
 

 

 

 

 

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

ATO (N) Nº 225/00 - CPJ, de 02 de março de 2000 (Pt. 18.930/90) 
 
Revogado pelo Ato (N) 412/2005 Altera a redação de dispositivos do Ato (N) nº 31/94 -CPJ, 

de 14 de dezembro de 1994 
 

 
O Órgão Especial do Colégio de Procuradores, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 44, , incisos I, 

II, e III, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 

 

Resolve editar o seguinte Ato:  

 

Art. 1º - O parágrafo 12, do artigo 10, e o parágrafo 2º, do artigo 12, do Ato (N) nº 31/94 - CPJ, de 14 de 

dezembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 10 -............................................................................... 

 

§ 12 - A distribuição de que trata este artigo será reduzida: 

 

a) de metade para o Secretário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores; 

 

b) de 1/5 (um quinto), no máximo, para os Procuradores que participem das Sessões de Julgamento das 

Câmaras e Grupo de Câmaras dos Tribunais junto aos quais oficiem; 

 

c) de 03 (três) processos aos Procuradores de Justiça que comparecerem a cada dia de reunião, ordinária ou 

extraordinária, do Colégio de Procuradores. 

 

Artigo 12 -.................................................................................. 

 

§ 2º - Os Promotores de Justiça convocados, quando solicitados, remeterão cópias de suas manifestações ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público, que apresentará avaliação ao Conselhor Superior do Ministério 

Público, o qual poderá deliberar sobre a conveniência da imediata cessação da designação. 

 

Art. 2º - Fica acrescentado ao artigo 10, do Ato (N) nº31/94, CPJ de 14 de dezembro de 1994, o parágrafo 

16, com a seguinte redação: 

 

§ 16 - Não haverá distribuição de autos judiciais aos membros do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 3 de março de 2000 

 


