
Corregedoria-Geral 

                                               ATO Nº 01/2018

Institui o sistema eletrônico de correição permanente

O Corregedor-Geral  do Ministério  Público do Estado do Paraná,  no uso de

suas atribuições, com fulcro no artigo 17, caput, da Lei Federal nº 8.625/1993 e

no artigo 34, caput, da Lei Complementar Estadual nº 85/1999, com o objetivo

de  facilitar,  agilizar  e  modernizar  o  método  de  realização  da  “correição

permanente” prevista no artigo 65, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº

85/1999, 

          INSTITUI 

no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, o Sistema Eletrônico de

Correição Permanente:

Art.  1º.  Os Procuradores de Justiça terão acesso ao Sistema Eletrônico de

Correição Permanente por meio de ícone próprio existente na página eletrônica

da Corregedoria-Geral, no site do Ministério Público do Estado do Paraná, com

emprego do mesmo login e senha de uso institucional.

Art.  2º.  Ao  acessar  o  Sistema  Eletrônico  de  Correição  Permanente  o(a)

Procurador(a) de Justiça preencherá formulário com os seguintes dados:

I – obrigatórios:

a)   nome do(a) Promotor(a) de Justiça avaliado(a);

b)  finalidade:  orientação,  elogio  ou  reclamação  disciplinar,  com  breve

justificativa; 

II – facultativos:
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a)   número do processo ou procedimento;

b)   área de atuação do(a) Promotor(a) de Justiça avaliado(a);

c)   peça analisada.

Parágrafo  único.  Será  facultativo  o  encaminhamento,  em formato  “pdf”,  de

cópia da peça respectiva. 

Art.  3º.  Recebido  o  formulário  na  Corregedoria-Geral  e  adotadas  as  pro-

vidências necessárias, expedir-se-á ofício de comunicação ao(à) Procurador(a)

de Justiça remetente.

Art.  4º.  Na Corregedoria-Geral do Ministério Público os formulários recebidos

via Sistema Eletrônico de Correição Permanente serão arquivados em pasta

própria  no  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  e  em sistema  de  controle

interno.

Art.  5º.  O presente ato entra em vigor em 04 de junho de 2018.

Curitiba, 30 de maio de 2018.

Moacir Gonçalves Nogueira Neto

 Corregedor-Geral 
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