
 

 

 

 

 

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

ATO NORMATIVO Nº 400-CPJ, DE 28 DE JUNHO DE 2005 (Pt. nº 22.779/90) 
 

REVOGADO pelo Ato (N) nº 545-PGJ/CPJ 

de 14/08/2008 
Altera e acrescenta dispositivos ao Regulamento do 
Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério 
Público do Estado de São Paulo 

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no exercício da atribuição 
que lhe é conferida pelo artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 
1993, e CONSIDERANDO as deliberações tomadas na reunião extraordinária realizada em 23 de junho de 
2005, RESOLVE: 
 
Art. 1º. O art. 2º do Regulamento do Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, aprovado pelo Ato Normativo nº 82-CPJ, de 14 de fevereiro de 1996, com a redação 
dada pelos Atos Normativos nº 99-CPJ, de 14 de outubro de 1996, nº 148-CPJ, de 15 de julho de 1998, nº 
175-CPJ, de 5 de março de 1999, nº 200-CPJ, de 25 de agosto de 1999, nº 239-CPJ, de 30 de agosto de 
2000, nº 353-CPJ, de 3 de junho de 2004, nº 397-CPJ, de 12 de abril de 2005, e nº 398-CPJ, de 20 de maio 
de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 2º. ........................................................................................: 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 
§ 4º. Entendem-se por atividade jurídica as funções exercidas por: (NR) 
a) membros do Ministério Público; (NR) 
b) membros da Magistratura; (NR) 
c) advogados; (NR) 
d) procuradores da União, de estado ou de município; (NR) 
e) procuradores de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado (autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista etc.); (NR) 
f) delegados de polícia; (NR) 
g) oficiais ou auxiliares de promotoria; (NR) 
h) serventuários da Justiça; (NR) 
i) professores universitários da área jurídica; (NR) 
j) assessores ou consultores jurídicos de órgãos públicos ou privados; (NR) 
l) estagiários do Ministério Público, do Poder Judiciário, de advocacia ou de procuradorias; (NR) 
m) membros das corporações policiais e militares; (NR) 
n) servidores públicos cujas atribuições exijam o conhecimento e a aplicação do Direito. (NR) 
 
§ 5º. As situações não contempladas no parágrafo anterior, relacionadas com a regulamentação do tempo e 
natureza da atividade jurídica, serão resolvidas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 
(AC)" 
 
Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Paulo, 28 de junho de 2005. 
RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 
Procurador-Geral de Justiça e 
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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