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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1031/2017-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 de Maio de 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 que a Resolução n. 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

estabeleceu reserva para candidatos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na Magistratura; 

  

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Resolução nº 548/2015, 

estabeleceu a reserva para candidatos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito de sua Instituição; 

  

Considerando que a Lei Federal n. 12.990, de 09 de junho de 2014, não obstante destinada 

à administração pública federal, também estabeleceu a reserva para candidatos negros de 

20% das vagas oferecidas em concursos públicos; 

  

Considerando a necessidade de regulamentar similar ação afirmativa no Concurso de 

Ingresso para a Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

  

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Fica incluída nova Seção III, do Capítulo III, renumerando-se a atual Seção III, como 

Seção IV, bem como se incluindo novo artigo 5º, renumerando-se os sucessivos, nos 

seguintes termos: 

  

“SEÇÃO III 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/676compilado.pdf
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DOS CANDIDATOS NEGROS 

  

Art. 5º. Ficam reservados aos candidatos negros 20% (vinte por cento) dos cargos abertos 

em concurso, arredondando-se para o número inteiro seguinte, caso fracionário, o resultado 

da aplicação desse percentual. 

§ 1º. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que no ato da 

inscrição se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

§ 2º. Os candidatos negros participarão do concurso público em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, 

ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima para aprovação exigida para 

todos os demais candidatos, em todas as suas fases. 

 

§ 3º. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição 

do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal, na 

hipótese de constatação de declaração falsa. 

 

§ 4º. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do concurso e, se tiver 

sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo 

em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

 

§ 5º. A verificação da falsidade da declaração de que trata o parágrafo anterior poderá ser 

feita a qualquer tempo por provocação ou por iniciativa da Administração Pública. 

 

§ 6º. O candidato que optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, ainda que 

aprovado dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência, submeter-se-á, na 

mesma ocasião do exame de verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício 

das atribuições do cargo, previsto no art. 38 deste Regulamento, à avaliação da Comissão de 

Avaliação, que emitirá parecer quanto à veracidade e correção da autodeclaração prestada 

no ato da inscrição preliminar, quanto à condição de pessoa preta ou parda e o fenótipo do 

candidato. 
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§ 7º. A Comissão de Avaliação será composta por um Membro do Ministério Público, um 

Médico e um Assistente Social do Ministério Público, que serão indicados pela Comissão do 

Concurso. 

 

§ 8º. A avaliação da Comissão de Avaliação quanto à condição de pessoa preta ou parda 

considerará os seguintes aspectos:  

 

a) auto declaração prestada pelo candidato no ato de inscrição quanto à condição de pessoa 

preta ou parda;  

 

b) fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da Comissão. 

 

§ 9º O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda 

quando:  

 

a) não comparecer perante a Comissão de avaliação na data designada;  

 

b) a maioria dos integrantes da Comissão considerar o não atendimento do quesito cor ou 

raça por parte do candidato. 

 

§ 10º O candidato não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda será comunicado 

do resultado ao final da avaliação. 

 

§ 11º Caso o candidato não seja enquadrado na condição de pessoa preta ou parda, pela 

Comissão de Avaliação, ressalvado o disposto no § 4º deste artigo, será excluído da lista 

reservada aos negros, cabendo, em qualquer hipótese, recurso perante a Comissão do 

Concurso, no prazo de até dois úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à ciência 

da comunicação ao candidato. 

 

§ 12º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e 

às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 

 

§ 13º. Além da reserva que trata o “caput”, os candidatos negros poderão optar por 

concorrerem às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, 

de acordo com a sua classificação no concurso. 
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§ 14º. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para a ampla 

concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

 

§ 15º. Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas para 

pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, 

deverão manifestar opção por uma delas. 

 

§ 16º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso os candidatos não se manifestem, 

serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros. 

 

§ 17º. Em caso de desistência ou eliminação de candidato negro aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 

 

§ 18º. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que 

sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 

concorrência e preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação no concurso. 

 

§ 19º - A publicação do resultado de cada fase do concurso, inclusive o resultado final, será 

feita em três listas, sendo que a primeira conterá a classificação de todos os candidatos, a 

segunda, somente a classificação dos candidatos com deficiência, e a terceira a classificação 

dos candidatos negros. 

§ 20º - Na elaboração das listas de classificados nas fases intermediárias, levar-se-á em conta 

o número total de vagas para cada lista, observado o disposto nos artigos 17, § 1º, 20, § 2º e 

32, parágrafo único, deste Regulamento, também para a composição da lista especial.” 

  

Art. 2º. Ficam alterados os §§ 5º e 7º do art. 4º, que passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

 

“§ 5º. Ainda que fundamentada em laudo médico, por ocasião do exame de compatibilidade 

da deficiência com o cargo, a condição de deficiente deverá ser apreciada pelo médico ou 

junta médica referidos no art. 38, “caput”, deste Regulamento, designados para tal mister que, 

no caso, deverá fundamentar sua divergência, cabendo à Comissão de Concurso decidir.” 
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“§ 7º. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar a ausência 

ou atraso do candidato com deficiência às avaliações referidas no § 5º deste artigo e no art. 

38 e respectivos parágrafos deste Regulamento.” 

  

Art. 3º. Fica alterado o § 12º, do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“§ 12º - A publicação do resultado de cada fase do concurso, inclusive o resultado final, será 

feita em três listas, sendo que a primeira conterá a classificação de todos os candidatos, a 

segunda, somente a classificação dos candidatos deficientes, e a terceira a classificação dos 

candidatos negros.” 

  

Art. 4º. Fica alterado o § 3º, do artigo 5º, renumerado como artigo 6º, passando a vigorar a 

seguinte redação: 

  

“§ 3º. Os candidatos, para se beneficiarem da reserva de que cuidam os artigos 4º e 5º, deste 

Regulamento, devem, no ato de inscrição preliminar, declarar a natureza e o grau de 

deficiência que apresentam, no caso de candidatos com deficiência, e autodeclararem pretos 

ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, no caso de candidatos negros, além de atenderem as demais 

exigências dos artigos 4º e 5º. 

  

Art. 5º. Fica alterado o § 11º, do artigo 5º, renumerado como artigo 6º, passando a vigorar a 

seguinte redação: 

  

“§ 11º. Compete à Comissão de Concurso, ou ao Procurador-Geral de Justiça, se aquela 

ainda não estiver composta, decidir sobre as inscrições de candidatos com deficiência, 

candidatos negros e os pedidos de isenção da taxa.” 

  

Art. 6º. Fica alterado o § 12º, do artigo 5º, renumerado como artigo 6º, passando a vigorar a 

seguinte redação: 

 

“§ 12º. Será automaticamente eliminado do concurso, em qualquer fase, o candidato que, na 

inscrição, tenha realizado declaração falsa ou utilizado documento material ou 

ideologicamente falso, para a obtenção da isenção de taxa ou utilização de reserva de vaga 

de pessoa deficiente ou negra, sem prejuízo das sanções legalmente cabíveis.” 
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Art. 7º. Fica alterado o § 13º, do artigo 5º, renumerado como artigo 6º, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“§ 13º. O candidato que não declarar a deficiência ou a condição de pessoa negra, no ato da 

inscrição preliminar, e não requerer condições especiais para se submeter às provas, não 

poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal ou 

tratamento diferenciado.” 

 

Art. 8º. Fica alterado o § 1º do art. 17, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 1º. Habilitar-se-ão os candidatos que obtiverem o maior número de pontos, inclusive os 

candidatos com deficiência e os que se autodeclararem negros, até totalizar 8 (oito) vezes o 

número de cargos postos em concurso, observado o artigo 15 deste Regulamento.” 

  

Art. 9º. Fica alterado o art. 38, “caput”, cujo § 1º atual passará a constar do caput do art. 39, 

renumerando-se os parágrafos 2º a 5º deste último para 1º a 4º, respectivamente, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 38 – Após o julgamento do concurso, serão elaboradas 03 (três) listas, na forma do § 12 

do artigo 4º, e do § 19º, do artigo 5º, até o limite das vagas colocadas em concurso, salvo se 

não houver candidatos com deficiência ou negros, hipótese em que haverá somente uma 

lista.” 

  

Art. 10. Fica o art. 38 e incisos, renumerado para artigo 39, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 39 – A ordem de classificação final dos candidatos observará o seguinte cálculo 

aritmético: 

 

I – Divide-se o número de vagas colocadas em concurso pelo número de vagas reservadas 

às pessoas com deficiência e às pessoas negras, desprezado o decimal, a fim de se apurar 

o coeficiente de classificação dos candidatos com deficiência e negros; 
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II – Este coeficiente de classificação será a colocação do primeiro das Listas Especiais de 

Classificação Final. Esta regra será aplicada sucessivamente até o chamamento de todos os 

candidatos das Listas Especiais.” 

  

Art. 11. O “caput” do art. 39, renumerado para art. 40, passa a vigorar com a seguinte redação, 

mantido o parágrafo único: 

  

“Art. 40. A homologação do concurso ocorrerá após a realização da perícia mencionada no 

art. 38 e da avaliação prevista no art. 5º, § 6º deste Regulamento, publicando-se a lista geral 

e as listas especiais, excluindo-se destas últimas os candidatos com deficiência tidos por 

inaptos na inspeção médica, ou cuja condição de deficiente tenha sido negada, bem como os 

candidatos não enquadrados na condição de negros, respectivamente. 

 

Parágrafo único – O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado, com os nomes e as 

respectivas notas finais dos candidatos.” 

  

Art. 12. 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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