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ATO CONJUNTO Nº 02/2018, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DA 

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas, respectivamente, pelo artigo 19, inciso XLIV e pelo artigo 34 da Lei 

Complementar Estadual nº 85/99 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 

Paraná), e considerando a importância e oportunidade de, em simetria e sintonia 

teleológica com a Resolução nº 73/11, alterada pelas Resoluções nº 132/15 e 

133/15, todas do CNMP, delinear contornos contemporâneos a respeito do exercício 

do magistério, por parte de membros do Ministério Público do Paraná, 

    R E S O L V E M 

Art. 1º. O Ato Conjunto nº 05/2011-PGJ/CGMP, de 13 de dezembro de 2011, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 

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. 

§ 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: 

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

regional, ou em área que permita, em razão da infraestrutura de 
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transportes disponível, o pronto deslocamento do membro do Ministério 

Público à sua Comarca de lotação, para atendimento a situações 

emergenciais, urgentes e necessárias; 

(…) 

§ 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. 

Art. 2º. Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 02 de fevereiro de 2018. 

 

Ivonei Sfoggia 

 Procurador-Geral de Justiça 
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Corregedor-Geral 


