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  ATO CONJUNTO Nº 01/2010 – PGJ/CGMP 
 
 

O Procurador-Geral de Justiça e o 
Corregedor-Geral do Ministério Público do 
Estado do Paraná no uso, respectivamente, 
das atribuições que lhe são conferidas pelos 
artigos 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), objetivando 
disciplinar as atribuições dos Promotores 
Substitutos (cargo inicial da carreira) 
estabelecem:  
 
 

    1. Estando o Promotor Substituto no 
exercício efetivo da substituição suas atribuições estarão limitadas 
àquelas correspondentes ao do Promotor de Justiça ou Promotores 
de Justiça substituídos. 
 
    2.   Não verificada a situação descrita no item 
anterior, deverá o Promotor Substituto prestar auxílio às 
Promotorias de Justiça da sede da seção judiciária de sua lotação, 
em distribuição provisória de serviço ajustada consensualmente 
com o respectivo titular ou titulares, sendo vedado que sobre o 
Promotor Substituto recaia carga de trabalho superior à do titular ou 
titulares, inclusive no tocante às sessões do Tribunal do Júri e 
plantões.     
 
    3. Em não ocorrendo consenso, a 
Procuradoria Geral de Justiça, em ato específico, delimitará as 
atribuições do Promotor Substituto, que prevalecerá enquanto não 
verificada a hipótese aludida no item 1 deste ato. 
 
    4. A Procuradoria-Geral de Justiça poderá, 
no interesse do serviço, alterar as atribuições fixadas na forma dos 
itens 2 e 3, deste ato. 
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    5. Restabelecida a necessidade da efetiva 
substituição, o Promotor Substituto poderá restituir os autos 
recebidos por ocasião da distribuição provisória, desde que não 
estejam com o prazo vencido. Esgotado o prazo legal, a restituição 
somente poderá ocorrer desde que acompanhada da 
correspondente manifestação.   
 
    6. O presente ato entra em vigor na data da 
sua publicação.  
 
    Curitiba, 5 de julho de 2010. 
 
 
 
 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto Moacir Gonçalves Nogueira Neto 
    Procurador-Geral de Justiça    Corregedor-Geral  
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