
  

Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

RESOLUÇÃO CSDP Nº 260, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018. 

(Alterada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

 

Estabelece no âmbito da Defensoria Pública do 

Pará o sistema de ações afirmativas étnico-

raciais nos concursos públicos de ingresso na 

carreira de Defensores Públicos, servidores e 

estagiários, para negros, quilombolas e 

indígenas. 

 

Estabelece no âmbito da Defensoria Pública do 

Pará o sistema de ações afirmativas étnico-

raciais para pretos, pardos, quilombolas e 

indígena, e para pessoas com deficiência 

(PCD), nos concursos públicos e processos 

seletivos de ingresso na carreira de Defensores 

Públicos, servidores e estagiários.  

(Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, 

de 26 de abril de 2021). 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, 

publicada no D.O.E. em 09.02.2006; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10, caput, da Lei Complementar Estadual n°. 054, de 07 de 

fevereiro de 2006; 

 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará no exercício 

do seu poder de normatização, conforme art. 11, I, da Lei Complementar Federal n.º 54, de 07 de 

fevereiro de 2006; 

 

CONSIDERANDO o princípio institucional de independência funcional previsto pelo art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994;  

 

CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública estabelecida pelo 

art. 134, §2º da Constituição da República Federativa do Brasil e pelo art. 97-A da Lei 

Complementar Federal n.º 080/94, incluído pela Lei Complementar Federal n.º 132/09; 

 

CONSIDERANDO o direito à igualdade preconizado no Art. 5º, da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.288/10, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, dispõe que 

a participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, 

social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de implementação de 

programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à 

educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de 

massa, financiamentos públicos, acesso à terra e à Justiça; 
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Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

CONSIDERANDO o que estabelece a Convenção 169 da OIT, internalizada pelo Decreto nº. 5.051 

de 19 de abril de 2004; 

 

CONSIDERANDO que é dever do poder público promover ações que assegurem a igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação 

de medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público; 

 

CONSIDERANDO que diversos estados Brasileiros, tais como São Paulo, Tocantins, Bahia, Rio 

Grande do Sul e Paraná já regulamentaram via Resolução do Conselho Superior, a política de Ações 

Afirmativas nos concursos de ingresso à Defensoria Pública; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou, em 23 de junho de 2015, a 

Resolução nº 203/2015, que dispõe sobre a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 

efetivos e de ingresso na magistratura; 

 

CONSIDERANDO o amplo debate público para a implementação da política de Ações Afirmativas 

nos concursos de ingresso à Defensoria Pública, com a participação de Defensores e membros da 

sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a deliberação do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública nas 155ª e 

159ª Sessões Ordinárias;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Fica criado o sistema de ações afirmativas étnico-raciais, para negros, quilombolas e 

indígenas nos concursos públicos de provas e título de ingresso a carreira inicial de Defensor 

Público, ao quadro de servidores da Defensoria Pública e estagiários da Defensoria Pública. 

 

Art. 1º Fica criado o sistema de ações afirmativas étnico-raciais, para pretos, pardos, quilombolas e 

indígenas, bem como para Pessoas com Deficiência nos concursos públicos de provas e títulos de 

ingresso à carreira inicial de Defensor Público, ao quadro de servidores da Defensoria Pública e 

estagiários da Defensoria Pública. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 

2021). 

 

Art. 2º Pelo período de 10 (dez) anos, serão reservadas aos candidatos negros 10% (dez por cento), 

indígenas 5% (cinco por cento) e quilombolas 5% (cinco por cento) das vagas nos concursos para 

ingresso na carreira de Defensor Público, servidores e estagiários da Defensoria Pública. 

 

Art. 2º Pelo período de 10 (dez) anos, serão reservadas aos candidatos pretos e pardos 20% (vinte 

por cento), indígenas 5% (cinco por cento), quilombolas 5% (cinco por cento) das vagas, pessoas 

com deficiência 10% (dez por cento) nos concursos para ingresso na carreira de Defensor Público, 

servidores e estagiários da Defensoria Pública. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 

de abril de 2021). 

 

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público 

for igual ou superior a três. 
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§ 2º A concorrência às vagas reservadas para negros, índios e quilombolas pelo sistema de cotas é 

facultativa e, sendo essa a opção do candidato, deve ser declarada no momento da inscrição, ficando 

o candidato submetido às regras gerais estabelecidas no edital do concurso, caso não opte pela 

reserva de vagas. 

 

§ 2º A concorrência às vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com 

deficiência pelo sistema de cotas é facultativa e, sendo essa a opção do candidato, deve ser 

declarada no momento da inscrição, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas no 

edital do concurso, caso não opte pela reserva de vagas. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 

267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 3º Fica vedado ao candidato o exercício da opção descrita no parágrafo anterior após o 

recebimento de sua inscrição. 

 

§ 4º Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera‐se negro o candidato de 

cor preta que assim se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso e obtenha 

decisão favorável do Presidente da Comissão de Concurso. 

 

§ 4º Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera‐se preto ou pardo o 

candidato que assim se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso e obtenha 

decisão favorável do Presidente da Comissão de Concurso. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 

267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 5º Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera‐se índio aquele que assim 

se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso, apresente declaração do povo ou 

etnia a qual pertença e obtenha decisão favorável do Presidente da Comissão de Concurso, podendo 

apresentar certidão administrativa emitida pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio ou outra 

entidade indígena ou indigenista. 

 

§ 6º Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera‐se quilombola aquele que 

assim se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso e obtenha decisão favorável 

do Presidente da Comissão de Concurso, podendo apresentar certidão administrativa emitida pela 

Fundação Cultural Palmares ou declaração emitida pelo quilombo a que estiver vinculado. 

 

§ 7º A declaração para reserva de vagas tratada neste artigo, no caso de candidato negro, índio ou 

quilombola, será analisada pela Comissão Especial constituída nos termos da presente Resolução, 

devendo esta levar em consideração em seu parecer os critérios de fenotipia do candidato ou do (s) 

seu (s) ascendente (s) indígena (s), negro (s) ou quilombola (s) de primeiro grau, o que poderá ser 

comprovado também por meio de documentos complementares. 

 

§ 7º A declaração para reserva de vagas tratada neste artigo, no caso de candidato preto, pardo, 

indígena ou quilombola, será analisada pela Comissão Especial constituída nos termos da presente 

Resolução, devendo esta levar em consideração em seu parecer os critérios fenótipos do candidato 

ou do (s) seu (s) ascendente (s) indígena (s), preto (s), pardo (s) ou quilombola (s) de primeiro grau, 

o que poderá ser comprovado também por meio de documentos complementares. (Redação dada 

pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 8º A fim de subsidiar a decisão do Presidente da Comissão de Concurso, deverá ser realizada 

entrevista com todos os candidatos indicados neste artigo, com a finalidade específica e exclusiva 
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de se avaliar o fenótipo ou a ascendência direta de familiares indígenas, quilombolas ou negros dos 

candidatos. 

 

§ 8º A fim de subsidiar a decisão do Presidente da Comissão de Concurso, deverá ser realizada 

entrevista com todos os candidatos indicados neste artigo, com a finalidade específica e exclusiva 

de se avaliar o fenótipo ou a ascendência direta de familiares indígenas, quilombolas, pretos ou 

pardos dos candidatos. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 9º Durante a aferição da condição de negro ou indígena, o Presidente da Comissão de Concurso 

contará com o apoio de Comissão Especial, com caráter consultivo, constituída preferencialmente 

por: 

 

a) um Defensor Público indicado pelo Defensor Público-Geral, que a presidirá; 

 

b) pelo Coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado; 

 

c) pelo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará; 

 

d) Um representante do Conselho Estadual de Políticas de Igualdade de Promoção de Igualdade 

Racial (CONEPPIR); 

 

e) Um representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 

 

f) Um representante de uma instituição que trabalhe com indígenas no Estado do Pará; e  

 

g) Um representante da Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública, indicado pelo 

Defensor Público-Geral. 

 

§ 9º Durante a aferição da condição de preto, pardo ou indígena, o Presidente da Comissão de 

Concurso contará com o apoio de Comissão Especial, com caráter consultivo, constituída 

preferencialmente por: (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

a) um(a) Defensor(a) Público(a), preferencialmente negro(a), indicado pelo Defensor Público-Geral, 

que a presidirá; (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

b) pelo Coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado; 

(Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

c) pelo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública; (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 

de abril de 2021). 

 

d) um representante da Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública, indicado pelo 

Defensor Público-Geral; (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

e) um representante de instituição, associação, conselho de políticas públicas ou entidade 

representativa de negros, indígenas e quilombolas considerando a categoria em que se insira o 

avaliado. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 
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§ 10. A Comissão Especial será formada em até 30 (trinta) dias após a publicação da Resolução que 

autorizar o concurso de provas e títulos para o ingresso no Concurso de Ingresso à Carreira de 

Defensores Pública, servidores e estagiários. 

 

§ 11. São atribuições da Comissão Especial: 

 

I - participar de entrevista com os candidatos que se declararam negros, índios e quilombolas e 

emitir pareceres acerca das referidas declarações; 

 

I - participar de entrevista com os candidatos que se declararam pretos, pardos, indígenas e 

quilombolas e emitir pareceres acerca das referidas declarações; (Redação dada pela Resolução 

CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

II - Solicitar diligências para subsidiar a emissão de pareceres, quando necessário; 

 

III - Realização de relatório sobre a efetividade ou não da política de ações afirmativas após o 

termino do certame, com o objetivo de avaliar a política de ações afirmativas. 

 

Art. 3º As funções de membro da Comissão Especial não serão remuneradas. 

 

Art. 4º O processo de entrevista será realizado após a aprovação dos candidatos na prova objetiva e 

subjetiva, antes da prova oral, devendo a decisão do Presidente da Comissão de Concurso sobre a 

declaração realizada pelo candidato ser proferida e publicada até o julgamento das impugnações e 

recursos ao certame referentes à prova oral. 

 

Art. 5º O candidato negro, indígena ou quilombola que também seja pessoa com deficiência poderá 

concorrer concomitantemente às vagas reservadas nos termos desta resolução e da reserva de vagas 

destinada à pessoas com deficiência, caso seja aprovado em mais de um grupo, será chamado para 

ocupar a vaga a que corresponde a maior nota exigida. 

 

Art. 5º O candidato preto, pardo, indígena ou quilombola que também seja pessoa com deficiência 

poderá concorrer concomitantemente às vagas reservadas nos termos desta resolução, caso seja 

aprovado em mais de um grupo, será chamado para ocupar a vaga a que corresponde a maior nota 

exigida. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

Art. 6º Sobrevindo decisão do Presidente da Comissão de Concurso que não reconheça a condição 

de negro, indígena ou quilombola, o candidato será excluído da lista específica, permanecendo 

somente na lista geral. 

 

Art. 6º Sobrevindo decisão do Presidente da Comissão de Concurso que não reconheça a condição 

de preto, pardo, indígena ou quilombola, o candidato será excluído da lista específica, 

permanecendo somente na lista geral. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril 

de 2021). 

 

§ 1º A exclusão da lista específica apontada no caput deste artigo, aplica-se de igual modo ao 

candidato que não comparecer à convocação para a entrevista indicada no art.5º desta Resolução.  

 

§ 2º Da referida decisão do Presidente da Comissão de Concurso objeto do reconhecimento ou não 

da condição de negro, indígena ou quilombola de que trata o presente artigo caberá recurso ao 
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Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

Conselho Superior da Defensoria Pública, que deverá julgar os recursos em um prazo de 10 dias 

após a decisão, em reunião extraordinária convocada para esta finalidade. 
 

§ 2º Da referida decisão do Presidente da Comissão de Concurso objeto do reconhecimento ou não 

da condição de preto, pardo, indígena ou quilombola de que trata o presente artigo caberá recurso ao 

Conselho Superior da Defensoria Pública, que deverá julgar os recursos em um prazo de 10 dias 

após a decisão, em reunião extraordinária convocada para esta finalidade. (Redação dada pela 

Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

Art. 7º Na apuração dos resultados dos concursos serão formuladas listas específicas para 

identificação da ordem de classificação dos candidatos cotistas entre si, com o objetivo de 

preenchimento das vagas reservadas. 

 

§ 1º Se, na apuração do número de vagas reservadas a negros, indígenas e quilombolas, resultar 

número decimal igual ou maior do que 0,5 (cinco décimos) adotar-se-á o número inteiro 

imediatamente superior; se menor do que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro 

imediatamente inferior. 

 

§ 1º Se, na apuração do número de vagas reservadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e 

pessoas com deficiência, resultar número decimal igual ou maior do que 0,5 (cinco décimos) adotar-

se-á o número inteiro imediatamente superior; se menor do que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o 

número inteiro imediatamente inferior. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril 

de 2021). 

  

§ 2º Os candidatos que não sejam destinatários da reserva de vagas a negros, indígenas e 

quilombolas concorrerão às demais vagas oferecidas no concurso, excluídas aquelas objeto da 

reserva. 

 

§ 2º Os candidatos que não sejam destinatários da reserva de vagas a pretos, pardos, indígenas e 

quilombolas concorrerão às demais vagas oferecidas no concurso, excluídas aquelas objeto da 

reserva. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 3º Os candidatos às vagas reservadas a negros, indígenas e quilombolas sempre concorrerão à 

totalidade das vagas existentes, observadas as seguintes regras: 

 

§ 3º Os candidatos às vagas reservadas a pretos, pardos, indígenas e quilombolas sempre 

concorrerão à totalidade das vagas existentes, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela 

Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

a) Em primeiro lugar serão preenchidas as vagas não reservadas, de acordo com a ordem de 

classificação geral de todos os candidatos aprovados no concurso; 

 

b) Posteriormente, serão preenchidas as vagas reservadas aos candidatos optantes pelo sistema de 

cotas que já não tenham preenchido as vagas não reservadas segundo a ordem de classificação geral 

proferida na alínea “a” anterior; 

 

c) O preenchimento das vagas reservadas a que se refere a alínea “b” dar-se-á de acordo com a 

ordem de classificação em lista específica (caput) formada pelos candidatos negros, indígenas e 

quilombolas; 
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Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

 

c) O preenchimento das vagas reservadas a que se refere a alínea “b” dar-se-á de acordo com a 

ordem de classificação em lista específica (caput) formada pelos candidatos pretos, pardos, 

indígenas e quilombolas; (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

d) Em caso de desistência de candidato aprovado pelo sistema de cotas, a vaga será preenchida por 

outro candidato negro, indígena ou quilombola, respeitada a ordem de classificação da lista 

específica;  

 

d) Em caso de desistência de candidato aprovado pelo sistema de cotas, a vaga será preenchida por 

outro candidato preto, pardo, indígena ou quilombola, respeitada a ordem de classificação da lista 

específica; (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

e) As vagas destinadas a indígenas, não preenchidas, serão destinadas a quilombolas, e se ainda 

assim não forem preenchidas, serão destinadas a negros. 

 

e) As vagas destinadas a indígenas, não preenchidas, serão destinadas a quilombolas, e se ainda 

assim não forem preenchidas, serão destinadas a pretos e pardos. (Redação dada pela Resolução 

CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

f) As vagas destinadas a quilombolas, não preenchidas, serão destinadas a indígenas, e se ainda 

assim não forem preenchidas, serão destinadas a negros. 

 

f) As vagas destinadas a quilombolas, não preenchidas, serão destinadas a indígenas, e se ainda 

assim não forem preenchidas, serão destinadas a pretos e pardos. (Redação dada pela Resolução 

CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

g) As vagas destinadas a pretos e pardos, não preenchidas, serão destinadas a quilombolas, e se 

ainda assim não forem preenchidas, serão destinadas a indígenas. (Incluído pela Resolução CSDP 

nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

g) Não havendo candidatos negros, indígenas ou quilombolas inscritos ou classificados, as vagas 

reservadas serão revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas no concurso, podendo ser 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação; e  

 

h) Não havendo candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas inscritos ou classificados, as 

vagas reservadas serão revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas no concurso, podendo 

ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação; e (Alínea 

alterada com redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

i) O resultado final do concurso será divulgado por meio de uma lista única, contendo o nome dos 

candidatos aprovados por ordem alfabética. (Alínea alterada em decorrência da Resolução CSDP nº 

267, de 26 de abril de 2021). 

 

Art. 8º O sistema de cotas a que se refere o Art. 1º constará expressamente dos editais de carreira, 

devendo a entidade realizadora do certame fornecer toda a orientação necessária aos candidatos 

interessados nas vagas reservadas. 
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Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

Art. 9º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, 

se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão, após procedimento 

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

outras sanções cabíveis.  

 

Art. 10. A reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas poderá ser prorrogada ao final do 

prazo previsto no art. 2º desta Resolução caso seja constatado, objetivamente, que as desigualdades 

étnico-raciais que ensejaram sua aplicação ainda persistam. 

 

Art. 10. A reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas poderá ser prorrogada ao 

final do prazo previsto no art. 2º desta Resolução caso seja constatado, objetivamente, que as 

desigualdades étnico-raciais que ensejaram sua aplicação ainda persistam. (Redação dada pela 

Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 1º Para fins de prorrogação da reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas serão 

levados em conta os resultados dos relatórios de avaliação produzidos pela Comissão Especial, os 

estudos acadêmicos sobre o tema, as manifestações em audiência pública, bem como os dados e 

informações dos institutos de pesquisa oficiais referentes à evolução da situação socioeconômica de 

negros e indígenas. 

 

§ 1º Para fins de prorrogação da reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas serão 

levados em conta os resultados dos relatórios de avaliação produzidos pela Comissão Especial, os 

estudos acadêmicos sobre o tema, as manifestações em audiência pública, bem como os dados e 

informações dos institutos de pesquisa oficiais referentes à evolução da situação socioeconômica de 

pretos, pardos e indígenas. (Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 2º Dois anos antes do término do período de vigência da reserva de vagas, caberá à Comissão 

Especial a confecção de um relatório de avaliação dos resultados da política de cotas, a ser 

apresentado ao Conselho Superior. 

 

§ 3º O Conselho Superior realizará audiências públicas prévias à deliberação sobre a prorrogação do 

sistema de cotas. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Art. 11. Serão reservados às pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas nos concursos 

para ingresso na carreira de Defensor Público, servidores e estagiários da Defensoria Pública. 

(Redação dada pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

Art. 12. Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n.º 9.508/2018 e alterações posteriores, 

serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência, correspondente ao percentual de 10% (dez 

por cento) das vagas existentes e das que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 

Concurso ou processo seletivo, em face da classificação obtida. (Incluído pela Resolução CSDP nº 

267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 1º Os(as) candidatos(as) com deficiência concorrerão à totalidade das vagas ordinariamente 

oferecidas no Concurso ou processo seletivo, somente se utilizando da reserva referida no caput, se 

forem aprovados e não alcançarem classificação que os habilite à próxima etapa e à nomeação 

dentro da ampla concorrência.  
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Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

 

§ 2º O preenchimento das vagas reservadas a que se refere o §1º dar-se-á de acordo com a ordem de 

classificação em lista específica formada pelos candidatos com deficiência;  

 

§ 3º Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a Pessoas Com Deficiência, estas 

serão preenchidas por candidatos quilombolas, e se ainda assim não forem preenchidas, serão 

destinadas a indígenas, estas não sendo preenchidas, serão destinadas a negros, estas não sendo 

preenchidas, serão destinadas aos candidatos da ampla concorrência, em estrita observância da 

ordem classificatória.  

 

§ 4º Em caso de desistência de candidato aprovado para as vagas reservadas a Pessoas Com 

Deficiência, a vaga será preenchida por outro candidato com deficiência respeitada a respectiva 

ordem de classificação da lista específica;  

 

§ 5º O percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de aproveitamento de vagas 

remanescentes e na formação de cadastro de reserva. 

 

Art. 13. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas 

a candidatos com deficiência. (Incluído pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

  

Parágrafo único. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 

constantes neste regulamento não poderão apresentar recurso em favor de sua condição. 

 

Art. 14. A inscrição de pessoa com deficiência, assim enquadrada no artigo 4º do Decreto nº 

3.298/1999, ficará condicionada à possibilidade de realização das provas em condições que não 

importem em quebra de sigilo ou em identificação do candidato por ocasião do julgamento de sua 

prova.  (Incluído pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 1º Para concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, o candidato deverá:  

 

I – Declarar essa condição no ato da inscrição, em formulário próprio;  

 

II – Apresentar em envelope A4 devidamente lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do 

candidato, laudo médico no original ou em cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze 

meses, atestando o tipo e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da 

deficiência.  

 

III – No caso do candidato ser portador de Transtorno de Espectro Autista, deverá apresentar o 

laudo médico, nos termos do inciso anterior ou apresentar cópia da Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), emitida nos termos da Lei nº 13.977/2020.  

 

§ 2° A organização do Concurso deverá facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos locais de 

prova, cabendo a estes a obrigação de providenciar os equipamentos e instrumentos de que 

necessitem, os quais deverão ser previamente autorizados pela Comissão de Concurso.  

 

§ 3° Para os efeitos deste Regulamento, considera-se pessoa com deficiência aquela que se 

enquadra na definição do artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009) combinado com os arts. 3º e 

http://www2.defensoria.pa.def.br/portal/anexos/File/resolucoesCSDP/2021/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20CSDP%20N%C2%BA%20267.2021%20-%20Cria%20e%20altera%20dispositivos%20na%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CSDP%20N%C2%BA%20260,%20de%2019%20de%20fevereiro%20de%202018.pdf
http://www2.defensoria.pa.def.br/portal/anexos/File/resolucoesCSDP/2021/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20CSDP%20N%C2%BA%20267.2021%20-%20Cria%20e%20altera%20dispositivos%20na%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CSDP%20N%C2%BA%20260,%20de%2019%20de%20fevereiro%20de%202018.pdf


  

Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o art. 1º, 

§2º da Lei nº 12.764/12, o art. 2º da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) e Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021.  

 

§ 4º O envio do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), por qualquer via, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato.  

 

§ 5º A inobservância do disposto no parágrafo primeiro acarretará a perda do direito ao pleito das 

vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e, consequentemente, o não atendimento das 

condições especiais necessárias à realização das provas. 

 

Art. 15. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 

Federal nº 9.508/2018, em seu art.3º, inciso III, Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, bem 

como na Súmula 377 do STJ, participarão do Concurso ou processo seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos 

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

todos os demais candidatos. (Incluído pela Resolução CSDP nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

§ 1º Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 

candidato será eliminado do certame, sendo tornada sem efeito a sua nomeação.  

 

§ 2º Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência não for 

constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 

perdendo direito à nomeação em vaga destinada a pessoas com deficiência, embora permaneça na 

lista de classificação geral. 

 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (Incluído pela Resolução CSDP 

nº 267, de 26 de abril de 2021). 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos dezenove dias do mês 

de fevereiro do ano de 2018. 

 

VLADIMIR AUGUSTO DE CARVALHO LOBO E AVELINO KOENIG 

Presidente do Conselho Superior 

Subdefensor Público Geral, no exercício da Defensoria Pública Geral 

Membro Nato 

 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 

Corregedor Geral 

Membro Nato 

 

LÉA CRISTINA BAPTISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELOS SERRA 

Membro Titular 

 

JOSÉ ROBERTO DA COSTA MARTINS 

Membro Titular 

 

ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO 

Membro Titular 
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MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES 
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THIAGO VASCONCELOS MOURA 
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WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA 
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