
 

ATO CONJUNTO Nº 02, DA PGJ E DA CGMP, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010 

                                      (com atualização do Ato Conjunto 1/2018-PGJ/CGMP) 

 

 

 

Institui e regulamenta o Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades 

Finalísticas Extrajudiciais do Ministério Público do 

Estado Paraná, denominado PRO-MP, e dá outras 

providências. 

 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições legais conferidas pelo Artigo 19, inciso XX, 

da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999 – Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná, INSTITUEM, no âmbito 

do Ministério Público do Estado do Paraná, o Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

das Unidades Ministeriais, denominado PRO-MP, através do seguinte 

REGULAMENTO: 

 

 

Artigo 1º - Fica instituído no Ministério Público do 

Estado do Paraná o Programa de Registro, Acompanhamento e 

Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais das Unidades 

Ministeriais, denominado PRO-MP. 

 

§ 1º - O Programa referido no caput consiste em 

sistema de informática de caráter permanente, podendo ser acessado via 

rede mundial de computadores e que contará com ícone próprio e 



destacado na página eletrônica do Ministério Público do Paraná; 

 

§ 2º - São finalidades do Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

das Unidades Ministeriais, PRO-MP: 

 

I - O cadastro e gerenciamento dos processos e 

procedimentos derivados desta atuação e de pessoas físicas e jurídicas 

vinculadas às referidas atividades ministeriais; 

 

II - A padronização e controle de cumprimento de 

todos os aspectos relacionados ao andamento dos feitos; 

 

III - O controle efetivo da tramitação, dos prazos, 

prorrogações e suspensões; 

 

IV – A geração de relatórios e dados estatísticos por 

áreas de atuação ou outros critérios estabelecidos pela Procuradoria-

Geral de Justiça ou Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

 

Artigo 2º - O Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

- PRO-MP, de caráter permanente, oficial e obrigatório será gerenciado 

quanto às suas funcionalidades pela Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Paraná, que poderá instituir, dentre as rotinas do programa o 

registro de Relatório Mensal de Atividades dos integrantes da instituição”. 

(Redação modificada pelo Ato Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 

§ 1º - A Corregedoria-Geral do Ministério Público 

contará com servidor devidamente capacitado para operar as 

funcionalidades do Programa, indicado pelo Corregedor-Geral e 



designado pelo Procurador-Geral de Justiça, para, através de número 

telefônico e endereço eletrônico próprios, ou, até mesmo pessoalmente, 

atender às demandas eventualmente surgidas durante a utilização do 

Programa pelos respectivos usuários, especificamente no que diz com as 

suas funcionalidades. 

 

§ 2º - Ficam delegadas ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público as atribuições previstas no artigo 19, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 085/99, para o fim exclusivo de gerenciar as 

rotinas do Programa de Registro, Acompanhamento e Organização das 

Atividades Finalísticas Extrajudiciais - PRO-MP, especialmente a de 

regulamentar e de padronizar atualizações e situações não previstas neste 

Ato Conjunto (artigo 36, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 085/99). 

 

 

Artigo 3º - O Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

- PRO-MP, de caráter permanente, oficial e obrigatório, será gerenciado 

na área da tecnologia de informática pelo Departamento de Informática, 

que contará com um ou mais servidores devidamente capacitados, 

designados para o atendimento e correções de eventuais ocorrências de 

ordem técnica. 

 

 

Artigo 4º - O Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

- PRO-MP deverá observar os seguintes aspectos e finalidades: 

 

I - criação automática pelo programa, após registro 

inicial de notícias de fatos, de instauração de inquérito civil, de 

procedimento preparatório, de procedimento investigatório criminal e de 

procedimentos administrativos de: 

 



a) número de registro único, de âmbito estadual, em 

ordem crescente, renovado anualmente, e referente à respectiva Unidade 

Ministerial; 

 

b) ato inaugural de instauração sumária ou portaria, 

padronizado, com campos de dados pertinentes ao objeto da apuração, 

natureza, área específica, lugar do fato, dados qualificativos dos 

investigados ou agentes infratores, representantes, reclamantes, 

interessados e testemunhas, providências, diligências e requisições 

determinadas pela autoridade presidente; 

 

II - padronização, automação e manutenção, em 

meio eletrônico, dos termos de oitiva, de requisições e despachos 

determinados pela autoridade presidente; 

 

III - controle automatizado de prazos, prorrogações, 

suspensões, reabertura de procedimentos anteriormente arquivados e 

geração de relatórios estatísticos e estratégicos relativos a todos os dados 

mantidos no programa; 

 

IV - acompanhamento, em tempo real, dos inquéritos 

civis e procedimentos preparatórios registrados no programa disponível a 

todos os membros da Instituição e integrantes dos Órgãos de 

Administração Superior do Ministério Público, bem como pelos Centros de 

Apoio Operacional e as Promotorias e Procuradorias de Justiça 

Especializadas ou com atuação regional conjunta, dispensando-se a 

remessa de comunicações a esses órgãos - a comunicação deverá ser 

feita automaticamente pelo Programa de Registro, Acompanhamento e 

Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais - PRO-MP; 

 

V – propiciar, a tempo e modo, a integração da 

plataforma do sistema com aquele mantido, no âmbito do Poder 

Judiciário, para o registro e consulta do andamento de ações civis e 



criminais, cuja atuação ou acompanhamento sejam, por lei, de atribuição 

do Ministério Público; 

 

VI - manutenção, em meio eletrônico, dos 

documentos juntados aos autos e considerados de especial relevância ou 

importância para a apuração; 

 

VII - cadastramento dos membros e dos servidores do 

Ministério Público com atuação nos autos, com manutenção do histórico 

de todos os atos determinados e praticados; 

 

VIII - registro de quantificação e estimativa dos 

valores do objeto da apuração, quando possível; 

 

IX - padronização e controle de cumprimento de 

todos os aspectos relacionados a Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre o Ministério Público e terceiros, inclusive de eventual período 

de suspensão do respectivo inquérito civil ou procedimento preparatório; 

 

X – controle e registro das soluções jurídicas conferidas 

aos procedimentos registrados. 

 

 

Artigo 5º - O Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

do Ministério Público - PRO-MP requer, obrigatoriamente, o registro das 

seguintes rotinas padronizadas, assim entendidas: 

 

I – Notícias de fatos: qualquer demanda dirigida aos 

órgãos da atividade-fim do Ministério Público, ou iniciada de ofício por 

estes, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, que 

ainda não tenha gerado um feito interno ou externo, podendo ser 



formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal, a entrada 

de atendimentos, notícias, documentos ou representações. Nesta fase 

poderão ser restringidas informações ao público quanto aos interessados 

(requerentes e requeridos) e fatos noticiados; (Redação modificada pelo 

Ato Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 

II – Procedimento Preparatório: procedimento formal, 

prévio ao Inquérito Civil Público que visa apurar elementos para 

identificação dos investigados ou do objeto, nos termos do Artigo 9º, da Lei 

nº 7.347/85, Artigo 2º, §§ 4º e 7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e Artigo 4º, §§ 4º e 7º, da 

Resolução nº 1.928, de 25 de setembro de 2008, da Procuradoria-Geral de 

Justiça do Estado do Paraná; 

 

III – Inquérito Civil: procedimento de natureza 

unilateral e facultativa, instaurado mediante portaria, para apurar fato que 

possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério 

Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação 

para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, 

conforme Artigo 1º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, e Artigo 1º da Resolução nº 1.928/2008, de 25 de 

setembro de 2008, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, 

de natureza administrativa, onde são reunidos oficialmente os documentos 

produzidos no curso de uma investigação destinada a constatar 

desrespeito a direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão, dano 

ao patrimônio público ou social ou a direitos difusos, coletivos e individuais 

indisponíveis (CF, Artigo 127, caput, e 129, II e III); 

 

IV – Procedimento Preparatório Eleitoral: 

procedimento formal, prévio ao Inquérito Civil Público que visa apurar 

elementos para identificação dos investigados ou do objeto, nos termos do 

Artigo 9º, da Lei 7.347/85, Artigo 2º, §§ 4º e 7º, da Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e Artigo 4º, 



§§ 4º e 7º, da Resolução nº 1.928, de 25 de setembro de 2008, da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, no que forem 

compatíveis com as funções delegadas aos membros do Ministério Público 

Estadual pelos artigos 32, inciso III, e 73 da Lei Complementar nº 8.625/93 – 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelos artigos 78 e 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

 

V – Inquérito Civil Eleitoral: procedimento de natureza 

unilateral e facultativa, instaurado mediante portaria, para apurar fato que 

possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério 

Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação 

para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, 

conforme Artigo 1º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, e Artigo 1º da Resolução nº 1.928/2008, de 25 de 

setembro de 2008, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, 

de natureza administrativa, onde são reunidos oficialmente os documentos 

produzidos no curso de uma investigação destinada a constatar 

desrespeito aos direitos a que o Ministério Público Estadual deve tutelar por 

força do disposto nos artigos 32, inciso III, e 73 da Lei Complementar nº 

8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelos artigos 78 e 

79 da Lei complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

 

VI – Procedimento Investigatório Criminal: 

instrumento disciplinado pela Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006, 

do Conselho Nacional do Ministério Público e pela Resolução nº 1.541, de 

20 de julho de 2009, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, 

de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo 

membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como 

finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, 

servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, 

ou não, da respectiva ação penal; 

 

 



VII – Procedimentos Administrativos: destinados ao 

acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos 

e políticas públicas; procedimentos não sujeitos a: inquérito civil, 

procedimento preparatório ou procedimento investigatório criminal, de 

atribuição do Ministério Público ou que visem a apurar fatos sujeitos à tutela 

de interesses individuais indisponíveis, que deverão ser iniciados por 

portaria sucinta, com delimitação do objeto de investigação; (Redação 

modificada pelo Ato Conjunto nº 1/2018-PGJ/CGMP) 

 

VIII – Livros virtuais Obrigatórios: destinados ao registro 

cronológico de (a) relatórios de visitas e inspeções periódicas a instituições, 

entidades e estabelecimentos diversos, diretamente relacionados às áreas 

de atuação do Ministério Público, (b) relatórios de interceptação 

telefônica e em sistemas de informação, (c) casos de violência doméstica, 

e (d) atas de reuniões periódicas de conselhos Municipais diversos, com 

participação do Ministério Público. (Redação modificada pelo Ato 

Conjunto nº 2/2013-PGJ/CGMP) 

 

§ 1º. Os fatos tratados no inciso I, deste artigo, deverão 

ser apreciados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, 

prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até mais 90 (noventa) 

dias, sendo vedada a expedição de requisições. (Redação modificada 

pelo Ato Conjunto nº 1/2018-PGJ/CGMP) 

 

§ 2º. Os casos referidos no § 1º que alcançarem 

solução no prazo deverão contar com decisão de encerramento do 

procedimento, cuja fundamentação contenha ressalva expressa de que 

não se trata de situação a ensejar a instauração de um dos procedimentos 

tratados nos incisos II a VI. 

 

§ 3º. Esgotado o prazo fixado no § 1º e não havendo 

elementos suficientes para a decisão de encerramento, deverá o feito ser 

convertido em uma das rotinas descritas nos incisos II a VI. 



 

§ 4º. Os registros dos relatórios nos Livros Virtuais 

Obrigatórios, indicados no inciso VIII, serão realizados em ordem 

cronológica, mediante anexação sequencial dos arquivos eletrônicos 

respectivos, identificados por data e especificação nominal das atividades 

desenvolvidas. (Redação modificada pelo Ato Conjunto nº 2/2013-

CGMP/PGJ) 

 

§ 5º. Os registros mencionados no § 4º contarão com 

encerramento automático pelo Programa de Registro, Acompanhamento 

e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais do Ministério Público 

- PRO-MP. 

 

§ 6º. Os casos que versem sobre direitos individuais, 

que não envolvam investigação, caso não alcancem solução na forma 

descrita nos parágrafos 1º e 2º, poderão ser registrados mediante 

instauração da rotina prevista no inciso VII, com prazo de 12 meses, 

prorrogável mediante ato justificado da Presidência. (Redação 

modificada pelo Ato Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 

§ 7º. Os procedimentos instaurados na forma descrita 

no 7º, ao final do prazo de 12 meses, deverão ter seu ato de instauração 

renovado. (Revogado pelo Ato Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 

 

Artigo 6º - O ato de instauração de quaisquer das 

rotinas e procedimentos descritos nos incisos I a VII será precedido, 

obrigatoriamente, de registro inaugural no Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

do Ministério Público - PRO-MP. 

 

§ 1º. Nos termos dos incisos VI e VII, do artigo 155, da 

Lei Complementar Estadual nº 085, de 27 de dezembro de 1999 – Lei 



Orgânica Estadual do Ministério Público, é dever do membro do Ministério 

Público proceder ao registro das rotinas, procedimentos e seus respectivos 

andamentos no Programa. 

 

§ 2º. O Secretário designado deverá cumprir os atos 

determinados nos prazos fixados, salvo impossibilidade devidamente 

justificada, que deverá ser imediatamente comunicada ao Presidente do 

procedimento. 

 

§ 3º. Cumpridos os atos a seu cargo ou esgotado o 

prazo de qualquer diligência determinada, com ou sem o respectivo 

cumprimento, é dever do Secretário fazer carga do procedimento ao 

Presidente no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de 

responsabilização administrativa, conforme interpretação sistemática do 

Artigo 8º, da Lei Estadual nº 14.154, de 08/10/2003, da Resolução nº 2.164, 

de 26 de novembro de 2002, da Resolução nº 002/04, de 08 de janeiro de 

2004, com aplicação subsidiária da Lei Estadual nº 6174/ 70. 

 

§ 4º. Os autos físicos de quaisquer das rotinas descritas 

nos incisos I a VII, quando superarem a quantidade de 200 (duzentas) 

folhas, serão desmembrados em tantos volumes quantos necessários, 

devidamente capeados e numerados sequencialmente em ordem 

crescente no campo próprio, devendo a Secretaria certificar o 

encerramento de cada qual e formação do subsequente, anexando 

como última folha do volume encerrado o relatório parcial do andamento 

do procedimento até aquela data. 

 

§ 5º. Fica dispensado o lançamento manual em livros 

da Promotoria ou Procuradoria de Justiça ou Centros de Apoio 

Operacional, bem como o envio e a manutenção de cópias de atos cuja 

ocorrência e teor tenham sido devidamente lançados no Programa. 

(Redação modificada pelo Ato Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 



 

Artigo 7º - A imediata propositura de Ação Civil 

Pública, com fundamento em reclamações, representações ou notícias 

será registrada na categoria de procedimento preparatório, com 

instauração e encerramento simultâneos. 

 

 

Artigo 8º - A imediata propositura de Ação Penal 

Pública com fundamento em notícias de fato será registrada na categoria 

de Procedimento Investigatório Criminal, com instauração e encerramento 

simultâneos. 

 

Parágrafo único. A imediata requisição da 

formalização de termo circunstanciado de ocorrência ou instauração de 

Inquérito Policial será registrada na categoria de notícias de fato, com 

instauração e encerramento simultâneos. (Redação modificada pelo Ato 

Conjunto nº 2/2011-PGJ/CGMP) 

 

 

Artigo 9º - É dispensada a nomeação de secretário e 

oficial de diligências para cada inquérito civil ou procedimento 

preparatório instaurado, no caso de tais funções serem exercidas por 

servidores investidos em cargo de provimento efetivo do quadro de 

serviços auxiliares do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. As funções previstas no caput deste 

artigo poderão ser atribuídas de forma automatizada pelo Programa de 

Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas 

Extrajudiciais do Ministério Público - PRO-MP. 

 

 

Artigo 10 – No caso da instauração de inquérito civil 



ou procedimento preparatório para investigação de objeto diverso à sua 

finalidade regulamentar, deverá o Presidente do feito requerer 

fundamentadamente, nos próprios autos, ao Conselho Superior do 

Ministério Público, a convolação do procedimento no instrumento que 

reputar adequado. 

 

 

Artigo 11 - O Conselho Superior do Ministério Público, 

quando da análise da promoção de arquivamento, verificando a 

impropriedade ou inadequação do instrumento, poderá, de ofício, em 

decisão colegiada, determinar a convolação do feito no instrumento 

adequado ao objeto da investigação. 

 

 

Artigo 12 – O Programa de Registro, 

Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

do Ministério Público - PRO-MP ficará disponível para os usuários 

devidamente cadastrados a partir do dia 6 de outubro de 2010. 

 

§ 1º. A partir do dia 1º de novembro de 2010 será 

obrigatório o registro dos procedimentos e de rotinas iniciadas de ofício ou 

de fatos novos noticiados perante as Unidades Ministeriais, que ainda não 

tenham sido objeto de outra medida ou procedimento; 

 

§ 2º. Serão igualmente de registro obrigatório, a partir 

de 1º de novembro de 2010, com as devidas adequações procedimentais 

e consignação ao menos do último ato praticado, todos os procedimentos 

de que trata a Recomendação nº 01/2010, da Corregedoria-Geral do 

Ministério Público; 

 

§ 3º. Os demais procedimentos em trâmite nas 

Unidades Ministeriais serão obrigatoriamente registrados na medida em 

que forem impulsionados por ato da Presidência, consignando-se ao 



menos o último ato praticado e com a devida adequação procedimental, 

em sendo o caso, às rotinas descritas no artigo 5º, deste Ato Conjunto ou 

até 30 de março de 2011. (Redação modificada pelo Ato Conjunto nº 

2/2011-PGJ/CGMP) 

 

 

Artigo 13 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Artigo 14 – Este Ato entre em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Curitiba, 06 de outubro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto Moacir Gonçalves Nogueira Neto 

Procurador-Geral de Justiça Corregedor-Geral 

 

 

 

 

 


