
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO CONJUNTO PGJ/CGMP nº 002/2020

Regulamenta as correições e inspeções,
dispõe  sobre  o  estágio  probatório  de
membros do Ministério Público do Estado
do  Paraná  e  sobre  pastas  e  livros
obrigatórios das unidades ministeriais.

O  PROCURADOR-GERAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO
DO  PARANÁ e  o  CORREGEDOR-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DO  PARANÁ,  no  uso  das  atribuições  previstas  na  Lei  Complementar
Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, resolvem regulamentar as correições e
inspeções,  dispor  sobre estágio probatório  de membros do Ministério  Público do
Estado do Paraná e sobre pastas e livros obrigatórios das unidades ministeriais nos
seguintes termos:

TÍTULO I

DAS CORREIÇÕES E INSPEÇÕES

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  No exercício das atribuições de que trata o artigo 34 da Lei Complementar
Estadual nº 85/99, a Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará correições e
inspeções nas unidades e órgãos de execução do Ministério Público do Estado do
Paraná.

Parágrafo  único. Com  a  mesma  periodicidade  poderão  ser  correicionados  ou
inspecionados  os  órgãos  de  apoio  técnico,  os  serviços  auxiliares  do  Ministério
Público e as estruturas equivalentes.

Art.  2º  Correição é o procedimento de verificação ampla do funcionamento dos
órgãos, unidades ou serviços do Ministério Público e de aferição da regularidade dos
serviços,  da eficiência e da pontualidade dos membros do Ministério  Público no
exercício das funções.

§ 1º  Correição ordinária é o procedimento comum, periódico, a ser realizado ao
menos uma vez a cada triênio, independentemente de evidência de irregularidades. 
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§  2º  Correição  extraordinária  é  o  procedimento  excepcional  e  eventual,  a  ser
realizado  sempre  que  houver  necessidade,  de  ofício  ou  em  razão  de  notícias
relativas  a  falhas,  omissões ou abusos  que possam comprometer  a  atuação  do
órgão  de  execução,  o  prestígio  da  Instituição  ou  a  regularidade  das  atividades
ministeriais.

Art.  3º  Inspeção  é  o  procedimento  de  verificação  específica  do  funcionamento
eficiente e tempestivo dos órgãos, unidades ou serviços do Ministério Público e do
modo de atuação do agente ministerial responsável.

Parágrafo único.  A inspeção também poderá ser realizada para a pontual apuração
de  irregularidades,  se  e  quando  esse  expediente  se  revelar  suficiente  para  tal
verificação, nos termos do artigo 27, III e IV, deste Ato.

Art. 4º  As correições e inspeções serão presididas pelo Corregedor-Geral ou pelo
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, auxiliados por integrantes da equipe da
Corregedoria-Geral.

§ 1º  As atribuições para o exercício dos atos correicionais ou inspecionais podem
ser confiadas ao Promotor-Corregedor Adjunto e/ou aos Promotores-Corregedores.

§ 2º  Eventualmente, em situações de necessidade, as atribuições para o exercício
dos atos correicionais ou inspecionais podem ser confiadas a Procurador de Justiça
e/ou  Promotor  de  Justiça  de  entrância  final,  que  temporariamente  integrarão  a
equipe correicional, mediante solicitação do Corregedor-Geral do Ministério Público
e autorização do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3º  Para as Procuradorias de Justiça, será observado o disposto no artigo 160, §
2º, da Lei Complementar Estadual nº 85/99.

Art. 5º  Quanto à instalação e à realização dos trabalhos, as correições e inspeções
podem ser:

I - presenciais;

II - virtuais.

§  1º  Correições  e  inspeções  presenciais  são  aquelas  em  que  os  trabalhos
correicionais ou inspecionais serão pessoalmente instalados na unidade ministerial
submetida à fiscalização, ainda que parte da equipe da Corregedoria-Geral execute
os trabalhos à distância.
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§ 2º  Correições e inspeções virtuais são aquelas em que os trabalhos correicionais
ou  inspecionais  serão  instalados  a  partir  da  sede  da  Corregedoria-Geral  do
Ministério Público e realizados por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. 

Art. 6º  O membro do Ministério Público, servidores e estagiários em atividade na
unidade ministerial deverão, obrigatoriamente, estar presentes aos atos correicionais
ou inspecionais de que trata o § 1º do artigo 5º.

Parágrafo único.  A ausência injustificada do agente ministerial constitui infração a
dever  funcional,  sendo  a  de  servidores  comunicada  à  Subprocuradoria-Geral  de
Justiça para Assuntos Administrativos e a de estagiários ao Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional.

CAPÍTULO II

DAS CORREIÇÕES ORDINÁRIAS EM PRIMEIRO GRAU

Seção I

Da Organização dos Trabalhos Correicionais Presenciais

Art. 7º  A Corregedoria-Geral elaborará calendário anual de correições ordinárias,
cientificando  a  Corregedoria  Nacional  do  Ministério  Público,  em  cumprimento  à
Resolução CNMP nº 149/2016.

Art.  8º  A  Corregedoria-Geral  divulgará,  periodicamente,  na  respectiva  página
eletrônica, o rol  de unidades ministeriais que serão correicionadas nos trinta dias
subsequentes e a data prevista para a realização dos trabalhos.

Art.  9º  A realização  de  correição  ordinária  em  cada  unidade  ministerial  será
comunicada,  mediante  ofício,  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  ao
representante  local  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  ao  Juiz  de  Direito
competente, solicitando-se, caso necessário,  a designação de local adequado no
Fórum para a realização dos trabalhos correicionais.
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Art. 10.  A correição ordinária será comunicada ao membro do Ministério Público em
exercício  na  unidade  ministerial,  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,
mediante ofício eletrônico encaminhado ao e-mail funcional, que conterá: 

I - a indicação da unidade ministerial e o membro do Ministério Público sujeitos à
correição, com informações quanto à data, horário e local do início dos trabalhos
correicionais;

II - a informação sobre o acesso à plataforma eletrônica, contendo:

a) modelo de questionário correicional;

b) padrão  de  listagens  para  especificação  de  crianças  e  adolescentes  acolhidos
institucionalmente  ou  inseridos  em  programas  de  acolhimento  familiar,  de
adolescentes  em cumprimento  de  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade  ou
internação, bem como de presos provisórios ou definitivos;

c) a relação dos materiais que devem ser disponibilizados pelo agente ministerial
para viabilizar os trabalhos correicionais.

Parágrafo  único.  O  membro  do  Ministério  Público  em  exercício  na  unidade
ministerial  deverá  afixar  avisos  de  realização  dos  atos  de  correição  em  locais
apropriados situados no prédio do Fórum ou na sede da unidade, comunicando, por
ofício, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo municipais,  as autoridades
policiais e os representantes de Conselhos Municipais locais, facultada a divulgação
na imprensa local.

Art. 11.  O questionário referido na alínea a, do inciso II, do artigo anterior, deverá
conter, dentre outras, informações sobre:

I - a identificação do agente ministerial;

II - a data de início das atividades do membro do Ministério Público na unidade em
correição e identificação do antecessor;

III - o local de residência e número da resolução que eventualmente haja autorizado
residência fora da Comarca;

IV - o eventual exercício de magistério e respectiva comunicação à Corregedoria-
Geral, bem como a frequência a cursos de pós-graduação;

V - os dados gerais da comarca e da unidade ministerial;
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VI - os servidores e estagiários, com a indicação do nome e natureza do vínculo com
a Instituição;

VII - as eventuais carências materiais e humanas;

VIII - o horário de comparecimento do agente ministerial na unidade;

IX - a tempestividade dos serviços;

X - a regularidade na utilização do sistema oficial de registro;

XI - o atendimento ao público;

XII - a realização de audiências extrajudiciais e participação em audiências judiciais;

XIII - a  participação  em  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  Conselhos
Municipais e em eventos locais relacionados às áreas de atribuição;

XIV - a  existência  e  regularidade  de  pastas  e  livros  obrigatórios  da  unidade
ministerial;

XV - os processos judiciais, procedimentos extrajudiciais, relatórios e inspeções a
cargo da unidade ministerial, com indicação da regularidade dos serviços;

XVI - as iniciativas de impacto em matéria de tutela coletiva;

XVII - a utilização de mecanismos de resolução consensual de conflitos, tais como
negociação, mediação, conciliação, práticas restaurativas, convenções processuais
e acordos de resultados;

XVIII - o  acompanhamento  e fiscalização da implementação de políticas  públicas
efetivadoras dos direitos fundamentais;

XIX - a participação em atividades extrajudiciais não procedimentais de relevância
social  e  afetos  às  atribuições  constitucionais  do  Ministério  Público,  tais  como
palestras e reuniões;

XX - as  atividades  relacionadas  ao  cumprimento  das  diretrizes  e  prioridades
estabelecidas no  Planejamento  Estratégico  Institucional,  bem como vinculadas  a
projetos regionais e locais de interesse institucional;

XXI - a  coordenação  ou  participação  em  projetos  sociais  adequados  às
necessidades  da  comunidade,  destinados  à  proteção  e  efetivação  de  direitos
fundamentais;
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XXII - a participação em grupos institucionais de pesquisa.

Art. 12.  O membro do Ministério Público sujeito à correição ou responsável pela
unidade ministerial correicionada deverá encaminhar à Corregedoria-Geral, por meio
de plataforma eletrônica,  com antecedência mínima de 15 (quinze)  dias da data
prevista para o ato correicional:

I - o questionário correicional e as listagens a que alude o artigo 10, II, a e b, deste
Ato devidamente preenchidos;

II - os materiais especificados nos moldes do artigo 10, II, c, deste Ato.

Seção II

Da Realização dos Trabalhos Correicionais Presenciais

Art.  13.  No  horário  determinado  para  o  início  das  atividades  a  correição  será
instalada pelo Corregedor-Geral ou Subcorregedor-Geral do Ministério Público, com
a presença  dos  agentes  ministeriais  correicionados,  servidores  e  estagiários  em
atividade na unidade ministerial, que deverão estar à disposição da Corregedoria-
Geral.

Art. 14.  Logo após a instalação dos trabalhos correicionais, o membro do Ministério
Público sujeito  à  correição ou responsável  pela unidade ministerial  correicionada
deverá:

I - entregar  à  equipe  da  Corregedoria-Geral  cópia  eletrônica  dos  documentos  e
materiais encaminhados antecipadamente, na forma do artigo 12 deste Ato;

II - disponibilizar à equipe da Corregedoria-Geral:

a) os procedimentos e processos judiciais, físicos e eletrônicos, contendo petições
iniciais e manifestações do membro do Ministério Público correicionado, na forma
previamente discriminada quando da solicitação do material de correição;

b) os procedimentos extrajudiciais, físicos e eletrônicos, em tramitação na unidade
ministerial, na forma previamente discriminada quando da solicitação do material de
correição;
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c) cópia das atas de sessões plenárias do Tribunal do Júri de que haja participado o
agente ministerial, no exercício das atribuições na unidade ministerial correicionada,
desde o último ato correicional;

d) as pastas e livros obrigatórios previstos nos artigos 45 e 46 deste Ato;

e) quaisquer  outras  informações,  documentos,  procedimentos  ou  processos
solicitados pela equipe da Corregedoria-Geral.

Art.  15.  Com  o  objetivo  de  aquilatar  a  regularidade  do  serviço  da  unidade
ministerial, bem como verificar a eficiência e a pontualidade do agente ministerial no
exercício de suas funções, serão observados, entre outros, os seguintes aspectos:

I - assiduidade,  com  especial  ênfase  ao  atendimento  do  expediente  interno,
expediente forense, comparecimento a audiências extrajudiciais e judiciais;

II - produtividade;

III - tempestividade;

IV - resolutividade;

V - cumprimento  das  obrigações  legais  e  institucionais,  inclusive  dos  atos  dos
órgãos superiores da Instituição e do Conselho Nacional do Ministério Público;

VI - comparecimento  em  reuniões  de  Conselhos  Municipais  e  realização  de
visitas/inspeções exigidas pela respectiva área de atuação;

VII - realização adequada do atendimento ao público;

VIII - regularidade  no  registro  e  andamento  de  procedimentos  extrajudiciais,  na
forma do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 01/2019;

IX - regularidade  no  registro  e  andamento  de  inquéritos  policiais  e  processos
judiciais;

X - verificação qualitativa do trabalho produzido pelo agente ministerial correicionado
no  âmbito  extrajudicial,  considerando,  além  da  técnica  jurídica,  a  natureza,  a
complexidade e o alcance social das matérias tratadas, a relevância da atuação na
tutela  coletiva,  o  acompanhamento  realizado  para  implementação  de  políticas
públicas  efetivadoras  dos  direitos  fundamentais,  a  utilização  de  mecanismos
extrajudiciais de resolução consensual de conflitos, a fiscalização das requisições e
recomendações expedidas, bem como dos acordos firmados;
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XI - verificação  qualitativa  do  trabalho  produzido  pelo  agente  ministerial
correicionado na área judicial, considerando, além da técnica jurídica, a natureza, a
complexidade  e  o  alcance  social  da  matéria,  a  relevância  da  atuação  na  tutela
coletiva,  a  utilização  de  mecanismos  de  resolução  consensual  de  conflitos,  a
execução e fiscalização de acordos e decisões judiciais, bem como de obrigações
ou sanções por eles impostos;

XII - a  adoção  de  boas  práticas  institucionais,  com  especial  ênfase  naquelas
reveladas por meio de atuação proativa, preventiva e inovadora;

XIII - participação  em  atividades  extrajudiciais  não  procedimentais  de  relevância
social  e afetas às atribuições constitucionais do Ministério Público, incluindo-se a
coordenação ou participação em projetos sociais e o estabelecimento de canais de
diálogo e interação com a sociedade;

XIV - atividades  relacionadas  ao  cumprimento  das  diretrizes  e  prioridades
estabelecidas no  Planejamento  Estratégico  Institucional,  bem como vinculadas  a
projetos regionais e locais de interesse institucional.

Parágrafo único.  Na valoração da atuação do agente ministerial será concedida
especial atenção à eficácia social da atuação, à efetividade em áreas prioritárias,
bem como à concretização dos direitos e garantias fundamentais.

Art. 16.  Para os fins do artigo anterior o Corregedor-Geral, o Subcorregedor-Geral
do Ministério Público e os integrantes da equipe da Corregedoria-Geral procederão
ao exame: 

I - do material indicado nos artigos 12 e 14 deste Ato;

II - das informações obtidas a partir  de consulta  a sistemas de registro e gestão
mantidos  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  Conselho  Nacional  do
Ministério Público e Poder Judiciário;

III - da estrutura material e humana da unidade ministerial.

§  1º  A  critério  do  Corregedor-Geral  ou  do  Subcorregedor-Geral  do  Ministério
Público, o exame de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais poderá ser
realizado por amostragem que assegure, de forma efetiva e adequada, a verificação
de todas as áreas de atuação da unidade ministerial  e do membro do Ministério
Público submetido à correição.

§  2º  Eventuais  carências  de  recursos  humanos  e  materiais  poderão  ser
comunicadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ao Procurador-Geral de
Justiça, nos termos do artigo 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº 85/99.
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Art. 17.  Durante os trabalhos de correição o Corregedor-Geral, o Subcorregedor-
Geral  do  Ministério  Público  e  os  integrantes  da  equipe  da  Corregedoria-Geral
poderão manter contato e realizar atendimento ao público, com o objetivo de receber
notícias,  sugestões,  elogios  ou  reclamações,  por  parte  de  profissionais  do  meio
forense e membros da comunidade em geral, em relação à prestação do serviço e
ao funcionamento da unidade ministerial.

Parágrafo  único.  Se  necessário,  serão  reduzidas  a  termo as  declarações  dos
interessados.

Art.  18.  No transcorrer ou ao término dos trabalhos de correição o Corregedor-
Geral,  o  Subcorregedor-Geral  do  Ministério  Público  e a equipe da Corregedoria-
Geral poderão externar orientações e recomendações ao agente ministerial e aos
integrantes da equipe de apoio,  de forma a contribuir  para o aperfeiçoamento e
aprimoramento da prestação do serviço da unidade ministerial.

Seção III

Do Relatório Circunstanciado Correicional

Art.  19.  As  atividades  correicionais  realizadas  pela  Corregedoria-Geral  serão
registradas em relatório circunstanciado, que conterá:

I - especificação da análise valorativa efetuada, por área de atuação, considerados:

a) o  grau  de  zelo,  eficiência  e  capacidade  intelectual  do  agente  ministerial,  nos
termos do artigo 162 da Lei Complementar Estadual nº 85/99;

b) os aspectos elencados no artigo 15 deste Ato;

II - as orientações, recomendações e elogios externados e, se for o caso, as falhas
observadas  e  as  providências  adotadas,  inclusive  as  de  ordem  administrativo-
disciplinar;

III - a conclusão da avaliação efetuada, com indicação de conceito global relativo ao
desempenho do agente ministerial correicionado, variável, em ordem decrescente,
entre “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”.

Parágrafo único.  Se, a despeito da avaliação efetuada, em razão do exíguo lapso
temporal  de  exercício  do  agente  ministerial  na  unidade,  não  for  possível
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fundamentar a atribuição de conceito, o relatório circunstanciado será elaborado de
forma simplificada, deixando-se de emitir o conceito de que trata o inciso III deste
artigo.

Art.  20.  A ementa  do  relatório  circunstanciado,  que  será  registrada  em  ficha
funcional,  deverá  sintetizar  a  essência  valorativa  dos  trabalhos  de  correição  e,
quando for o caso, indicar o conceito global de que trata o inciso III do artigo anterior.

Art.  21.  O  Corregedor-Geral  ou  o  Subcorregedor-Geral  do  Ministério  Público
cientificará  o  Agente  Ministerial  diretamente  interessado,  em  caráter  reservado,
sobre o relatório circunstanciado. 

Parágrafo único.  O Corregedor-Geral poderá desde logo adotar as providências de
sua  alçada  e  propor  ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  a  adoção  das
demais  medidas  cabíveis,  à  vista  do  apurado  em sua  atividade  de  correição  e
inspeção.

Seção IV

Das Correições Ordinárias Virtuais

Art. 22.  Aplica-se às correições ordinárias virtuais, no que couber, o disposto neste
Ato quanto à organização e à realização das correições ordinárias presenciais. 

CAPÍTULO III

DAS CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS EM PRIMEIRO GRAU

Art. 23.  A correição extraordinária de que trata o artigo 2º, § 2º, deste Ato será
realizada, sempre que houver necessidade, por determinação do Corregedor-Geral,
do Subcorregedor-Geral, por provocação de órgãos da Administração Superior do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  ou  do  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público.

Art.  24.  A correição  extraordinária  será  comunicada  ao  membro  do  Ministério
Público em exercício na unidade ministerial, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias, mediante ofício eletrônico encaminhado ao e-mail funcional, observando-se, no
que couber, as disposições dos artigos 10 a 12 deste Ato.
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Parágrafo único.  A critério  do Corregedor-Geral  ou do Subcorregedor-Geral  do
Ministério  Público,  quando  as  circunstâncias  exigirem,  poderá  ser  dispensada  a
prévia comunicação ao Agente Ministerial.

Art. 25.  Aplica-se à correição extraordinária presencial e virtual, no que couber, o
disposto  neste  Ato  para  a  correição ordinária,  observando-se,  na  elaboração  do
relatório circunstanciado, as previsões dos artigos 19 a 21 deste Ato, incluindo o
registro das providências administrativo-disciplinares eventualmente adotadas.

Art. 26.  Caso a correição extraordinária tenha origem em provocação de órgão da
Administração Superior do Ministério Público do Estado do Paraná ou do Conselho
Nacional do Ministério Público, cópia do relatório circunstanciado também deverá
lhes ser encaminhada, bem como ao Procurador-Geral de Justiça.

CAPÍTULO IV

DAS INSPEÇÕES EM PRIMEIRO GRAU

Art. 27.  A inspeção de que trata o artigo 3º deste Ato envolverá o exame sumário,
integral  ou parcial  dos serviços da unidade ou do agente ministerial,  quando for
necessário:

I - aquilatar aspectos objetivos e quantitativos das atividades da unidade ministerial;

II - subsidiar juízo de convicção a respeito de eventual redistribuição de serviços e
criação ou extinção de cargos específicos;

III - analisar pontualmente atos que possam configurar:

a) comprometimento  ao  prestígio,  à  dignidade  da  Instituição  ou  que  revelem
incompatibilidade do membro do Ministério Público para o exercício do cargo ou
função;

b) descumprimento de determinações, recomendações e resoluções dos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério
Público;

c) infrações a deveres funcionais e vedações legais;
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IV - apurar  reclamações  e  informações  sobre  abusos,  erros  ou  omissões
configuradoras  de  faltas  disciplinares  sempre  que  a  inspeção  for  considerada
suficiente para a apuração dos fatos.

Parágrafo único.  A critério  do Corregedor-Geral  ou do Subcorregedor-Geral  do
Ministério  Público,  quando  as  circunstâncias  exigirem,  a  inspeção  poderá  ser
realizada independentemente de prévia cientificação do Agente Ministerial.

Art. 28.  No transcorrer das inspeções poderão ser examinados:

I - o conjunto de materiais especificados no artigo 14, inciso II, do presente Ato;

II - a critério do Corregedor-Geral, do Subcorregedor-Geral do Ministério Público ou
dos  integrantes  da  equipe  de  inspeção,  quaisquer  outros  documentos,
procedimentos  ou  processos  extrajudiciais  e  judiciais  que  se  relacionem  com  a
atividade funcional do membro do Ministério Público na unidade ministerial.

Parágrafo  único.  O  Agente  Ministerial  inspecionado  deverá  disponibilizar
prontamente à Corregedoria-Geral a integralidade do material solicitado.

Art. 29.  As atividades realizadas pela Corregedoria-Geral durante a inspeção serão
registradas em relatório  sumário,  que conterá  dados objetivos acerca da análise
realizada e as providências administrativo-disciplinares eventualmente adotadas.

§  1  º  O  Corregedor-Geral  ou  o  Subcorregedor-Geral  do  Ministério  Público
cientificará  o  agente  ministerial  diretamente  interessado,  em  caráter  reservado,
sobre o relatório sumário. Nas hipóteses dos incisos III e IV do artigo 27 deste Ato,
cópia do relatório também será encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça.

§ 2º  É facultada a elaboração de ementa do relatório  sumário,  que conterá as
anotações consideradas relevantes, para fins de lançamento em ficha funcional do
Agente  Ministerial,  a  critério  do  Corregedor-Geral  ou  Subcorregedor-Geral  do
Ministério Público.

§ 3º  Se conveniente, o relatório sumário poderá ser comum, sem caráter reservado
entre os interessados, abrangendo a atuação de todos ou de parte dos membros
integrantes da Comarca.

Art. 30.  Aplica-se às inspeções presenciais e virtuais de que trata o artigo 27, inciso
I, no que couber, o disposto neste Ato para a correição ordinária.
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CAPÍTULO V

DAS CORREIÇÕES E INSPEÇÕES EM SEGUNDO GRAU

Art.  31.  As correições ordinárias e extraordinárias, bem como as inspeções em
Procuradorias  de  Justiça  e  órgãos  do  Ministério  Público  de  Segundo  Grau
observarão,  no que couber,  as normas previstas neste Ato para as correições e
inspeções em unidades e órgãos do Ministério Público de Primeiro Grau.

Art.  32.  As correições ordinárias e extraordinárias nas Procuradorias de Justiça
serão realizadas por comissões formadas por Procuradores de Justiça designados
pelo  Procurador-Geral  de  Justiça,  mediante  indicação  do  Corregedor-Geral,  e
presididas pelo mais antigo no cargo.

Art. 33.  As inspeções poderão ser realizadas pessoalmente pelo Corregedor-Geral
e Subcorregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou por recomendação dos
órgãos da Administração Superior da Instituição.

Art. 34.  Das correições e inspeções será lavrado relatório em caráter reservado,
que será encaminhado ao Procurador de Justiça diretamente interessado, ao Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e
ao órgão da Administração Superior do Ministério Público que as recomendou.

CAPÍTULO VI

DAS CORREIÇÕES PERMANENTES POR PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 35.  Os Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiem, exercerão correição
permanente acerca das atividades dos agentes ministeriais de primeiro grau, nos
termos dos artigos 39, § 2º, 65, inciso V e 158, todos da Lei Complementar Estadual
nº 85/99.

Parágrafo  único.  É  facultado  ao  Procurador  de  Justiça  o  encaminhamento  da
situação detectada por meio de formulário disponibilizado na página eletrônica da
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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CAPÍTULO VII

DO ACOMPANHAMENTO VIRTUAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS

Art.  36.  Por  determinação  do  Corregedor-Geral  ou  do  Subcorregedor-Geral  do
Ministério Público, sempre que oportuno ou necessário ao adequado exercício das
atividades  institucionais  de  orientação  e  fiscalização,  será  realizado
acompanhamento  virtual  das  atividades  do  membro  do  Ministério  Público  ou  da
unidade ministerial.

§  1º  A  atividade  de  que  trata  o  caput será  exercida  a  qualquer  tempo,
independentemente de comunicação prévia, por meio de consultas aos sistemas de
registro e gestão mantidos pelo Ministério Público do Paraná, Conselho Nacional do
Ministério Público e Poder Judiciário.

§ 2º  As atividades de acompanhamento virtual dispensam elaboração de relatório,
podendo,  conforme a hipótese,  ensejar  a  adoção de providências administrativo-
disciplinares  pertinentes,  ouvido  o  membro  do  Ministério  Público  diretamente
interessado.

TÍTULO II

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 37.  A Corregedoria-Geral realizará permanente avaliação da conduta e atuação
funcional  do  membro  do  Ministério  Público  no  decurso  do  período  de  estágio
probatório.

Parágrafo único.  A avaliação será efetuada, dentre outras formas, por meio de:

I - relatório trimestral de estágio probatório;

II - realização de inspeções e correições;

III - acompanhamento virtual de que trata o artigo 36 deste Ato;

IV - correições permanentes realizadas pelos Procuradores de Justiça;

V - informações eventualmente recebidas de órgãos da Administração Superior ou
de qualquer membro do Ministério Público acerca da conduta do agente ministerial
em estágio probatório.
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Art. 38.  O membro do Ministério Público em estágio probatório, até 15 (quinze) dias
após o final de cada trimestre do ano civil, encaminhará à Corregedoria-Geral, por
meio de plataforma eletrônica, material composto obrigatoriamente por: 

I - ofício de encaminhamento;

II - informações relativas ao nome do agente ministerial em estágio probatório, cargo
ocupado,  data  da  posse  e  da  entrada  de  exercício,  trimestre  civil,  eventuais
afastamentos,  férias,  licenças  e  designações,  bem  como  a  especificação  das
Promotorias de Justiça e comarcas perante as quais exerceu atividades no período;

III - cópias  eletrônicas  de  todas  as  petições  iniciais  e  manifestações  jurídicas
produzidas  no  período,  exceto  aquelas  de  mero  expediente  ou  de  impulso
processual;

IV - índice quantitativo relativo às cópias mencionadas no inciso anterior.

§ 1º  É facultado, ainda, a remessa:

I - de declaração do próprio  membro do Ministério  Público contendo informações
relativas ao quantitativo de audiências judiciais e extrajudiciais realizadas por área
de atuação, bem como de atendimentos ao público pessoalmente efetuados;

II - documentos  comprobatórios  de  participação  em  atividades  extrajudiciais  não
procedimentais de relevância social – como palestras, reuniões e atividades afins –,
participação  em projetos  estratégicos  institucionais  e  comunitários,  atividades  de
acompanhamento e fiscalização da implementação de políticas públicas, bem como
de trabalhos de elevada complexidade ou repercussão social;

III - de trabalhos que demonstrem aprimoramento do conhecimento jurídico, como
publicação de livros, teses, estudos, artigos e outros.

§ 2º  O material de que trata o caput deve ser organizado e elaborado conforme os
modelos disponibilizados pela Corregedoria-Geral, na respectiva página eletrônica.

Art. 39.  A Secretaria da Corregedoria-Geral controlará o recebimento dos materiais
de que trata o artigo anterior até o encerramento do período de estágio probatório.

Parágrafo único.  A ausência de remessa, a intempestividade ou a incompletude no
envio  será  comunicada  ao  Corregedor-Geral  para  a  adoção  das  providências
cabíveis.
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Art. 40.  Com o objetivo de aquilatar o desempenho funcional do agente ministerial
em estágio probatório serão observados, entre outros, os seguintes aspectos:

I - tempestividade;

II - produtividade;

III - forma gráfica;

IV - precisão ortográfica e gramatical;

V - fundamentação;

VI - precisão técnica e jurídica;

VII - sistematização lógica;

VIII - combatividade e empenho na produção de prova;

IX - resolutividade;

X - observância a recomendações anteriores.

Parágrafo  único.  Para  os  fins  deste  artigo,  o  Corregedor-Geral  ou  o
Subcorregedor-Geral  do  Ministério  Público  poderá  solicitar  informações  aos
Promotores de Justiça que tenham exercido funções na mesma Comarca em que
atuou o membro do Ministério Público em estágio probatório.

Art. 41.  Na apreciação das atividades desenvolvidas pelo membro do Ministério
Público  em  estágio  probatório  o  Corregedor-Geral,  o  Subcorregedor-Geral  do
Ministério Público e os integrantes da equipe da Corregedoria-Geral procederão ao
exame:

I - do material indicado no artigo 38 deste Ato;

II - das informações obtidas a partir  de consulta  a sistemas de registro e gestão
mantidos  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  Conselho  Nacional  do
Ministério Público e Poder Judiciário;

III - de informações eventualmente recebidas de órgãos da Administração Superior
ou  de  qualquer  membro  do  Ministério  Público  acerca  da  conduta  do  agente
ministerial em estágio probatório.
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Art. 42. A avaliação de que trata o artigo anterior será lançada em relatório trimestral
de estágio probatório, a ser elaborado por integrante da equipe da Corregedoria-
Geral, que conterá:

I - a análise valorativa efetuada por área de atuação, considerados;

a) a  dedicação ao trabalho,  disciplina,  eficiência,  capacidade técnica,  idoneidade
moral e adaptação ao cargo, nos termos do artigo 97, § 1º, da Lei Complementar
Estadual nº 85/99;

b) os aspectos elencados no artigo 40 deste Ato;

II - as orientações,  recomendações, elogios, falhas e, se for o caso, proposta de
medidas de ordem administrativo-disciplinar;

III - a conclusão da avaliação efetuada, com indicação de conceito global relativo ao
desempenho  do  agente  ministerial  em  estágio  probatório,  variável,  em  ordem
decrescente, entre “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”.

§ 1º  Após aprovação pelo Corregedor-Geral ou Subcorregedor-Geral do Ministério
Público, o conceito de que trata o inciso III  será registrado na ficha funcional do
membro do Ministério Público em estágio probatório.

§ 2º  O Corregedor-Geral ou Subcorregedor-Geral do Ministério Público cientificará o
agente ministerial diretamente interessado acerca do conceito respectivo, bem como
determinará o envio, em caráter reservado, de cópia do relatório referido no caput.

§ 3º  Conferidos os conceitos “Fraco” ou “Insuficiente” será instaurado procedimento
com a finalidade específica de acompanhamento da atuação funcional do membro
do Ministério Público em estágio probatório.

Art. 43.  A conduta do membro do Ministério Público em estágio probatório, na sua
vida  pública  e  particular,  e  o  conceito  de  que  goza  na  comarca  poderão  ser
avaliados  a  partir  de  dados  obtidos  em  correições,  inspeções  e  em  eventuais
informações recebidas na Corregedoria-Geral.

Parágrafo único.  Para os fins previstos neste artigo o Corregedor-Geral poderá
solicitar informações aos Promotores de Justiça que tenham sido substituídos ou
auxiliados por aqueles em estágio probatório ou que tenham exercido funções na
mesma Comarca.

Art.  44.  Para  fim  de  orientação  e  recomendação  específica  quanto  à  atuação
funcional,  os  membros  do  Ministério  Público  em estágio  probatório  poderão  ser
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convocados,  a  critério  do  Corregedor-Geral  ou  do  Subcorregedor-Geral,  para
reuniões coletivas ou individuais.

Parágrafo único.  Na hipótese prevista neste artigo a Corregedoria-Geral poderá
solicitar auxílio ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional para atuação
conjunta.

TÍTULO III

DAS PASTAS E LIVROS OBRIGATÓRIOS DAS UNIDADES MINISTERIAIS

Art. 45.  Os membros do Ministério Público manterão em cada unidade ministerial
pastas de:

I - ofícios recebidos;

II - ofícios expedidos, preferencialmente em meio eletrônico;

III - inventário  patrimonial  da  unidade  ministerial,  preferencialmente  em  meio
eletrônico;

IV - relatórios  circunstanciados  de  transferência  de  Promotoria  de  Justiça  e
respectivas planilhas;

V - cópias  de  petições  iniciais  e  de  manifestações  elaboradas  em  processos  e
procedimentos judiciais e extrajudiciais, preferencialmente em meio eletrônico.

§ 1º  Nas unidades ministeriais com atuação de dois ou mais membros do Ministério
Público,  as  pastas  especificadas  nos  incisos  II  e  III  poderão  ser  instituídas  e
mantidas  pela  Coordenação  Administrativa,  que  zelará  por  sua  ordem  e
regularidade.

§ 2º  Quando do encerramento de suas atribuições na unidade ministerial o membro
do Ministério  Público deverá disponibilizar  as pastas de que trata este artigo ao
Agente Ministerial sucessor.

Art.  46.  Os  membros  do  Ministério  Público  manterão  atualizados,  em  cada
Promotoria de Justiça, livros virtuais disponibilizados em sistema oficial de registro,
para inserção cronológica de:
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I - relatórios de inspeções, periódicas e semestrais, em unidades de cumprimento de
medidas  de  semiliberdade  e  internação  de  adolescentes  (Resolução  CNMP  nº
67/2011);

II - relatórios  de  inspeções  anuais  nas  unidades  executoras  dos  programas
municipais de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio
aberto (Resolução CNMP nº 204/2019);

III - relatórios  de  inspeções,  semestrais  e  anuais,  em  entidades  de  acolhimento
institucional  e  programas  de  acolhimento  familiar  de  crianças  e  adolescentes
(Resolução CNMP nº 71/2011);

IV - relatórios  de  visitas  mensais  a  entidades  de  acolhimento  institucional  de
crianças e adolescentes (artigo 57,  inciso VII,  da Lei  Complementar  Estadual  nº
85/99 e Recomendação CGMP nº 01/2006);

V - relatórios  de  visitas  anuais  a  entidades  que  prestam  serviços  de  longa
permanência a idosos (artigo 57, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 85/99
e Resolução CNMP nº 154/2016);

VI - relatórios de visitas anuais a entidades de acolhimento e/ou internação de longa
permanência  para  pessoas  com  deficiência  (artigo  57,  inciso  VII,  da  Lei
Complementar Estadual nº 85/99 e Recomendação CNMP nº 64/2018);

VII - relatórios  de  inspeções anuais  em unidades e  equipamentos  que  executam
serviços  socioassistenciais  destinados  a  pessoas  em  situação  de  rua
(Recomendação CNMP nº 60/2017);

VIII - relatórios de visitas periódicas a estabelecimentos de internação psiquiátrica
(artigo 11 da Lei Estadual nº 11.189/95);

IX - relatórios  de  visitas  periódicas  em  fundações  (artigo  68,  inciso  XII,  da  Lei
Complementar Estadual nº 85/99);

X - relatórios de inspeções semestrais em unidades policiais, referentes ao controle
externo da atividade policial (Resolução CNMP nº 20/2007);

XI - relatórios mensais de interceptações telefônicas e em sistemas de informação
(Resolução CNMP nº 36/2009);

XII - relatórios de inspeções, trimestrais e anuais, em estabelecimentos penais do
sistema penitenciário, referentes à área de execução penal (Resolução CNMP nº
56/2010);
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XIII - relatórios  de  inspeções  mensais  em  unidades  prisionais  da  Comarca,
referentes  à área de execução penal  (artigo  57,  inciso VIII  e  artigo 69,  inciso  I,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 85/99);

XIV - casos de violência doméstica e familiar (artigo 26, inciso III, da Lei 11.340/06);

XV - atas  de  reuniões  periódicas  de  Conselhos  Municipais  diversos,  com
participação do Ministério Público.

§  1º  Paralelamente  aos  livros  virtuais  obrigatórios,  é  facultado  ao  membro  do
Ministério Publico a manutenção de livros físicos destinados aos mesmos fins.

§ 2º  Os relatórios que exijam envio por meio de sistema informatizado disponível na
página eletrônica do Conselho Nacional do Ministério Público deverão ser inseridos
no respectivo sistema e também nos livros virtuais obrigatórios.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47.  Os membros do Ministério Público deverão manter e consultar diariamente
o e-mail funcional, bem como zelar pela criação, manutenção e adequada utilização
do e-mail da unidade ministerial.

Art. 48.  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Ato
Conjunto PGJ/CGMP nº 01/2013.

Curitiba, 03 de abril de 2020.

Ivonei Sfoggia
Procurador-Geral de Justiça

Moacir Gonçalves Nogueira Neto
Corregedor-Geral do Ministério Público
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