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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1.030/2017-CPJ, DE 18 DE MAIO DE 2017 
(PROTOCOLADO Nº 142.478/10) 

 
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 
De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 19/05/2017. 

Altera a Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 
de janeiro de 2011, que aprovou o 
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 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar nº 

734, de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo colendo Conselho Nacional do Ministério Público 

nos Procedimentos de Controle Administrativos nºs 1.00163/2015-59, 1.00166/2015-10, 

1.0068/2015-27 e 1.00171/2015-96, no tocante ao procedimento de recurso, vista e anotações 

da prova escrita do Concurso de Ingresso ao Ministério Público; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Regulamento do Concurso de Ingresso 

na Carreira do Ministério Público, inclusive em relação ao conteúdo programático obrigatório, 

em vista das inovações legislativas; 

  

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

  

Art. 1º. O “caput” do art. 7º da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 7º - O programa das matérias, constante do Edital, não poderá ser acrescido ou 

modificado para concurso em andamento, salvo superveniente alteração legislativa.” (NR) 

 

Art. 2º. Fica revogado o § 4º do art. 10 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro 

de 2.011, renumerando-se o § 5º como § 4º. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/676compilado.pdf
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Art. 3º. O “caput” do art. 11 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 11 - A prova preambular, com identificação inviolável do candidato, terá duração de 5 

(cinco) horas e constará de 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha, de pronta 

resposta e apuração padronizada, destinando-se a verificar se o candidato tem conhecimento 

de princípios gerais de direito, de noções fundamentais e da legislação a respeito das matérias 

previstas no artigo 6º, deste Regulamento, e respectivo programa constante do Edital.” (NR) 

 

Art. 4º. O “caput” do art. 17 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011, 

passa vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 17 - A Prova Escrita, com identificação inviolável do candidato, terá duração de 04 

(quatro) horas e por objetivo verificar seu nível de conhecimento sobre as matérias previstas 

no artigo 6º deste Regulamento e respectivo programa constante do Edital, permitida a 

consulta à legislação não comentada ou anotada.” (NR) 

 

Art. 5º - O art. 21 e §§ da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011 passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 21 – O candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes 

específicos, poderá recorrer motivadamente contra o resultado da prova escrita, no tocante a 

erro material, conteúdo das questões e respostas. 

§ 1º. No prazo de 03 (três) dias, contado da publicação do resultado da prova escrita, o 

candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, 

poderá ter vista da prova e realizar anotações que julgar necessárias. 

§ 2º. O prazo para a interposição de recurso contra a prova escrita será de 02 (dois) dias, 

contados do término do prazo previsto no parágrafo anterior. 

§ 3º - Observar-se-á no procedimento do recurso o disposto no artigo 15, §§ 2º a 4º, deste 

Regulamento.” (NR) 

  

Art. 6º - O “caput” do art. 29 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 29 - A prova oral é pública e compreenderá todas as matérias indicadas no artigo 6º deste 

Regulamento e respectivo programa constante do Edital, permitida a consulta à legislação 

oferecida pela Comissão de Concurso.” (NR) 

 

Art. 7º – O art. 30 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro de 2.011 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 30 - Cada membro da Comissão de Concurso, com exceção de seu Presidente, arguirá 

durante 10 (dez) minutos, prorrogável por igual período, devendo atribuir ao candidato nota 

de avaliação entre 0 (zero) e 10 (dez).” (NR) 

 

Art. 8º - Fica incluído o § 3º do art. 36 da Resolução nº 676/2011-PGJ-CPJ, de 10 de janeiro 

de 2.011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 3º - Em ocorrendo empate de notas entre os aprovados, a ordem de classificação 

obedecerá aos seguintes critérios, sucessivamente: 

I – a nota da prova escrita; 

II – a nota da prova oral; 

III – a nota dos títulos; 

IV – a idade.” (AC) 

  

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 18 de maio de 2017. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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