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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ÓRGÃO ESPECIAL 

ATO NORMATIVO N° 553/2008-CPJ, DE 03 DE OUTUBRO DE 2008. 
(PT. N° 20.538/08) 

 

Revogado pelo Ato (N) 621/2009-PGJ/CPJ, 
21/12/2009 

Altera o Ato Normativo n° 72/95-CPJ, de 26 de 
outubro de 1995, que aprovou o Regulamento 
do Concurso de Credenciamento de 
Estagiários do Ministério Público (Pt.n° 
24.712/90) 
 

 

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista a deliberação havida na reunião ordinária de 24 de setembro de 2008, 

RESOLVE editar o seguinte Ato: 

Artigo 1º - O Ato Normativo n° 72/95 – CPJ, de 26 de outubro de 1995 passa a vigorar com 

as seguintes alterações e acréscimos: 

“Artigo 6º - (...) 

Parágrafo 4º - O candidato será dispensado do pagamento da taxa de inscrição se 

não dispuser de condições financeiras para suportá-la. 

Parágrafo 5º - Considera-se sem condições financeiras para suportar a taxa de 

inscrição o candidato cuja renda familiar “per capita” não ultrapassar o valor correspondente 

a 1,5 (um e meio) salário mínimo, assim declarado mediante simples afirmação, assinada pelo 

candidato e entregue na Escola Superior do Ministério Público no prazo de inscrição. 

        (...) 

Artigo 15 – Realizada a prova escrita, o gabarito será publicado na Imprensa Oficial, 

abrindo-se o prazo de cinco dias para recursos. 

Parágrafo 1º - No prazo do recurso o candidato, diretamente ou por intermédio de 

procurador habilitado com poderes específicos, poderá argüir perante a Comissão de 

concurso, sob pena de preclusão, a nulidade de questões por deficiência na sua elaboração 

e incorreção das alternativas apontadas. 

Parágrafo 2º - A argüição deverá ser motivada, sob pena de não conhecimento. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/621compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/072compilado.pdf
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Parágrafo 3º - A argüição deverá ser apresentada em formulário próprio e protocolada 

na Secretaria da Escola Superior do Ministério Público, que adotará as seguintes 

providências: 

I – levará a argüição ao sistema de processamento, onde receberá uma senha que 

torne a identificação inviolável, e que não será do conhecimento do candidato. 

II – encaminhará a argüição, sem identificação do candidato, à Comissão do Concurso, 

que julgará o pedido no prazo de 3 (três) dias. 

Parágrafo 4º - Havendo mais de uma argüição, a Comissão de Concurso as reunirá 

para divulgação conjunta do resultado dos julgamentos. 

Parágrafo 5º - Em nenhuma hipótese caberá recurso da decisão que apreciar a 

argüição. 

Parágrafo 6º - Ultrapassado o prazo previsto no “caput” e resolvidos os recursos, se 

apresentados, será publicado o gabarito definitivo e a lista dos aprovados. 

        (...) 

Artigo 18 – Serão considerados os seguintes títulos: 

I – (...) 

II – cursos de informática, desde que concluídos no período de dois anos anteriores 

ao da abertura do concurso; 

III – certificados de conclusão de cursos de línguas estrangeiras em nível avançado 

ou equivalente; 

IV – participação em cursos e outros eventos jurídicos realizados pelo Centro de 

Estudos e Aproveitamento Funcional (Escola Superior do Ministério Público) que, isolada ou 

conjuntamente, totalizem, no mínimo, 10 horas anuais; 

V – realização de estágio regular ou oficial, em Direito, na área pública ou privada, 

desde que por períodos que, isolada ou conjuntamente, totalizam, no mínimo, 180 (cento e 

oitenta) dias.”  
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Artigo 2º - Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Paulo, 03 de outubro de 2008. 

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça, Presidente do Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

 
 
 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, p.52, de 4 de outubro de 2008. 

  

  

 

 


