 14 de fevereiro de 1996, com a 
redação dada pelos Atos (N) nº 99/96 - CPJ, de 14 de outubro de 1996, (N) nº 148/98-CPJ, de 15 de outubro 
de 1998 e (N) nº 175/99-CPJ, de 05 de março de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Artigo 4º...................................................................... 
 
§ 1º.............................................................................. 
nº  I - Cédula de Identidade; 
 
§  2º - Com o requerimento de inscrição, o candidato fornecerá duas fotos datadas de até um ano da 
abertura da inscrição, de tamanho 3X4 cm, e o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no original. 
 
Artigo 18........................................................................... 
 
III....................................................................................... 
 
a) dos Distribuidores Cíveis da Justiça Federal e Estadual (comum e fiscal); 
 
Artigo 37.......................................................................... 
 
I -redigir as atas das reuniões da Comissão de Concurso; 
 
Art. 39 - A comissão de concurso terá o prazo de dez meses para concluir seus trabalhos, a partir da reunião 
de instalação. 
 
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 25 de agosto de 1999 
 


