
     

ATO CONJUNTO Nº 05/2011 – PGJ-CGMP

O Procurador-Geral  de Justiça do Estado do Paraná e o Corregedor-Geral  do

Ministério Público no uso, respectivamente, das atribuições que lhe são conferidas

pelo artigo 19, inciso XX, e 34, caput, da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27

de dezembro de 1999 (Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná), e

Considerando que aos membros do Ministério Público é vedada a acumulação de

funções ministeriais com quaisquer outras, exceto as de magistério, nos termos do

que estabelece o art. 128, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal;

Considerando o moderno disciplinamento, pelo Conselho Nacional do Ministério

Público,  a  respeito  do  exercício  do  magistério  por  membros do  Ministério

Público, cujos fundamentos de base foram materializados na Resolução nº 73, de

15 de junho de 2011,

Considerando a importância e oportunidade de, em simetria e sintonia teleológica

com  os  termos  da  Resolução  nº  73/2011,  delinear  contornos  a  respeito  do

exercício do magistério, por parte de membros do Ministério Público do Estado do

Paraná, mediante ato normativo interno, conforme, aliás, prevê expressamente o

art. 2º, § 1º, da Resolução em referência, 

ESTABELECEM:

Art.  1º. Ao  membro  do  Ministério  Público  do  Paraná,  ainda  que  em

disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado

o magistério, público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas semanais,

consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula.
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Art.  1º. Ao  membro  do  Ministério  Público  do  Paraná,  ainda  que  em

disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado

o magistério, público ou particular. (Redação dada pelo Ato Conjunto nº 01/2016-

PGJ/CGMP)

§  1º. A  coordenação  de  ensino  ou  de  curso  é  considerada  compreendida  no

magistério e poderá ser exercida pelo membro do Ministério Público do Paraná se

houver compatibilidade de horário com as funções ministeriais;

§ 2º. Haverá a compatibilidade de horário quando o exercício da atividade docente

não conflitar com o período em que o membro deverá estar disponível para o

exercício das funções ministeriais, especialmente perante a comunidade e o Poder

Judiciário locais; 

§ 3º. Consideram-se atividades de coordenação de ensino ou de curso, para os

efeitos do parágrafo anterior, as de natureza formadora e transformadora, como o

acompanhamento e a promoção do projeto pedagógico da instituição de ensino, a

formação  e  orientação  de  professores,  a  articulação  entre  corpo  docente  e

discente  para  a  formação  do  ambiente  acadêmico  participativo,  a  iniciação

científica, a orientação de acadêmicos, a promoção e a orientação da pesquisa e

outras  ações  relacionadas  diretamente  com  o  processo  de  ensino  e

aprendizagem;

§ 4º. Não estão compreendidas nas atividades previstas no parágrafo anterior as

de natureza administrativo-institucional e outras atribuições relacionadas à gestão

da instituição de ensino.

§ 5º. O cargo ou função de direção nas entidades de ensino não é considerado

exercício  de  magistério,  sendo vedado  aos  membros do Ministério  Público  do

Paraná.
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Art. 2º. Somente será permitido o exercício do magistério ao membro do Ministério

Público do Paraná, se houver compatibilidade de horário com o do exercício das

funções ministeriais e desde que o faça em sua Comarca de lotação.

§ 1º. O exercício do magistério, pelo membro do Ministério Público do Paraná, fora

do âmbito territorial de sua Comarca de lotação, poderá ser autorizado por ato do

Procurador-Geral  de  Justiça,  após  manifestação  da  Corregedoria-Geral,

observados  os  requisitos  gerais e  mediante  demonstração  prévia,  em

requerimento  formulado  pelo  membro  interessado,  dos  seguintes  requisitos

específicos:

I – instituição de ensino situada em área integrante do mesmo polo regional ou

região metropolitana da Comarca de lotação do membro do Ministério Público, ou

em área que, embora fora destes limites, permita, em razão da infraestrutura de

transportes local, o pronto deslocamento do membro do Ministério Público à sede

de sua Comarca de lotação, para atendimento a situações emergenciais, urgentes

e necessárias; 

II – exercício da atividade limitado à metade da carga horária semanal prevista no

art. 1º desta Resolução; 

III  – não estar o Agente Ministerial  no exercício concomitante de atividades de

plantão;

IV  –  regularidade  de  serviços  a  cargo  do  membro  do  Ministério  Público  na

respectiva unidade ministerial de lotação.

§  2º. A  autorização  prevista  no  parágrafo  anterior  não  será  exigível  se  o

deslocamento para o exercício do magistério fora do âmbito territorial da Comarca

de  lotação  ocorrer  em  períodos  inerentes  a  finais  de  semana,  desde  que  o

membro da Instituição não se encontre no exercício concomitante de atividades de

plantão.

3



     

Art. 2º. Somente será permitido o exercício do magistério ao membro do Ministério

Público do Paraná se houver compatibilidade de horário com o do exercício das

funções ministeriais e desde que o faça em sua comarca, circunscrição de lotação

ou mesma região metropolitana.

Art. 2º. Somente será permitido o exercício do magistério ao membro do Ministério

Público do Paraná se houver compatibilidade de horário com o do exercício das

funções ministeriais e desde que o faça em sua comarca de lotação ou em área

situada  na  mesma região  metropolitana.  (Redação dada  pelo  Ato  Conjunto  nº

02/2018-PGJ/CGMP)

§ 1º. O exercício do magistério, pelo membro do Ministério Público do Paraná, fora

das hipóteses previstas no  caput deste artigo, poderá ser autorizado por ato do

Procurador-Geral  de  Justiça,  após  manifestação  da  Corregedoria-Geral,

observados  os  requisitos  gerais  e  mediante  demonstração  prévia,  em

requerimento  formulado  pelo  membro  interessado,  dos  seguintes  requisitos

específicos:

§ 1º. O exercício do magistério, pelo membro do Ministério Público do Paraná, fora

das hipóteses previstas no  caput deste artigo, poderá ser autorizado por ato do

Procurador-Geral  de  Justiça,  após  manifestação  da  Corregedoria-Geral,

observados  os  requisitos  gerais  e  mediante  demonstração  prévia,  em

requerimento  formulado  pelo  membro  interessado,  dos  seguintes  requisitos

específicos: (Redação dada pelo Ato Conjunto nº 02/2018-PGJ/CGMP)

I – instituição de ensino situada em comarca ou circunscrição próxima;

I – instituição de ensino situada em Comarca próxima ou no mesmo polo regional,

ou em área que permita, em razão da infraestrutura de transportes disponível, o

pronto deslocamento do membro do Ministério Público à sua Comarca de lotação,

para atendimento a situações emergenciais,  urgentes e necessárias; (Redação

dada pelo Ato Conjunto nº 02/2018-PGJ/CGMP)
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II  – não estar  o agente ministerial  no exercício  concomitante de atividades de

plantão; (Revogado pelo Ato Conjunto nº 002/2023-PGJ/CGMP)

III  –  regularidade  de  serviços  a  cargo  do  membro  do  Ministério  Público  na

respectiva unidade ministerial de lotação.

§  2º. A  autorização  prevista  no  parágrafo  anterior  não  será  exigível  se  o

deslocamento para o exercício do magistério fora do âmbito territorial da comarca,

circunscrição  de  lotação  ou  da  respectiva  região  metropolitana,  ocorrer  em

períodos inerentes a finais de semana e desde que o membro da Instituição não

se encontre no exercício concomitante de atividades de plantão. (Redação dada

pelo Ato Conjunto nº 01/2016-PGJ/CGMP)

§  2º. A  autorização  prevista  no  parágrafo  anterior  não  será  exigível  se  o

deslocamento para o exercício do magistério fora do âmbito territorial da comarca

de lotação ou da respectiva região metropolitana ocorrer em períodos inerentes a

finais  de  semana  e  desde  que  o  membro  da  Instituição  não  se  encontre  no

exercício  concomitante  de  atividades  de  plantão.  (Redação  dada  pelo  Ato

Conjunto nº 02/2018-PGJ/CGMP)

§  2º A  autorização  prevista  no  parágrafo  anterior  não  será  exigível  se  o

deslocamento para o exercício do magistério fora do âmbito territorial da comarca

de lotação ou da respectiva região metropolitana ocorrer em períodos inerentes a

finais de semana. (Redação dada pelo Ato Conjunto nº 02/2023-PGJ/CGMP)

Art. 3º. Não se incluem nas vedações referidas nos artigos anteriores as funções

exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento do próprio Ministério Público do

Paraná  ou  naqueles  mantidos  por  associações  de  classe  ou  fundações  a  ele

vinculadas estatutariamente, desde que essas atividades não sejam remuneradas.

Art.  4º.  O  exercício  de  docência  deverá  ser  comunicado  pelo  membro  à

Corregedoria-Geral, até 15 (quinze) dias antes do início do ano letivo respectivo,
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com informações sobre o nome, espécie e localização da entidade de ensino,

matéria  a  ser  ministrada,  horários  de  realização  das  aulas  e  carga  horária

semanal,  além de  declaração  de  que  os  serviços  a  seu  cargo  se  encontram

regularmente em dia. 

§ 1º. Se o membro do Ministério  Público  iniciar  o  exercício  do  magistério  em

período diverso do previsto neste artigo, bem como se houver alteração no plano

de aulas anteriormente apresentado, a comunicação respectiva deverá obedecer o

período prévio de 15 (quinze) dias.

Parágrafo  único.  O  Corregedor-Geral  informará  à  Corregedoria  Nacional  do

CNMP, no mês de dezembro de cada ano, os nomes dos membros do Ministério

Público  do  Paraná  que  exerçam  atividades  de  magistério,  com  discriminação

expressa de eventual autorização para seu exercício fora da Comarca de lotação.

Art. 5º. Ciente de eventual exercício do magistério em desconformidade com os

termos  da  Resolução  nº  73/2011-CNMP  ou  do  presente  Ato  Conjunto,  o

Corregedor-Geral,  após  manifestação  do  membro  da  Instituição,  e  não  sendo

solucionado o problema, poderá tomar as medidas administrativas pertinentes, no

âmbito  das  atribuições  conferidas  pelos  arts.  34  a  36  da  Lei  Complementar

Estadual n.° 85/99.

Art. 6º. Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se disposições em contrário.

Curitiba, 13 de dezembro de 2011.

 Olympio de Sá Sotto Maior Neto             Moacir Gonçalves de Oliveira Neto

     Procurador-Geral de Justiça          Corregedor-Geral do Ministério Público
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