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A- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO* Nº 638/2010-PGJ, DE 10 DE MAIO 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 

 
 

 Altera a redação do artigo 5º e parágrafos; 
inclui inciso no artigo 8º, renumerando os 
demais; e altera a redação do caput do art. 10 
da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de 
fevereiro de 2010 

 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e considerando a 

necessidade de adequação da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de fevereiro de 2010, 

       

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 

Artigo 1º. O art. 5º e seus parágrafos da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de fevereiro de 

2010, ficam com a seguinte redação:    

 

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. 

 

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

Geral de Justiça, em Ato específico, 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. 

  

§ 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 de carreira e, no mínimo, 2 (dois) servidores titulares de cargo 

efetivo. 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/633compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/633compilado.pdf
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§ 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. 

  

 § 4º. O Edital do Concurso conterá os seguintes Anexos: 

 a) Anexo I – Conteúdo programático para a 1ª Fase; 

 b) Anexo II – Conteúdo programático para a 1ª, 2ª e 3ª Fases; 

 c) Anexo III – Quadro de distribuição de vagas por Região Administrativa. 

  

§ 4º. Considerar-se-á, nas provas do Concurso, a legislação vigente até a data da 

publicação do Edital. 

  

Artigo 2º. Fica incluído o seguinte inciso ao art. 8º, da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de 

fevereiro de 2010: 

  

Art. 8º. (...) 

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

oficial ou reconhecida; 

  

Artigo 3º. Os incisos I a VIII do art. 8º, da Resolução nº 633-PGJ, de 12 de fevereiro de 2010, 

ficam renumerados da seguinte forma: 

        

 Art. 8º. (...) 

 I – (...) 

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; 

       

III – não registrar antecedentes criminais ou condenações por improbidade 

administrativa, apresentando certidões equivalentes; 

       

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; 
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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; 

       

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

Militar em que lotado ou da respectiva Auditoria Militar; 

       

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

15/2/1995; 

       

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

oficial; 

        

IX – declarar, sob as penas da lei: 

 

a) que não ocupa qualquer cargo, função ou emprego 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. 

       

Artigo 4º. O parágrafo único do art. 8º, da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de fevereiro de 

2010, fica com a seguinte redação: 

       

 Art. 8º. (...) 

       

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/054.pdf
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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. 

       

Artigo 5º. O caput do art. 10, da Resolução nº 633/2010-PGJ, de 12 de fevereiro de 2010, 

fica com a seguinte redação: 

       

Art. 10. Caberá ao órgão de execução em que estiver lotado o Assistente Jurídico 

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

observadas as disposições da presente Resolução. 

       

Artigo 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

         

São Paulo, 10 de maio de 2010 

       

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, terça-feira, v.120, n.87, p.54, de 11 de Maio de 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 


