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Ato Normativo nº. 480-CPJ, de 16 de agosto de 2006 
(pts. nº. 22.779/90 e nº. 89.142/06) 

 
REVOGADO pelo Ato (N) nº 545-PGJ/CPJ 

de 14/08/2008 
Altera dispositivos 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 

 
O Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, 
resolve: 
 
Art. 1º. O 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, nº 398-CPJ, de 20 de maio de 2005, nº 
400-CPJ, de 28 de junho de 2005, e nº. 476-CPJ, de 31 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
I – "Art. 2º. ..................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
§ 1º. Os requisitos dos incisos I e II deste artigo serão comprovados pelos candidatos por ocasião da 
inscrição preliminar. (NR) 
 
§ 2º. Os requisitos dos incisos III, IV, V e VII deste artigo serão comprovados pelos candidatos classificados 
para a prova oral, por ocasião da inscrição definitiva. (NR) 
......................................................................................................... 
 
§ 6º. Serão admitidos, no cômputo do período de atividade jurídica, os cursos de pós-graduação na área 
jurídica realizados pelas escolas do Ministério Público, de natureza pública, fundacional ou associativa, 
reconhecidos pelos respectivos Ministérios Públicos, bem como os cursos de pós-graduação reconhecidos pelo 
Ministério da Educação, desde que integralmente concluídos com aprovação. (AC)" 
 
II – "Capítulo III – Da abertura do concurso e da inscrição preliminar (NR)" 
 
III – "Art. 4º. ................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
IV – o local, o horário e o prazo para a inscrição preliminar; (NR) 
 
V – o modelo do requerimento de inscrição preliminar e o valor da respectiva taxa. (NR) 
 
§ 1º. O prazo para a inscrição preliminar será de 15 (quinze) dias, e serão exigidos os seguintes documentos: 
(NR) 
....................................................................................................... 
 
III – revogado. 
 
§ 2º. Com o requerimento de inscrição preliminar o candidato fornecerá duas fotos iguais datadas de até um 
ano da abertura da inscrição, de tamanho 3x4 cm, e o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no 
original. (NR) 
 
§ 3º. Será indeferida de plano a inscrição preliminar feita em desacordo com os incisos I e II do artigo 2º 
deste regulamento. (NR) 
 
§ 4º. Os candidatos portadores de deficiência, para se beneficiarem da reserva de que cuida o § 2º do art. 3º 
deste regulamento, devem declarar, no ato de inscrição preliminar, a natureza e o grau de deficiência que 
apresentam. (NR)" 
 
IV – "Capítulo V – Das provas, da inscrição definitiva, do exame psicotécnico, da entrevista pessoal e dos 
títulos (NR)" 
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V – "Art. 8º. ................................................................................. 
....................................................................................................... 
 
§ 1º. Para participar de qualquer das atividades do concurso, o candidato deverá exibir, com a prova de sua 
inscrição preliminar, cédula de identidade ou documento equivalente, apresentando-se trajado de forma 
compatível com a tradição forense. (NR) 
 
§ 2º. ..............................................................................................: 
....................................................................................................... 
b) tendo sido classificado para a prova oral, deixar de providenciar a inscrição definitiva e de apresentar os 
documentos exigidos na forma deste regulamento e no prazo e condições fixados pela comissão de concurso. 
(NR)" 
 
VI – "Seção V – Da inscrição definitiva e da apresentação da documentação e dos títulos (NR)" 
 
VII – "Art. 17. Os candidatos classificados para a prova oral, no prazo fixado pela comissão, em aviso 
publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local de costume, deverão providenciar a inscrição 
definitiva e fornecer documentação destinada à comprovação dos requisitos para o ingresso na carreira e os 
títulos que eventualmente possuam, de conformidade com as subseções seguintes. (NR)" 
 
VIII – "Art. 18. Os candidatos deverão fornecer, para comprovação dos requisitos fixados nos incisos III, IV, 
V e VII do artigo 2º deste regulamento, mediante apresentação do original ou cópia autenticada, os seguintes 
documentos: (NR) 
....................................................................................................... 
 
VI – certidões originais e ou cópias autenticadas de documentos que demonstrem efetivamente haver o 
candidato exercido por três anos, no mínimo, atividade jurídica, observado o disposto nos §§ 4º e 6º do 
artigo 2º deste regulamento. (NR) 
 
Parágrafo único. A não apresentação dos documentos especificados neste artigo acarretará o indeferimento 
da inscrição definitiva e a desclassificação automática do candidato, observado o disposto no § 2º do artigo 
8º deste regulamento. (NR)" 
 
Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Paulo, 16 de agosto de 2006. 
 
Rodrigo César Rebello Pinho 
Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
 
 
 
DOE.; Seção 1, Poder Executivo, São Paulo, 17de Agosto de 2006. 
 

 


