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Art. 1º - O ingresso na carreira do Ministério Público dar-se-á por concurso de provas e 
títulos, na forma do presente regulamento.  
§1° – O processo de seleção inicia-se com a publicação de Edital expedido pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 
§2º - O edital de abertura do concurso, publicado no Diário da Justiça do Estado, fixará os 

prazos para o pedido de inscrição preliminar e deverá conter, o número de cargos 
vagos de Promotor de Justiça Substituto, os requisitos de inscrição preliminar e 
outros esclarecimentos julgados úteis aos candidatos. 

§3º - Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas portadoras 
de deficiência física. 

Art. 2º - A seleção dos candidatos será efetuada por Comissão de Concurso presidida 
pelo Procurador-Geral de Justiça, ou por seu substituto legal, em caso de impedimento ou 
ausência, e integrada por 3 (três) membros do Ministério Público e 1 (um) representante 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e respectivos suplentes (§ 1º 
do artigo 44, da Lei Complementar Estadual nº 13/91). 

§1°– É vedada a participação na Comissão de Concurso e na equipe de fiscalização das 
provas, em qualquer fase do concurso, de cônjuge, companheiro, parentes 
consangüíneos ou afins entre si, de candidatos inscritos, até o segundo grau. 

§2° Poderá ser firmado Termo de Cooperação com outro Ministério Público estadual, ou 
com Entidade a este ligada, para elaboração, aplicação, correção, revisão e 
apreciação de recursos, pedidos de revisão de provas e outros incidentes, nos 
termos do referido convênio.  

Art. 3º - As decisões da Comissão de Concurso serão tomadas por maioria absoluta de 
votos, cabendo ao seu Presidente o voto de desempate.  
Art. 4º - A Comissão de Concurso será secretariada e assessorada por membros do 
Ministério Público, designados para esse fim pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o 
Conselho Superior do Ministério Público. 
Art. 5º - Para a Fase Preliminar, as inscrições provisórias serão recebidas pela Comissão 
do Concurso, no prédio da Procuradoria Geral de Justiça, sito na Rua Osvaldo Cruz, nº 
1.396 – Centro, São Luís-MA, em dias úteis;  
§ 1° - Documentos a serem entregues para efetivação da inscrição: 

I - cópia autenticada da cédula de identidade e duas fotografias 3X4 recentes e sem 
uso; 
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II - cópia autenticada do diploma de Bacharel em Direito, este devidamente 
registrado, ou “Atestado de Conclusão do Curso” em que conste a expressão “colou 
grau em Direito em xx/xx/xxxx"; 
III - comprovação do pagamento da taxa de inscrição; 
IV - mandato (procuração)    contendo poderes e  finalidade específicos,  caso a 
inscrição seja  por procurador. 

§ 2° Procedimentos para inscrição na sede da Procuradoria-Geral de Justiça: 
 I -  o candidato deverá comparecer à sede da Procuradoria Geral de Justiça,  onde 

será procedida a sua inscrição, estando de posse dos seguintes dados: nome 
completo, nº doc. identidade e órgão expedidor, data de nascimento, nacionalidade, 
sexo, estado civil, endereço completo com CEP, telefones, data da colação de grau 
e universidade/faculdade; 

 II -  os candidatos,  ao realizarem sua inscrição na  sede da PGJ, deverão, no 
mesmo ato, entregar os documentos exigidos no  §1°, deste artigo; 
III - após  o  encerramento do   período das inscrições,  será  divulgado  edital 
contendo as inscrições não-homologadas e motivação. Da não-homologação de 
inscrição caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, que deverá ser apresentado, 
mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão, e entregue à Secretaria 
do Concurso no local e horário indicados no edital de homologação das inscrições; 

 IV -  não serão aceitos pedidos de inscrições e/ou recursos à não-homologação de 
inscrição, por via postal, fax ou e-mail; 

 V -  as cópias e os documentos, bem como o valor da taxa de inscrição, não serão, 
em hipótese alguma, devolvidos ao candidato. 

Art. 6º - Em qualquer fase do processo seletivo, o candidato poderá ter sua inscrição 
cancelada por motivo de inobservância de quaisquer dos requisitos prescritos no artigo 5º, 
mediante impugnação fundamentada de terceiro, ou de ofício.  

Parágrafo Único – As razões da impugnação serão autuadas e delas dar-se-á ciência ao 
interessado, para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar defesa e, em igual prazo, a 
Comissão de Concurso decidirá.  

 

DAS PROVAS  
 

Art. 7º - As provas do concurso, de caráter eliminatório, serão realizadas em 03 (três) 
fases, consistindo em: 

 I – Prova Preambular; 

II – Provas Escritas; 

III – Prova Oral e de  Tribuna. 
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I - Primeira Fase  -  Prova Preambular. 

Art. 8°- A PROVA PREAMBULAR, com caráter eliminatório, compreenderá a resolução 
de 100 (cem) questões objetivas de conhecimento jurídico sendo  10 (dez) de Direito Civil, 
10 (dez) de Direito Processual Civil, 10 (dez) de Direito Penal,        10 (dez) de Direito 
Processual Penal, 10 (dez) de Direito Constitucional, 08 (oito) de Direito Administrativo, 06 
(seis) de Direito Eleitoral, 06 (seis) Direito Tributário, 08 (oito) de Direito da Criança e do 
Adolescente, 08 (oito) de Direito Ambiental, 06 (seis) de Direito do Consumidor, 06 (seis) 
de Organização do Ministério Público e 02 (duas) de Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão, estando os conteúdos programáticos relacionados no ANEXO Nº 1 do 
presente Regulamento  

§1º - A prova preambular se destinará a selecionar até 200 (duzentos) candidatos para se 
submeterem à segunda fase observada a ordem de classificação . Todos os  
candidatos empatados na duocentésima média da classificação serão admitidos às 
provas escritas, ainda que ultrapassem o limite previsto neste parágrafo. 

§2º - A prova preambular, constituída de um único caderno de questões objetivas, 
acompanhado de um cartão-resposta, será corrigida mediante processamento 
eletrônico de dados, logo após o seu encerramento. 

§3° - Durante a PROVA PREAMBULAR, os candidatos NÃO PODERÃO EFETUAR 
QUALQUER TIPO DE CONSULTA, nem aos textos legais. 

§4°  - O gabarito (respostas admitidas como corretas) será amplamente divulgado por 
todos os meios escritos e eletrônicos antes da divulgação do resultado. 

§5° - Os candidatos poderão interpor recurso por inconformidade do resultado da PROVA 
PREAMBULAR, no prazo de 3 (três) dias de sua divulgação. O recurso, caso 
interposto por procurador, deverá ser acompanhado de mandato contendo poderes 
e finalidade específicos. 

§6° - As razões de inconformidade serão entregues datilografadas ou digitadas e 
separadas por disciplina, acompanhadas pela petição “ Pedido de Recurso à Prova 
Preambular”, em cinco vias, e deverão conter obrigatoriamente breve relato dos 
fatos, motivação e parte dispositiva, sob pena de não conhecimento, descabendo 
recurso da decisão da Comissão de Concurso.  

§7° - Com a participação e voto da  entidade responsável pela elaboração e aplicação das 
provas a Comissão de Concurso procederá o julgamento dos recursos relativos à 
Prova Preambular em sessão previamente divulgada, na qual terão acesso todos os 
candidatos interessados.  

§8° - A Comissão do Concurso processará o resultado do julgamento dos recursos, 
obtendo a lista definitiva dos aprovados na Prova Preambular. Esta nominata será 
publicada, por intermédio de edital, na imprensa local, com convocação para a 
segunda fase. 

§9 - Somente serão considerados aptos a prosseguir no concurso os 200 (duzentos) 
primeiros candidatos, classificados em ordem decrescente, dentre os que obtiverem, 
nota igual ou superior a 5,00 (cinco), respeitada a regra de empate do parágrafo 2°. 
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II – Fase Intermediária -  das provas escritas: 

Art. 9° - A segunda Fase é a intermediária e consiste em três provas escritas 
eliminatórias, de caráter teórico-prático, cada uma contendo uma dissertação ou questão 
prática (elaboração de uma peça jurídica), valendo 05 (cinco) pontos, e  mais cinco 
questões discursivas, valendo 01 (um ) ponto cada uma, constituídas de cadernos de 
provas com limitação de linhas, sobre os seguintes grupos de disciplinas: 

Grupo  1  a) Direito Penal; 

                   b) Direito Processual Penal; 

c) Direito da Criança e do Adolescente. 

Grupo  2    a) Direito Civil; 

                  b) Direito Processual Civil; 

   c) Direito do Consumidor. 

Grupo  3  a) Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo 

b) Direito Eleitoral; 

                  c) Direito Ambiental. 

§ 1º - O material de consulta deverá ser submetido a inspeção prévia pela Comissão de 
Concurso. 

§ 2º - Na redação das provas escritas o candidato deverá usar caneta de tinta indelével 
azul ou preta. 

§ 3°- As provas escritas poderão ser realizadas em dias de sábado, de domingo ou ainda 
em dias de semana, em dias sucessivos, com duração máxima de 5 (cinco) horas.   

§ 4°- Durante a realização das provas escritas, a constatação de violação das regras 
abaixo listadas acarretará ao infrator sua imediata e sumária exclusão do concurso: 

           I – somente  será permitida a consulta à legislação NÃO COMENTADA 
/ANOTADA, sendo VEDADAS QUAISQUER anotações feitas nos textos legais; 

           II  -  não será permitida a consulta a súmulas; 
           III - não será permitida a utilização de legislação com texto sublinhado ou 

destacado com caneta “marca-texto” ; 
           IV - será  permitida  a  utilização  de atos normativos fotocopiados de Diários 

Oficiais, desde que a fotocópia contenha a data e o número da página do 
periódico oficial. Se na fotocópia houver, além de atos normativos, qualquer 
outra informação, esta deverá ser ocultada ou removida previamente; 
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           V - não será permitida a utilização de material impresso obtido através da 
Internet. 

§ 5° - As provas serão redigidas pelos candidatos no respectivo caderno rubricado por 
membros da Comissão de Concurso e, ao final, entregues à correção aos 
respectivos examinadores. 

§6º - Após o recolhimento junto aos fiscais de sala (e aplicadores), as provas serão 
codificadas pela Comissão de Concurso, atribuindo-lhes um número que será 
repetido na parte destacável da  papeleta grampeada à prova, na qual constará, 
devidamente preenchido pelo candidato, o nome, o número da inscrição e 
assinatura, de modo que seja vedada a sua identificação a partir do momento da 
entrega ao Examinador para correção, até a fase do lançamento das notas, a ser 
feito na presença de todos os membros da Comissão de Concurso.  

§7º - O número lançado na prova e repetido na sua parte destacável obedecerá 
seqüência numérica e esta última (parte destacável) deve ser colocada em um 
envelope opaco, a ser lacrado e rubricado por membros da Comissão de Concurso.  
A seguir o Presidente da Comissão providenciará a guarda do envelope e só 
permitirá sua abertura na presença dos demais membros quando do lançamento 
das notas. 

§8º - Os cadernos de provas autenticados pelos membros da Comissão de Concurso e 
não utilizados pelos candidatos serão inutilizados logo após o término de cada 
prova. 

§9º - É vedado ao examinador lançar na prova qualquer observação, nota explicativa ou 
cota interlinear. 

§10º- A identificação das provas escritas, pela Comissão de Concurso, com a 
proclamação dos respectivos resultados, dar-se-á em sessões públicas, conforme 
calendário previsto no edital do concurso. 

§11 – Na correção das provas escritas levar-se-ão em conta os conhecimentos da Língua 
Portuguesa, a capacidade de exposição do pensamento e o poder de argumentação 
e de convencimento  do candidato. 

§12 - Será considerado apto a prosseguir no certame o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 5,00 (cinco) em cada grupo de disciplinas. 

§13 - A nominata dos candidatos aprovados em cada prova dessa Fase Intermediária 
será publicada através de edital, na imprensa local, podendo os candidatos obter 
cópia das provas e interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias, conforme as datas 
indicadas no Edital. 

§14 - Na hipótese de  interposição de pedido  de revisão das  provas escritas, será 
concedida vista das provas na Secretaria da Comissão de Concurso, podendo o 
candidato, no prazo estabelecido, requerer em separado, revisão das notas 
conferidas ao Presidente da Comissão de Concurso, em cinco vias por grupo de 
disciplinas.   
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§15 – Os pedidos de revisão, datilografados ou digitados, obrigatoriamente deverão 
conter relatório, motivação e, na parte dispositiva, deve o candidato requerente 
indicar o valor que pretende ver atribuído à questão impugnada, sob pena de não 
conhecimento, não cabendo recurso da decisão da Comissão de Concurso. As 
razões de inconformidade deverão ser entregues datilografadas ou digitadas e 
separadas por disciplina, em cinco vias, obrigatoriamente. 

§16 - A obtenção de cópias das provas e/ou interposição de recurso, quando realizada 
por procurador do candidato, deverá ser acompanhada de mandato contendo 
poderes e finalidade específicos. 

§17 - Em sessões, com data e local divulgados através de edital, a Comissão procederá o 
julgamento dos recursos relativos às provas escritas, para as quais terão acesso 
todos candidatos interessados, assim entendidos os que participaram das provas, 
ou seu representante legal. 

§18 - Os candidatos aprovados na fase intermediária disporão de 10 (DEZ) dias, no 
horário e local a serem indicados pelo Edital de convocação, para entregar a 
seguinte documentação complementar:  

 I - requerimento dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, em formulário a ser 
fornecido no local da inscrição, acompanhado de mandato contendo poderes e 
finalidade específicos, caso entregue por procurador ; 

 II -   uma fotografia tamanho 3 X 4, (RECENTE E SEM USO); 
 III - histórico pessoal, datilografado ou digitado, em no máximo três laudas, onde 

deve constar o relato de dados referentes a vida pregressa e atual; nível de 
aspiração profissional; razões que levaram o candidato a inscrever-se no concurso; 
exercício da advocacia (ramo que exerce, há quanto tempo, ramo de sua 
preferência e escritório); outras atividades que exerce ou exerceu; renda mensal 
média (própria e/ou familiar); 

 IV - folhas - corridas da justiça comum (estadual e federal) e da justiça militar 
(estadual e federal), expedidas por órgãos com jurisdição no(s) local(ais) de 
residência do candidato, nos últimos 05 (cinco) anos (as certidões deverão abranger 
ações penais e cíveis de qualquer espécie em que os candidatos sejam, ou tenham 
sido, partes ou intervenientes etc); 

 V -  se o candidato houver residido em outro Estado da Federação nos últimos 05 
(cinco) anos, deverá apresentar atestado de antecedentes das polícias estadual e 
federal,  bem como certidão de ações civis e criminais em que foi parte, autor, réu, 
etc.  

 VI -  prova de quitação das obrigações eleitorais, através de atestado fornecido pela 
justiça eleitoral; 

 VII -  prova de quitação das obrigações militares, através de certificado de reservista 
ou documento equivalente. 

        VIII - atestado de boa conduta social firmado por dois membros do Ministério 
Público ou da Magistratura. 
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§19 - Os documentos solicitados nos itens: IV, V, VI e VIII serão aceitos com data de 
expedição de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data do início de entrega 
da documentação complementar. 

§20 - Após a divulgação do resultado da fase intermediária, os candidatos aptos a 
seguirem no concurso serão entrevistados, individualmente, por membros titulares e 
suplentes da Comissão de Concurso, sobre suas vidas pregressas e conduta social 
e moral. 

§21 - A convocação para a entrevista será feita através de Edital publicado na imprensa 
local.  

§22 - O Procurador-Geral de Justiça adotará as providências necessárias para eventual 
exame, pela Comissão de Concurso, dos autos criminais ou cíveis em que figurem 
os candidatos como partes ou intervenientes. 

§23 -A Comissão de Concurso terá ampla autonomia para requisitar de quaisquer fontes 
as informações necessárias e, quando for o caso, ampliar as investigações, 
estabelecendo, se assim deliberar, prazo para explicações escritas. 

§24 - Em sessão pública, com data e local divulgados através de edital, à vista dos 
elementos de informações, até então colhidos e, da documentação apresentada, a 
Comissão decidirá, fundamentadamente, a respeito da inscrição definitiva dos 
candidatos. 

§25 - A nominata dos candidatos admitidos à fase das provas orais será publicada, 
através de edital,  sendo que os candidatos não relacionados terão o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, conforme as datas indicadas no Edital, para apresentarem 
pedido de reconsideração. 

 
 
III –Terceira Fase – das provas Oral e de Tribuna 

Art. 10 - A terceira fase consiste na realização de provas Oral e de Tribuna, em local 
público, mediante única convocação por edital, tendo a prova de Tribuna  caráter somente 
classificatório. 

§1° - 24 (vinte e quatro) horas antes da prova de Tribuna o candidato sorteará um dos 
pontos de Direito Penal, constantes do programa, previamente escolhidos pela 
Comissão, e divulgados cinco dias antes.   

 §2º - A prova de que trata o parágrafo anterior consistirá na sustentação oral da  Tribuna, 
pelo tempo de 15 (quinze)  minutos,  prorrogável por mais 5(cinco) minutos e sua 
nota será a média aritmética das notas dadas pelos examinadores da banca. 

§3° - A prova oral será feita perante toda a banca, em local público por argüição direta dos 
candidatos sobre as disciplinas ou grupo de disciplinas constantes da fase 
intermediária, sendo a nota o resultado da média aritmética das notas dadas pelos 
examinadores. A prova oral será gravada eletronicamente. 
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Art. 11 - Para ser admitido à prestação de cada prova, o candidato deverá comparecer 
munido de cartão de inscrição e carteira de identidade, no local e hora previamente 
designados com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 

Art. 12 – A Comissão de Execução do Concurso avaliará o desempenho do candidato nas 
provas atribuindo-lhe nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se eliminado o que não 
alcançar a nota mínima de 5 (cinco) em qualquer das provas. 

Art. 13 – A realização de cada prova das 1ª e 2ª fases dar-se-á simultaneamente para 
todas as turmas em que serão divididos os candidatos. 

Art. 14 - A fiscalização na realização das provas será contínua, feita exclusivamente por 
membros do Ministério Público indicados pela Comissão de Concurso, podendo ser 
convocados funcionários para o suporte e auxílio. 

 

DOS EXAMES MÉDICOS 

 
Art. 15 - Os candidatos aprovados na FASE INTERMEDIÁRIA serão convocados, por 
edital, à comparecer no Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça ou a outro 
órgão oficial competente, para a realização de exames de saúde física e mental. 
 
§1°-  Os candidatos convocados para realização dos exames deverão providenciar os 
seguintes exames de saúde, que poderão ser entregues na data de sua entrevista com os 
peritos: 
  
 -Radiografia odontológica panorâmica; 
 -Exames de sangue:  Glicemia,  Creatinina,  Gama-GT, Hemograma; 
 -Exame Qualitativo de Urina (E.Q.U.); 
 -Para todos os candidatos com mais de 45 anos: 
 -Eletrocardiograma em repouso (E.C.G.); 
 -Para os candidatos do sexo masculino com mais de 45 anos: 
 -PSA  (Antígeno-prostático específico); 
 -Para os candidatos portadores de alguma doença: 
 -Trazer os exames previamente solicitados pelo médico particular. 
 Outros exames poderão ser solicitados pelo perito conforme a necessidade. 

 

DOS TÍTULOS 

Art.  16. Os títulos deverão ser apresentados pelos candidatos aprovados na 2ª fase, em 
até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização das Provas Orais da 3ª fase.    Os 
documentos comprobatórios dos títulos deverão ser entregues acompanhados da 
“Relação de Documentos para a Prova de Títulos”, que deverá ser apresentada, digitada 
ou datilografada em duas vias. 
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Art. 17. Serão valorados os seguintes títulos: 
I - Formação acadêmica: 

a)Curso de pós-graduação em Direito: 
 a.1. Especialização, valor máximo: 1,0 (um) ponto; 
 a.2. Mestrado, valor máximo: 2,0 (dois) pontos; 
 a.3. Doutorado, valor máximo: 3,0 (três) pontos; 
b) - Curso de preparação à carreira do Ministério Público, realizado em Escola 
Superior do Ministério Público, com carga horária não inferior a 700 (setecentas) 
horas-aula, valor máximo: 2,0 (dois) pontos; 
c) - Curso de preparação à Magistratura, realizado em Escola de Magistratura, com 
carga horária não inferior a 700 (setecentas) horas-aula, valor máximo: 1,0 (um) 
ponto; 
d) - Curso de extensão realizado por Escola Superior do Ministério Público em 
convênio com Universidades ou Faculdades, com um mínimo de 360 (trezentas e 
sessenta) horas/aula, valor máximo: 1,0 (um) ponto; 
e) - Curso de aperfeiçoamento universitário na área jurídica, realizado em 
Universidades, Faculdades ou Escolas Superiores do Ministério Público, 
Magistratura, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, com um mínimo de 180 
(cento e oitenta) horas/aula, com aproveitamento, valor máximo: 0,6 (zero vírgula 
seis) ponto; 

II - Produção científica: 
a) -Obras jurídicas publicadas, de autoria única, consideradas, se mais de uma, no 
seu conjunto, valor máximo: 1,0 (um) ponto; 

 
III - Outros Títulos: 

a) Exercício de cargo na carreira do Ministério Público ou da Magistratura: - 
superior a 2 (dois) anos, valor: 1,0 (um) ponto;  

b) b) Exercício efetivo do Magistério Jurídico Superior, admitido mediante concurso 
ou seleção pública, por mais de 1 (um) ano, valor máximo: 0,5 (zero vírgula 
cinco) ponto; 

c) Aprovação em concurso público, para as carreiras do: Ministério Público,  
Magistratura, Defensoria Pública ou Advocacia Pública desde que este título não 
tenha sido utilizado nos itens anteriores, valor: 0,5 (zero vírgula cinco ) ponto; 
d) Exercício efetivo de estágio voluntário junto a Órgão do Ministério Público, 
admitido por ato do Procurador-Geral de Justiça,  pelo prazo mínimo de 1  (um) ano 
e 20 (vinte) horas semanais, valor: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 
e) Exercício de estágio realizado de acordo com Convênio  firmado entre o 
Ministério Público e Faculdades de Direito, pelo prazo mínimo de 1 (um)  ano, valor : 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto. 
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§1°  -Não serão valorados: 
a) trabalhos de autoria coletiva; 
b) trabalho forense de rotina; 
c) certificados de mera freqüência.  

§2°- Não são cumuláveis, entre si, os títulos arrolados nas letras b, c, d e e do item I e no 
item III deste artigo. Considerar-se-á, nestes casos, somente o título de maior 
graduação. 

Art. 18. Os títulos deverão ser apresentados sob a forma original, acompanhados por 
cópia não autenticada. Na ocasião, após a confrontação visual, os originais serão 
devolvidos ao candidato. 
Art. 19.  Meramente classificatória a PROVA DE TÍTULOS, o grau do candidato partirá da 
nota mínima 6,00 (seis), sendo a pontuação computada até atingir o limite máximo de 10 
(dez) pontos (grau 10,00). 

 

DO RESULTADO FINAL 

Art. 20 – O resultado final será apurado pela Comissão, reunida em sessão designada 
para esse fim. 

§1º - Será considerado aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 6 
(seis) . 

§2º - A média de aprovação será aferida pela soma das notas atribuídas às três provas 
da 2ª fase e da nota da prova oral (3ª fase), dividida por quatro 

Art. 21 - As provas de tribuna e a de títulos serão consideradas para   efeito de 
classificação.  

Art. 22 – A classificação final será obtida pela média ponderada das seguintes notas: 
I -  Média das Provas da segunda fase: peso 1 (um) para cada prova 
II - Média da Prova Oral: peso 1 (um) 
III - Média da Prova de Tribuna: peso 1 (um) 
IV - Resultado da Prova de Títulos: peso 1 (um) 

 

Art. 23 – Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente da média 
final, considerando-se o milésimo. 

§1º - Ocorrendo igualdade de notas, o desempate dar-se-á, sucessivamente, em favor do 
candidato que tiver obtido a nota mais alta nas provas da 2ª e da 3ª fases e, 
persistindo o empate, em prol do candidato mais idoso. 
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§2º - Apurada a classificação dos candidatos, o resultado será divulgado em sessão 
pública e publicado no Diário Oficial, podendo os candidatos interpor recurso para a 
Comissão de Concurso, no prazo de 24 horas, conforme as datas indicadas no 
mesmo edital.  

§3° - Julgados os recursos e publicado o seu resultado, o concurso será homologado 
pelo Procurador-Geral de Justiça, que determinará a publicação do "Edital de 
Homologação do Concurso", constando a ordem de classificação dos candidatos 
aprovados.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24 - A inscrição no concurso implicará no pleno conhecimento e aceitação, pelo 
candidato, do presente Regulamento. 

Art. 25 - Será automaticamente eliminado do concurso, em qualquer de suas fases, o 
candidato que: 

I -     deixar de se apresentar no local da prova no horário estabelecido;  

II -  for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com 
outro candidato ou pessoa estranha ao concurso;  

III - utilizar manuscritos, livros, impressos, calculadora, agendas eletrônicas, 
telefones celulares ou qualquer outro material informativo ou eletrônico que não 
esteja expressamente permitido;  

IV -   faltar com urbanidade ou desrespeitar membros da Comissão de Concurso 
ou da equipe de fiscalização. 

Art. 26 - O concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data da publicação da 
homologação, ocorrendo a caducidade antes desse prazo para o candidato que recusar a 
nomeação sem justo motivo, devidamente comprovado e aceito pelo Conselho Superior 
do Ministério Público.  Na hipótese de recusa por motivo considerado justo, o candidato 
passará para o último lugar na lista de classificação. 
 
Art. 27 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Concurso. 

 

São Luís, 14 de novembro  de 2003. 

 
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 

Procurador-Geral de Justiça.  
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ANEXO nº 01 - PROGRAMA GERAL 
 

DIREITO CIVIL 
 
1. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL: Vigência, Eficácia, Aplicação, Integração 

e Interpretação das Normas Jurídicas. 
2. PARTE GERAL: DAS PESSOAS:1. Pessoa Natural: Personalidade, Capacidade, 

Estado das Pessoas, Domicílio. 2. Pessoa Jurídica: Natureza Jurídica, 
Classificação, Capacidade, Extinção, Domicílio; Associações, Sociedades Civis e 
Fundações Privadas; Desconsideração da Personalidade Jurídica. DOS BENS. DO 
FATO, ATO E NEGÓCIO JURÍDICO: Conceito e Classificação; 1. Negócio Jurídico: 
Existência, Validade, Eficácia, Requisitos e Defeitos. ATO ILÍCITO. ABUSO DE 
DIREITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.  

3. DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES: Modalidades, Fontes, Transmissão, 
Adimplemento e Extinção, Inadimplemento.PRINCÍPIOS. CONTRATOS EM GERAL. 
EXTINÇÃO DO CONTRATO. ESPÉCIES DE CONTRATO: Doação, Mandato, 
Fiança, e Seguro. ATOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL NOS ACIDENTES DE TRABALHO. 

4. DO DIREITO DAS COISAS: POSSE: Conceito, Natureza, Classificação, Aquisição e 
Perda, Efeitos, Composse. PROPRIEDADE: Conceito, Elementos Constitutivos, 
Princípios, Classificação, Restrições, Aquisição e Perda. USUCAPIÃO. USUFRUTO. 
DIREITOS REAIS DE GARANTIA. 

5. DO DIREITO DE FAMÍLIA: CASAMENTO: Conceito, Capacidade, Eficácia, 
Impedimentos, Causas Suspensivas, Provas, Processo de habilitação, Celebração, 
Invalidade, Regime de Bens, Dissolução da Sociedade e do Vínculo Conjugal, 
Proteção dos Filhos. RELAÇÕES DE PARENTESCO.  ALIMENTOS. BEM DE 
FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL E CONCUBINATO. TUTELA E CURATELA. 

6. DO DIREITO DAS SUCESSÕES: SUCESSÃO EM GERAL. HERANÇA. SUCESSÃO 
LEGÍTIMA.  SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. INVENTÁRIO E PARTILHA. 

7.  REGISTROS PÚBLICOS: Lei nº 6.015/73. 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Ação: conceito e teorias da ação. 
2. Sujeitos da relação processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros: assistência, 

nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ministério 
Público no Processo Civil. 

3. Teoria das invalidades processuais. Conceito, espécie e regime jurídico. 
4. Jurisdição Contenciosa e Voluntária. Conceito. Procedimento comum ordinário e 

procedimentos especiais: conceito e natureza jurídica. Processo Sumário (Lei nº 
9.245/95). 

5. Sistemas de direito probatório. Ônus da prova. 
6. Sentença: conceito e classificações. 
7. Recursos: conceito, espécie, regime jurídico e efeitos. 
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8. Coisa julgada: conceito. Limites subjetivos e objetivos. 
9. Processo de Execução. Execução das obrigações de fazer e de não fazer. 

Astreintes. 
10. Embargos de devedor e de terceiros. Conceito, natureza jurídica, competência para 

os respectivos procedimentos, legitimados e efeitos. 
11. Processo cautelar. Tutela cautelar e tutela antecipatória. Eficácia temporal dos 

provimentos cautelares. Ação cautelar inominada. Arresto. Seqüestro, busca e 
apreensão, asseguração de provas, alimentos provisionais, posse em nome do 
nascituro; medidas provisionais do Direito de Família. 

12. Ação de alimentos. 
13. Ação de mandado de segurança. 
14. Ação civil pública. Lei nº7.347/85 e lei nº8.078/90. 
15. Ação popular. 
16. Ações possessórias. 
17. Separação e divórcio. 
18. Ação de usucapião. 
19. Interdição. 
20. Perda e suspensão do pátrio poder. Hipóteses em que cabem. Legitimação ativa. 

Procedimento. 
21. A coisa julgada nas ações coletivas. Lei da Ação Civil Pública. 
22. Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Legitimação. 
23. Ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa. Lei nº8.429/92 

e lei nº8.625/93. 
 

DIREITO PENAL 
 

1. Garantias penais fundamentais da Constituição. 
2. Teoria do Garantismo Penal. Abolicionismo Penal. Imputação objetiva. 
3. Da aplicação da lei penal. 
4. Do crime (teoria geral).  
5. Do concurso de pessoas. 
6. Das penas: 

a. Das espécies de pena. 
b. Da cominação das penas. 
c. Da aplicação da pena. 
d. Da execução da pena - Lei nº 7.210/84. 
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e. Da suspensão condicional da pena. 
f. Do livramento condicional. 
g. Dos efeitos da condenação. 
h. Da reabilitação. 

7. Das medidas de segurança. 
8. Da ação penal. 
9. Da extinção da punibilidade. 
10. Crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154). 
11. Crimes contra o patrimônio (arts. 155 a 183). 
12. Crimes contra os costumes (arts. 213 a 234). 
13. Crimes contra a família (arts. 235 a 249). 
14. Crimes contra a incolumidade pública (arts. 250 a 285). 
15. Crimes contra a fé pública (arts. 289 a 311). 
16. Crimes contra a administração pública (arts. 312 a 359). 
17. Crimes de abuso de autoridade – Lei nº 4.898/65. 
18. Crimes previstos na lei antitóxicos – Lei nº 6.368/65. 
19. Crimes contra o consumidor - Lei nº8.078/90. 
20. Crimes hediondos - Lei nº 8.072/90. 
21. Crimes contra crianças e adolescentes - Leis nºs 2.252/54 e 8.069/90. 
22. Crimes de imprensa - Lei nº 5.250/67. 
23. Crimes eleitorais - Leis nºs 4.737/65, 6.091/74 e 7.021/82. 
24. Contravenções penais - Decreto-Lei nº 3.688/41. 
25. Crimes contra a ordem econômica, tributária e relações de consumo- Leis nºs 

8.137/90 e 8.176/91. 
26. Disposições penais da Lei nº8.429/92. 
27. Crimes previstos na Lei nº 8.666/93. 
28. Crimes previstos na Lei nº 6.766/79. 
29. Crimes previstos na Lei nº 7.347/85. 
30. Crimes falimentares - Decreto-Lei nº 7.661/45. 
31. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Leis nºs 9.099/95 e 10.259/2001). 
32. Crimes do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97. 
33. Lei dos Crimes Ambientais, nº9.605/98. 
34. Estatuto do Desarmamento. 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

15

35. Crimes previstos no Decreto-Lei 201/67 e novos dispositivos penais acrescidos ao 
Código Penal pela Lei 10.028/2000. 

36. Crimes resultantes do preconceito de raça ou cor- Lei 7.716/89. 
37. Crimes relacionados à proteção dos deficientes físicos- Lei 7.853/89. 
38. Crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores- Lei 9.613/98. 
39. Crimes de tortura- Lei 9.455/97. 
40. Crimes contra a propriedade intelectual de programas de computador- Lei 9.609/98. 
41. Crimes relacionados à remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano- Lei 

9.434/97. 
 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

1. Princípios do processo penal.  
2. A lei processual no tempo e no espaço. 
3. Persecução criminal extrajudicial: o inquérito policial, o Ministério Público e a polícia 

judiciária.  
4. Prisão e liberdade provisória.  
5. Ação penal. Classificação. Princípios. Condições. A justa causa. Denúncia. Queixa. 

Aditamento.  
6. Jurisdição e competência. 
7. Sujeitos processuais.  
8. Citações e intimações.  
9. Procedimentos: Comum e especiais. Procedimento do júri. 
10. Questões e processos incidentes. Exceções. 
11. Da prova em geral e em espécie. 
12. Sentença. 
12. Nulidades. 
13. Recursos em geral. Pressupostos recursais. Recursos em espécie.  
14. Recursos extraordinário e especial.  
15. Habeas-corpus. Revisão criminal. Mandado de segurança. Correição parcial. 
16. Execução penal.  
17. Leis dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - Leis nºs 9.099/95 e 10.259/01. 
18. Procedimentos relativos às interceptações telefônicas - Leis 9.296/96, 

9.034/95e10.217/2001. 
19. Sigilos bancário e fiscal. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
1. Constituição e Direito Constitucional: noções gerais, ciclos constitucionais, 

classificação das Constituições. A divisão do Direito Constitucional. As suas 
relações com outras disciplinas jurídicas. Fontes do Direito Constitucional. 

2. Poder Constituinte. Poder estatal e poder constituinte. Espécies de poder 
constituinte: originário, instituído e decorrente. Poder constituinte e revolução. 

3. Controle de constitucionalidade das leis. A supremacia da Constituição. Controle 
político e controle jurisdicional. Tipos de controle no direito brasileiro. Ação 
declaratória de constitucionalidade. Questões políticas.  

4. Aplicabilidade das normas constitucionais. Cláusulas mandatórias e diretórias. 
Normas auto-executáveis e não auto-executáveis. Normas de eficácia plena, contida 
e limitada. 

5. Efeitos da Constituição nova sobre a Constituição anterior: o fenômeno jurídico da 
desconstitucionalização; sobre a legislação ordinária anterior: fenômenos jurídicos 
da recepção e da repristinação. A Constituição nova e os direitos adquiridos.  

6. Interpretação constitucional. Interpretação e construção. A doutrina dos poderes 
implícitos. O preâmbulo das Constituições. 

7. Princípios fundamentais: definição e função.  
8. Direitos fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos econômicos e sociais. 

Direitos de solidariedade. Proteção dos direitos fundamentais: contra o legislador e o 
administrador. Os direitos fundamentais e as circunstâncias políticas excepcionais. 
Garantias e remédios constitucionais. 

9. Nacionalidade e cidadania. Condição jurídica do estrangeiro. Direitos políticos ativos 
e negativos. Inelegibilidades. Partidos políticos.  

10. Estado federal: União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios. Repartição 
de competências legislativas. As intervenções. Autonomia estadual e municipal.  

11. Governo representativo. Sistema presidencial e parlamentar. Princípio da separação 
de poderes. O Legislativo: estrutura, funcionamento e atribuições. Do processo 
legislativo. As espécies normativas. O Executivo: atribuições e responsabilização 
política. Chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração. O 
Judiciário: órgãos, garantias e competências. 

12. Direito constitucional tributário: princípios gerais e limitações ao poder de tributar. 
Impostos da União, dos Estados-Membros e dos Municípios. Discriminação das 
rendas tributárias.  

13. Finanças públicas. O Banco Central. Princípios orçamentários. Leis orçamentárias.  
14. Ordem econômica: a sua constitucionalização no Brasil. Princípios. Atuação do 

poder público no domínio econômico.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Administração pública. Poderes administrativos. Princípios. Órgãos e Agentes 

Públicos.  
2. Atos administrativos. Generalidades. Invalidação. Convalidação. Prescrição 

Administrativa 
3. Licitação e Contratos administrativos. 
4. Serviços públicos. Generalidades. Execução Centralizada e Descentralizada. 

Concessão. Permissão. Autorização. 
5. Servidores públicos. Generalidades. Direitos e Deveres. Responsabilidade. 

Responsabilidade fiscal. Sindicância e Processo Disciplinar. Improbidade 
Administrativa. 

6. Domínio público. Bens Públicos. Patrimônio Histórico e Ambiental. Conceito. 
Princípios. Instrumentos de Controle e Preservação. Inquérito Civil. 
Responsabilidade pelo Dano Causado. 

7. Intervenção na Propriedade. Meios Interventivos. Desapropriação Direta e Indireta. 
8. Responsabilidade Civil do Estado. 
9. Controle da Administração Pública. Processo Administrativo. 
10. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
11. Lei de improbidade administrativa. Lei nº8.429/92. 

 
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL: 

 
1. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei nº 8.625/93. 
2. Lei Complementar nº 13/91(Organização, Atribuições e Estatuto do Ministério 

Público Estadual). 
3. Lei Complementar 75 de 20/05/1993 
4. Organização Judiciária do Maranhão. 
  

DIREITO ELEITORAL 
 

1. Justiça Eleitoral: órgãos e composição, competência. Processo Penal no Direito 
Eleitoral.  

2. Ministério Público na jurisdição eleitoral: órgãos, atribuições e funções. Ministério 
Público Estadual e Justiça Eleitoral.  

3. Garantias eleitorais. Propaganda eleitoral. Pressupostos de igualdade e controle.  
4. Votação. Instalação de mesa receptora. Votos em separado. Impugnações e 

Recursos. Encerramento.  
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5. Junta apuradora. Funcionamento, abertura de urna, impugnações e recursos.  
6.  Recursos eleitorais. Crimes eleitorais.  
7. Incompatibilidade e inelegibilidade. Impugnação de registro de candidatos. 

Investigação judicial eleitoral. Impugnação de mandato eletivo.  
 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Direito Tributário. Conceito, natureza, regime jurídico, relações com outros ramos do 

direito, princípios constitucionais e específicos. Fontes do Direito Tributário.  
2. Tributos: Conceito, natureza jurídica, classificação, espécies. Empréstimos 

compulsórios.  
3. Sistema tributário nacional. Competência tributária. Limitações ao poder de tributar. 

Tributos da competência estadual e municipal.  
4. Legislação tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração.  
5. Obrigação tributária: noção geral, hipóteses de incidência, sujeito ativo, sujeito 

passivo. Responsabilidade tributária.  
6. Crédito tributário: Constituição, suspensão de exigibilidade, extinção, exclusão, 

garantias e privilégios no Código Tributário.  
 

DIREITO AMBIENTAL 
 

1. Conceito de meio ambiente e de Direito Ambiental. Taxionomia.  
2. Princípios de Direito Ambiental: prevenção e precaução; poluidor e usuário-pagador; 

cooperação internacional; função social e ambiental da propriedade; direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. 

3. Evolução histórico-legislativa do meio ambiente no Brasil. 
4. Repartição constitucional das competências em matéria ambiental. Bens e 

atividades relacionadas com o meio ambiente na Constituição Federal. 
5. Da Política Nacional do Meio Ambiente: Lei nº6.938/81. 
 Sistema Nacional de Meio Ambiente. SISNAMA. 

1. Dos conceitos - meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, 
poluidor, recursos naturais e dano ambiental. 

2. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
a) Licenciamento ambiental; 
b) EIA/RIMA e Avaliações de Impacto Ambiental; 
c) Zoneamento Ambiental; 
d) Infrações administrativas ambientais. 
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6. Responsabilidades: 
1. Da responsabilidade civil pelo dano ambiental: da responsabilidade civil do 

poluidor/degradador; da responsabilidade civil do Estado; da responsabilidade civil 
do profissional contratado. Da responsabilidade administrativa. 

2. Da responsabilidade penal da pessoa física e do dirigente; da responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. 

7.  Parcelamento do Solo Urbano - Leis nºs 6.766/77 e 9.785/99. 
8.  Diretrizes gerais da Política Urbana – Lei nº 10.257/01. 
9. Código Florestal. Lei nº4.771/65 e Resolução CONAMA nº303/2002. 
10. Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei nº9.433/97. 
11.  Proteção Jurídica do Patrimônio Cultural. Decreto-lei nº25/37. Lei estadual 

nº5.082/90. 
 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos fundamentais. Convivência 
familiar e comunitária. Família natural e substituta. Guarda; Tutela;Adoção. 

2. Política de atendimento. Linhas de ação e política de atendimento. Políticas sociais 
básicas; Políticas e programas de assistência social; Serviços de prevenção e 
atendimento; Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; Diretrizes da política de atendimento; Municipalização do 
atendimento; Criação de Conselhos com  participação popular palitaria; Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.Conselho Tutelar. Criação de programas e 
descentralização político-administrativa.Fundos. Integração operacional. Mobilização 
da opinião pública para a participação de todos. Medidas de proteção. Aplicação. 

3. Medidas específicas. 
4. Medidas aos pais ou responsáveis. 
5. Prática de ato infracional. 

5.1 - Conceito de ato infracional. 
5.2 - Inimputabilidade penal. 
5.3 - Direitos individuais. 
5.4 - Garantias processuais. 
5.5 - Medidas sócio-educativas. 
5.6 - Remissão. 

6.  Justiça da Infância e da Juventude. 
6.1 - Generalidades. 
6.2 - Juiz. 
6.3 - Serviços auxiliares. 

7 .       Procedimentos. 
7.1 - Generalidades. 
7.2 - Perda e suspensão do pátrio poder. 
7.3 - Destituição da tutela. 
7.4 - Colocação em família substituta. 
7.5 - Apuração de ato infracional atribuído a adolescente. 

8. Peculiaridades. 
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8.1 - Recursos. 
8.2 - Ministério Público. 
8.3 - Advogado. 
8.4 - Proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. 
8.5 - Crimes. 

9.  Infrações Administrativas. 
10.    O Estatuto  da  Criança e  do Adolescente:     disposições  gerais  e  direitos 

fundamentais. Da prevenção. Da política de atendimento e das medidas de proteção. 
Guarda, tutela e adoção. O Conselho Tutelar. Da prática do ato infracional.  

 
 

    DIREITO DO CONSUMIDOR 
1. Natureza jurídica das normas do Código de Defesa do Consumidor-Lei º 8.078. de 

11 de novembro de 1990. 
2. Relação jurídica de consumo:Sujeitos:Consumidor;Fornecedor; 
3.  Objeto da relação de consumo:Produtos;Serviços;Serviços públicos. 
4.  Princípios aplicáveis à relação jurídica de consumo: Vulnerabilidade do consumidor; 

Hiposuficiência do consumidor; Boa-fé; Informação; Segurança; Inversão do ônus da 
prova; “In dúbio pro” consumidor. Repressão eficiente aos abusos. 

5.  Teoria da Qualidade.Tipos de periculosidade. Deveres do fornecedor. 
6.  O fato do produto ou do serviço: Responsabilidade civil pelos acidentes de 

consumo;Causas de exclusão da responsabilidade; Caso fortuito e força maior; 
Responsabilidade subsidiária do comerciante; A solidariedade na responsabilidade 
do comerciante; Hipóteses de responsabilidade solidária e subsidiária do 
comerciante; Os responsáveis pelo dever de indenizar; Dever de indenizar 
independente de vínculo contratual; Responsabilidade dos profissionais liberais. A 
culpa do profissional liberal; O ônus da prova. 

7.   Vícios dos produtos e serviços: Incidentes de consumo; Obrigações do fornecedor de 
produtos ou serviços com vícios; Distinção entre incidentes e acidentes de consumo. 
Teoria dos vícios redibitórios. 

8.       Desconsideração da pessoa jurídica: 
9.   Prazos decadenciais e de prescrição na relação de consumo: Decadência: Prescrição. 

Garantias: Legal e Contratual. 
10.   Práticas comerciais: A oferta; A publicidade; Práticas abusivas; Cobrança de dívidas; 

Cadastro de consumidores e fornecedores 
11.   Proteção contratual: Evolução da teoria contratual; Conhecimento prévio das 

cláusulas; Interpretação de cláusulas dúbias; Pré-contratos; Direito de 
arrependimento. 

12.    Cláusulas contratuais abusivas: Revisão das cláusulas abusivas;  
13.   Outorga de crédito e concessão de financiamento.  
14.   Contratos de adesão. 
15.   Defesa do Consumidor em juízo: Defesa coletiva; (Direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos): Legitimação para a defesa coletiva;  Competência; Coisa 
julgada; Litispendência; Execução. 
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16. Defesa individual. Legitimação. Competência. Direito do consumidor. Princípios. 
Relação de consumo. Responsabilidade civil no CDC. Garantia legal e contratual. 
Prescrição e decadência. Contratos no CDC. Publicidade. Práticas comerciais em 
geral. Lei antitruste -Lei 8.884/94. 

17.   Lei dos Planos e Seguros de Saúde. 
18.   Função do Ministério Público nas ações reguladas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 
 

São Luis, 14 de novembro de 2003. 

 
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 

Procurador-Geral de Justiça 
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