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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 633/2010-PGJ, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010. 

(PROTOCOLADO Nº 19.958/2010) 
 

*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 
Texto compilado até a Resolução nº 1.424/2022 
– PGJ, de 05/02/2022. 
 
Nomenclatura alterada nos termos do art.12 da 
Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 
2017. 

Fixa as atribuições dos cargos de Analista 
Jurídico do Ministério Público* e estabelece as 
regras do concurso público para seu 
provimento.  

 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 6º, da Lei nº 13.794, de 4 de novembro de 2009, que 

criou cargos de Assistente Jurídico – Referência 2, no Subquadro de Cargos Públicos do 

Quadro do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrados na Tabela III (SQC-III) e 

enquadrados na Escala de Vencimentos – Nível Universitário, instituída pelo inciso III do art. 

8º, da Lei Complementar nº 718, de 14 de junho de 1993; 

 

Considerando a necessidade de disciplinar as atribuições e o exercício das funções próprias 

dos sobreditos cargos, bem como a necessidade de fixar regras aplicáveis ao respectivo 

concurso público,  

 

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 1º - Ao Analista Jurídico do Ministério Público1 incumbirá prestar auxílio técnico-jurídico 

às atividades processuais e extraprocessuais do Ministério Público e, notadamente: (Redação 

dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

I – elaborar minutas de peças processuais, pareceres e outras manifestações próprias da 

função de execução, além de análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios e trabalhos de 

natureza jurídica atinentes a feitos judiciais ou procedimentos administrativos de alçada do 

Ministério Público; 

 
1 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1424.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1424.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/norma/158330
https://www.al.sp.gov.br/norma/15739
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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II – auxiliar na realização de audiências, reuniões e sessões, referentes à execução de 

atividades processuais ou extraprocessuais do Membro do Ministério Público; 

 

III – acompanhar o andamento de processos judiciais, inquéritos policiais ou civis ou 

procedimentos administrativos sob a presidência do Ministério Público, prestando informações 

ao membro do Ministério Público; 

 

IV – realizar diligências determinadas pelo Membro do Ministério Público; 

 

V – manter registro e controle das atividades desenvolvidas, apresentando os conseqüentes 

relatórios; 

 

VI - cumprir, no que couber, as disposições aplicáveis aos Oficiais de Promotoria e demais 

servidores, em especial, as estabelecidas pela Resolução nº 595/2009–PGJ, de 26 de junho 

de 2009 e pela Resolução nº 664/2010-PGJ-CGMP-CSMP, de 8 outubro de 2010; (Redação 

dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

VII - exercer outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo órgão do Ministério Público, desde 

que compatíveis com sua condição funcional; 

 

VIII – atuar como conciliador, mediador e facilitador em sessões de atendimento, se 

capacitado em meios consensuais de solução de conflitos. (Incluído pela Resolução nº 1.062/2017 – 

PGJ, de 14/12/2017) 

 

Parágrafo Único. Ao Analista Jurídico do Ministério Público2 é aplicável o regime jurídico 

estatutário a que estão sujeitos os servidores do Ministério Público, nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 1.118, de 1º de junho de 2010. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 

– PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES 

 

 
2 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/595.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/664.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/1062compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/1062compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2010/compilacao-lei.complementar-1118-01.06.2010.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2010/compilacao-lei.complementar-1118-01.06.2010.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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Art. 2º - Ao Analista Jurídico do Ministério Público3 é vedado: (Redação dada Resolução nº 818/2014 – 

PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

I - exercer a advocacia; 

 

II - praticar quaisquer atos privativos do órgão do Ministério Público, salvo assinar juntamente 

com o Membro do Ministério Público peças processuais ou manifestações nos autos judiciais 

ou administrativos; 

 

III - desempenhar qualquer outra função pública, salvo se autorizado pelo Procurador-Geral 

de Justiça; 

 

IV - ocupar qualquer outro cargo, emprego ou função pública, inclusive perante órgãos 

colegiados de atuação local, exceto, quando presente compatibilidade de horário, um cargo 

de professor; 

 

V - identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou utilizar papéis com o timbre do 

Ministério Público em qualquer matéria alheia às suas atividades profissionais; 

 

VI - invocar a sua qualidade funcional em matérias alheias à sua condição profissional; 

 

VII - utilizar distintivos ou insígnias privativas dos Membros do Ministério Público; 

 

VIII - exercer atividades privadas incompatíveis com a sua condição funcional; 

 

IX - manter conduta ou comportamento incompatível com a natureza da sua atividade 

funcional. 

 

Parágrafo Único - Ao Analista Jurídico do Ministério Público4 são aplicáveis os mesmos 

deveres a que estão sujeitos os servidores do Ministério Público, inclusive quanto ao registro 

e controle de frequência. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a 

publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

 
3 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 
4 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017) 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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Art. 3º - É vedada a designação de Analista Jurídico do Ministério Público5 para atuar, sob 

orientação ou supervisão, diretamente subordinado a membros do Ministério Público ou a 

servidor investido em cargo de assessoramento, chefia e direção que lhe seja cônjuge, 

companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, 

de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO 

 

Art. 4º - O Analista Jurídico do Ministério Público6 será lotado nas Regiões Administrativas do 

Ministério Público, podendo atuar junto aos órgãos que exerçam funções de execução . 

(Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 1º - A Procuradoria-Geral de Justiça definirá, por Resolução própria, o número de cargos 

destinados a cada Região Administrativa do Ministério Público. 

 

§ 2º - O edital do concurso público de provimento dos cargos atribuirá, na forma estabelecida 

no parágrafo anterior, a quantidade de cargos destinados a cada Região Administrativa, 

devendo o candidato se inscrever para uma delas.   

 

Art. 5º. A Procuradoria-Geral de Justiça, ouvido o Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, autorizará a abertura de Concurso Público, cuja realização das provas e seleção 

dos candidatos poderá ser efetuada por entidade pública ou privada. (Redação dada pela Resolução 

nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

§ 1º. No caso de o concurso ser realizado diretamente pela Instituição, a Procuradoria-Geral 

de Justiça, em Resolução específica, constituirá Comissão Especial de Seleção Pública a ser 

composta, no mínimo, por 4 (quatro) membros do Ministério Público com mais de 10 (dez) 

anos de carreira. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

§ 2º. Em caso de contratação de entidade pública ou privada para realização do concurso, a 

Procuradoria-Geral de Justiça constituirá Comissão Especial de Seleção Pública a ser 

composta, no mínimo, por 2 (dois) Membros do Ministério Público com mais de 10 (dez) anos 

 
5 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017) 
6 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017) 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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de carreira e, no mínimo, 2 (dois) servidores titulares de cargo efetivo. (Redação dada pela Resolução 

nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

  

§ 3º. Caberá à Comissão Especial de Seleção Pública elaborar o Edital do Concurso e a 

edição de Instruções Especiais, devendo estabelecer, na forma da legislação vigente, o 

percentual de vagas reservado aos candidatos com deficiência. (Redação dada pela Resolução nº 

638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

§ 4º - As provas para o Concurso de ingresso abrangerão as seguintes matérias, cujo 

conteúdo programático constará do respectivo Edital: (NR) – (Nova Redação dada pela Resolução 

1.424-2022-PGJ, de 04/02/2022). 

 

I – Conhecimentos gerais: língua portuguesa e atualidades 

II – Conhecimentos específicos: Direito Constitucional e Ministério Público; Direito 

Administrativos; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; 

Direito da Infância e Juventude; Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos; Direito Comercial 

e Empresarial; Direitos Humanos; e Direito Eleitoral; 

 

§ 5º - O Edital do Concurso conterá no anexo o Quadro de distribuição de vagas por Região 

Administrativa. (NR) – (Nova Redação dada pela Resolução 1.424-2022-PGJ, de 04/02/2022). 

 

§ 6º - Considerar-se-á, nas provas do Concurso, a legislação vigente até a data da publicação 

do Edital. (AC) - (Acrescido pela Resolução Resolução 1.424-2022-PGJ, de 04/02/2022). 

 

Art. 6º - O concurso público constará das seguintes fases e provas: (Redação dada pela Resolução 

nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

I – 1ª FASE: Prova objetiva, eliminatória e classificatória, dela constando 100 (cem) perguntas 

em forma de teste de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada, com duração de 5 

(cinco) horas e versando sobre os conteúdos programáticos constantes dos Anexos I e II 

desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no 

D.O.E. de 17/03/2015) 

 

II – 2ª FASE: Prova escrita e discursiva, eliminatória e classificatória, dela constando 2 (dois) 

temas de redação, além de 5 (cinco) questões discursivas, com duração de 4 (quatro) horas 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1424.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1424.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1424.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1424.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
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e versando sobre o conteúdo programático indicado no Anexo II desta Resolução. (Redação dada 

pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 1º. A primeira fase (prova objetiva) será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 

observando-se o critério de escore bruto, e terá caráter eliminatório, classificando-se para a 

fase subsequente o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 

(Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 2º. A segunda fase (prova escrita e discursiva) será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 

observando-se o critério de escore bruto, e terá caráter eliminatório e classificatório, 

obedecidas as seguintes regras: (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ de 15/05/2014, de acordo 

com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

a) cada redação: 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos, totalizando 50 (cinquenta) pontos; 

(Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

b) cada questão: 0 (zero) a 10 (dez) pontos, totalizando 50 (cinquenta) pontos. (Redação dada 

pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 3º. As redações versarão sobre os seguintes temas: 

 

a) primeira redação: Direito Penal ou Direito Processual Penal, com o conteúdo indicado no 

Anexo II desta Resolução; (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a 

publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

b) segunda redação: Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos ou Direito Processual Civil, 

com o conteúdo indicado no Anexo II desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – 

PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 4º. As questões discursivas versarão sobre as matérias não contempladas nas redações, 

conforme conteúdo programático indicado no Anexo II desta Resolução. (Redação dada pela 

Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 5º. A avaliação das redações e das questões discursivas deverá observar os seguintes 

critérios: (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
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a) conhecimento específico (conhecimento técnico-jurídico): de 0 a 50% do total de pontos 

previstos para cada tema ou questão; (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de 

acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

b) estrutura e conteúdo: de 0 a 50% do total de pontos previstos para cada redação ou 

questão, observando-se o desenvolvimento pertinente ao assunto proposto, respeito à 

modalidade de texto proposta, clareza e lógica na exposição das ideias. (Redação dada pela 

Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 6º. Será atribuída nota ZERO para o total da prova que: (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – 

PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

a) contiver, de alguma forma, a identificação do candidato; (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 

– PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

b) for assinada em local diverso do estabelecido no caderno de prova; (Redação dada pela Resolução 

nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 

15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

d) for redigida com letra ilegível ou incompreensível. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, 

de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

Art. 7º - Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem o desempenho mínimo 

de 60 (sessenta) pontos na segunda fase do concurso. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – 

PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

§ 1º - A nomeação poderá ser precedida de convocação para anuência do candidato, 

efetuando-se a comunicação por telegrama e publicação na Imprensa Oficial. 

 

§ 2º - O candidato nomeado deverá submeter-se à inspeção de saúde a ser realizada em 

Órgão Médico do Estado ou do Ministério Público, de caráter eliminatório, provendo-se os 

cargos com aqueles considerados aptos. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, 

de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
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§ 3º - Proclamado o resultado e divulgadas as listas de classificação, o Procurador-Geral de 

Justiça editará Resolução específica que fixará o número de cargos por órgão de execução, 

respeitados os limites estabelecidos na Resolução de que trata o art. 4º, § 1º, desta 

Resolução. 

 

CAPÍTULO IV 

DA POSSE 

 

Art. 8º - No ato de posse o candidato nomeado deverá comprovar o preenchimento das 

seguintes condições: 

 

I – apresentar certificado de conclusão de curso de bacharelado em Direito, em escola oficial 

ou reconhecida; (Incluído pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

II – estar no gozo de direitos políticos e, se o caso, do serviço militar, apresentando, para 

tanto, certidões da Justiça Eleitoral e certificado de dispensa ou de reservista; (Renumerado pela 

Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

III – não registrar antecedentes criminais ou condenações por improbidade administrativa, 

apresentando certidões equivalentes; (Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

IV – ter boa conduta social e ser detentor de comprovada idoneidade moral, no âmbito pessoal 

e profissional, aferidas por declaração do próprio nomeado e verificadas pelo Ministério 

Público em investigação social; (Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

V – não ter sofrido, no caso de servidor público, condenação em processo administrativo 

disciplinar, apresentando certidão da entidade ou órgão a que esteja ou esteve vinculado; 

(Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

VI – se militar, apresentar, também, certidão de distribuição do Tribunal de Justiça Militar em 

que lotado ou da respectiva Auditoria Militar; (Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

VII - apresentar sua declaração de bens, na forma da  Resolução nº 54/95-PGJ, de 15/2/1995; 

(Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/054.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf


 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 9 de 11 

 

VIII – gozar de boa saúde física e mental, comprovada por meio de exame médico oficial; 

(Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

IX – declarar, sob as penas da lei: (Renumerado pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

a) que não ocupa qualquer cargo, função ou empregos públicos, inclusive perante órgãos 

colegiados de atuação local, exceto, quando presente compatibilidade de horário, um cargo 

de professor; 

 

b) que não exerce a advocacia; 

 

c) que não exerce atividade privada incompatível com sua condição funcional; 

 

d) a existência ou inexistência de parentesco, casamento ou união estável, para os fins 

indicados pelo art. 3º da presente Resolução; 

 

e) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função 

pública, exceto os cargos acumuláveis admitidos na Constituição da República. 

 

Parágrafo único. A declaração referente às alíneas “a” e “b”, do inciso IX, deverá ser instruída 

por documento oficial idôneo nas hipóteses de exercício anterior de cargo, função ou emprego 

públicos ou da advocacia. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010 – PGJ, de 10/05/2010) 

 

Art. 9º - A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão promoverá a lotação dos candidatos 

empossados, observados os critérios estabelecidos na Resolução de que trata o art. 4º, § 1º, 

desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no 

D.O.E. de 17/03/2015) 

 

Art. 10. Caberá ao órgão de execução em que estiver lotado o Analista Jurídico do Ministério 

Público7 dispor sobre as atribuições específicas, inclusive quanto à subordinação imediata, 

observadas as disposições da presente Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 

15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

 
7 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/638.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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§ 1º - Não havendo definição no âmbito do respectivo órgão de execução, as atribuições de 

que trata o “caput” serão decididas pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

§ 2º - O Analista Jurídico do Ministério Público8 poderá, ainda que transitoriamente, prestar 

serviços a órgão de execução distinto daquele em que estiver lotado, seja por deliberação do 

próprio órgão de execução ou por determinação da Administração Superior. (Redação dada pela 

Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 17/03/2015) 

 

Art. 11 - (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

I – (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

II – (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

III – (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

§ 1º. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

§ 2º. (Redação dada pela Resolução nº 818/2014 – PGJ, de 15/05/2014, de acordo com a publicação no D.O.E. de 

17/03/2015; Revogado pela Resolução nº 1.148/2019-PGJ, de 11/04/2019) 

 

 
 
 

ANEXOS I e II 

(Revogados pela Resolução Resolução 1.424-2022-PGJ, de 04/02/2022). 

 

 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 
8 nomenclatura alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/818.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1424.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1302-21.07.2017.html
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São Paulo, 15 de maio de 2014. 

 
 
 
 
MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça 
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