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ATO (N) Nº 239/00 - PGJ, de 29 de agosto de 2000 (Pt. nº 22.779/90) 
 
REVOGADO pelo Ato (N) nº 545-PGJ/CPJ 

de 14/08/2008 
Altera a redação de dispositivos do Ato (N) nº 82/96 - 
CPJ, de 14 de fevereiro de 1996, com a redação dada pelos 
Atos (N) nº 99/96 - CPJ, de 14 de outubro de 1996, (N) nº 
148/98 - CPJ, de 15 de julho de 1998, (N) nº 175/99 - 
CPJ, de 05 de março de 1999 e (N) nº 200/99 - CPJ, de 25 
de agosto de 1999 (Pt nº 22.779/90) 

 
O Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e em face 
da deliberação havida na reunião de 09 de agosto de 2000, 
 
RESOLVE:  
 
Fica alterado, com a renumeração dos artigos 32 e seguintes, na forma que segue: 
 
"Art. 3º............................................................................................... 
 
§ 2º - Ficam reservadas às pessoas com deficiência 5% (cinco por cento) dos cargos em disputa, garantidas 
as condições especiais necessárias à sua participação no certame. 
 
§ 3º - Não havendo candidato portador de deficiência, inscrito ou aprovado, os cargos ficarão liberados para 
os demais candidatos (Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, art. 123). 
 
§ 4º - Os portadores de deficiência participarão dos concursos públicos em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e avaliação das provas (Lei Complementar Estadual nº 683, 
de 18 de setembro de 1992, art. 2º, caput).  
 
Art. 4º................................................................................................. 
 
§ 4º - Os candidatos com deficiência, para se beneficiarem da reserva de que cuida o art. 3º, § 2º, deste 
Regulamento, devem declarar, no ato de inscrição, a natureza e o grau de deficiência que apresentam. 
 
Art. 14................................................................................................  
 
Parágrafo único. A dissertação e a peça prática serão sorteadas pelo Procurador-Geral de Justiça, perante os 
demais membros da Comissão de Concurso e os fiscais, no momento inicial da realização da prova escrita. 
 
Art. 30 - Encerrada a prova oral, com a argüição do último candidato, a Comissão de Concurso reunir-se-á 
em sessão secreta para o julgamento do concurso, após o que serão elaboradas duas listas, uma geral, com a 
relação de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação das pessoas com deficiência 
aprovadas (Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 2º, § 1º), salvo se não 
houver candidatos nessa última condição. 
 
Art. 32 - As pessoas incluídas na lista especial deverão submeter-se, no prazo de 5 (cinco) dias contados de 
sua publicação, à perícia médica com vistas a verificar a compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do cargo (Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 3º, caput).  
 
§ 1º - A perícia será realizada no órgão médico oficial do Estado, por especialista na área de deficiência de 
cada candidato, devendo o laudo ser elaborado no prazo de 5 (cinco) dias após o exame (Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 3º, § 1º) 
 
§ 2º - Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, em cinco dias, uma junta 
médica para nova inspeção, dela podendo participar profissional indicado pelo interessado (Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 3º, § 2º). 
 
§ 3º - A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de cinco dias, contados da ciência 
do laudo referido no § 1º (Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro 1992, art. 3º, § 3º). 
 
§ 4º - A junta médica deverá apresentar suas conclusões no prazo de cinco dias após realizado o exame (Lei 
Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 3º, § 4º) e de tal decisão não caberá 
recurso (Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 3º, § 5º). 
 
Art. 33 - O concurso só será homologado depois de realizados os exames mencionados no dispositivo 
anterior, publicando-se as listas geral e especial, das quais serão excluídos os candidatos com deficiência 
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tidos por inaptos na inspeção médica (Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, art. 
4º). 
 
Parágrafo único - O resultado será publicado através do Diário Oficial do Estado, com os nomes e respectivas 
notas finais dos candidatos 
 
 
"Art. 34 - A Comissão de Concurso.................................................. 
 
§ 1º - Não poderão ser indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público para integrar a Comissão de 
Concurso os Procuradores de Justiça que: 
 
I - 3 (três) anos antes da indicação tenham ministrado aulas em cursos preparatórios para ingresso em 
carreiras jurídicas, estendendo-se a vedação, pelo mesmo período, posteriormente ao concurso; 
 
II - tenham relação de parentesco até terceiro grau, inclusive por afinidade, com algum dos candidatos 
inscritos no concurso; 
 
III - tenham exercido cargo eletivo na Administração Superior ou ocupado cargo nos Órgãos Auxiliares do 
Ministério Público, até 60 (sessenta) dias antes da eleição (Lei Complementar Estadual nº 734/93, de 26 de 
novembro de 1993, art. 36, II),perdurando a incompatibilidade com o cargo enquanto durar o concurso; 
 
IV - tenham integrado a banca de concurso imediatamente anterior. 
 
§ 2º - Após a publicação da relação de candidatos inscritos no concurso, o Conselho Superior do Ministério 
Público, escolherá os 4 (quatro) membros efetivos da Comissão de Concurso, bem como os respectivos 
suplentes. 
 
§ 3º - Não poderá participar da indicação o Conselheiro que tiver relação de parentesco até terceiro grau, 
inclusive por afinidade, com algum dos candidatos inscritos no concurso;" 
 
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 30 de agosto de 2000, p.25 
 


