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ATO CONJUNTO N° 001/2012-PGJ/CGMP 
 
 
 
 

Inclui, no Programa de Registro, 
Acompanhamento  e  Organização  das 
Atividades Finalísticas Extrajudiciais do 
Ministério  Público  do  Estado  Paraná, 
denominado PRO-MP, o registro e o 
acompanhamento de Inquéritos Policiais 
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 –, 
IMPLEMENTAM, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, no 
Programa  de   Registro,  Acompanhamento  e  Organização  das  Atividades 
Finalísticas Extrajudiciais das Unidades Ministeriais, denominado PRO-MP, de 
que trata o Ato Conjunto nº 2, da PGJ e CGMP, de 6 de outubro de 2010, o 
registro e o acompanhamento de Inquéritos Policiais. 

 
 
 
 

REGULAMENTO: 
 
 
 
 
Art.  1º  Fica  instituído,  no  Programa  de  Registro,  Acompanhamento  e 
Organização  das Atividades Finalísticas Extrajudiciais das Unidades 
Ministeriais, denominado PRO-MP, o cadastro e acompanhamento de 
Inquéritos Policiais. 

 
§ 1º  O campo próprio, destinado ao registro e acompanhamento de Inquéritos 
Policiais,  poderá ser acessado via rede mundial de computadores, e contará 
com ícone próprio na página eletrônica do Ministério Público do Paraná. 
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§ 2º São finalidades do registro de Inquéritos Policiais no PRO-MP: 

 
I.  O gerenciamento dos inquéritos policiais quanto às partes, indiciados e 

vítimas, bem como em relação à tipificação criminal indicada; 
 

II.  A  padronização  e  o  controle  de  todos  os  aspectos  procedimentais 
relacionados  ao andamento dos inquéritos policiais, inclusive quanto à 
tramitação, prazos e prorrogações; 

 
III.  O armazenamento dos pronunciamentos ministeriais e demais 

manifestações e providências procedimentais de  natureza obrigatória 
(descritas no Manual de Orientação Funcional da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público); 

 
IV.  A geração de relatórios e dados estatísticos. 

 
 
 
Art. 2º O registro inicial dos Inquéritos Policiais no Programa de Registro, 
Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais - 
PRO-MP será gerenciado, no aspecto técnico, pelo setor responsável da área 
da tecnologia de informação,  para o atendimento e correções de eventuais 
ocorrências de ordem técnica. 

 
 
 
Art. 3º  O acompanhamento dos Inquéritos Policiais através do Programa de 
Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas 
Extrajudiciais - PRO-MP é oficial e obrigatório, e 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. 

 
§  1º A  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  contará  com  servidor 
devidamente  capacitado para operar as funcionalidades do PRO-MP no que 
concerne ao acompanhamento dos Inquéritos Policiais, indicado  pelo 
Corregedor-Geral e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, para atender 
às demandas eventualmente surgidas durante a utilização do Programa pelos 
respectivos usuários, especificamente  no que  diz respeito às 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  no  que  concerne  aos  Inquéritos  Policiais,   especialmente  a  de 
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regulamentar e de padronizar atualizações e situações decorrentes deste Ato 
Conjunto (artigo 36, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 085/99). 

 
 
 
Art. 4º  O PRO-MP, cuja finalidade é armazenar todas as informações sobre os 
inquéritos  policiais instaurados no Estado do Paraná, deverá contar com as 
seguintes especificidades: 

 
I.  O registro inicial do Inquérito Policial dar-se-á, quando possível, através 

de leitor óptico, com a numeração já cadastrada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná; 

 
II.  Abertura  automática  pelo  programa,  após  registro  do  número  do 

Inquérito   Policial,  de  campos  para  o  preenchimento  do  nome  da 
Promotoria de Justiça responsável, dados qualificativos dos indiciados, 
Comarca, nome e Município da Delegacia de origem, artigo do Código 
Penal ou lei em que está capitulada a conduta do indiciado, data do fato, 
data de abertura, tramitação do Inquérito e prazos; 

 
III.  Sistema que possibilite a manutenção, em meio eletrônico, de 

requisições,  manifestações  do  Promotor  de  Justiça  e  das denúncias 
efetivadas em Inquéritos Policiais e pedidos de arquivamento; 

 
IV.  Possibilidade de controle automatizado de prazos e dilações – 

prorrogações –, dos Inquéritos Policiais; 
 

V.  Possibilidade de obter relatórios estatísticos relativos a todos os dados 
mantidos no programa; 

 
VI.  Acompanhamento, em tempo real, dos inquéritos policiais 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, Promotorias e Procuradorias de 
Justiça  Especializadas,  preservado  a  possibilidade  de  alteração  dos 
registros somente pelo órgão ministerial responsável pelo registro; 

 
VII.  Propiciar, a tempo e modo, a integração da plataforma do sistema PRO- 

MP com aquele mantido no âmbito do Poder Judiciário (PROJUDI), para 
o registro e consulta do andamento de ações criminais, cuja atuação ou 
acompanhamento sejam de atribuição do Ministério Público e 
originadas, especialmente, de inquéritos policiais cadastrados no PRO- 
MP; 

 
VIII.  Manutenção, em meio eletrônico, dos documentos juntados aos autos e 

considerados  de especial relevância ou importância para a apuração 
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criminal, ressalvadas as hipóteses de sigilo do procedimento 
investigatório; 

 
IX.  Cadastramento dos membros e dos servidores do  Ministério Público 

com atuação  nos autos de Inquéritos Policiais,  com  manutenção  do 
histórico de todos os atos determinados e praticados; 

 
X.  Possibilidade de obtenção, através de relatório, do número de denúncias 

ofertadas pelo membro do Ministério Público, bem como do número de 
transações penais propostas e promoções de arquivamento efetivadas, 
obedecendo ao disposto no anexo XV, da Resolução 74, de 19 de julho 
de  2011  (DOU  de  19/8/2011),  do  Conselho  Nacional  do  Ministério 
Público; 

 
XI.  Registro, para fins do anexo XV, da mesma Resolução do CNMP, do 

número de  inquéritos policiais recebidos, devolvidos e em andamento, 
com ou sem diligências efetuadas, nas Promotorias de Justiça de todo o 
Estado. 

 
Parágrafo único.  Excepcionalmente, o registro inicial do inquérito policial dar- 
se-á  manualmente, oportunidade em que será observada a numeração a ele 
dada quando de  seu  cadastramento pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná. 

 
 
 
Art. 5º  O acompanhamento da movimentação de todos os Inquéritos Policiais 
será precedido  de registro inaugural no PRO-MP,   devendo, a cada 
movimentação, ser  anexadas ao sistema  cópias das manifestações 
correspondentes (v. inciso III, do art. 4º deste Ato), atividade obrigatória, 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. 

 
§ 1º  Poderá o Promotor de Justiça atribuir a servidor da Instituição as funções 
administrativas decorrentes do presente ato, notadamente aquelas pertinentes 
a tramitação do inquérito policial, devendo o servidor observar os prazos a ele 
concedidos para concretização dos registros, salvo   impossibilidade 
devidamente  justificada,   que  deverá ser  imediatamente comunicada ao 
Promotor de Justiça responsável pelo acompanhamento do respectivo Inquérito 
Policial. 

 
§ 2º Para  fins deste  Ato  Conjunto,  denominar-se-á  secretaria  a  estrutura 
administrativa e jurídica da unidade ministerial responsável pelo 
acompanhamento e movimentação dos inquéritos policiais. 
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Art. 6º  O registro e acompanhamento de todos os Inquéritos Policiais através 
do PRO-MP são obrigatórios, devendo ser realizados a partir de 1º de agosto 
de  2012,  na  medida  em  que  forem  sendo  recebidos  e  impulsionados  os 
Inquéritos Policiais pela respectiva Promotoria de Justiça, consignando-se, no 
primeiro registro, ao menos o último ato praticado pelo agente ministerial. 
 
Parágrafo único.  Até 31 de agosto de 2012 deverão ser registrados no PRO-
MP todos os inquéritos policiais em trâmite, instaurados até 31 de dezembro de 
2008, relativos a crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. 
(redação dada pelo Ato Conjunto nº 2/2012 – PGJ/CGMP) 

 
 
Art. 7º  Este Ato entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

Curitiba, 27 de junho de 2012. 
 
 
 
 
 

Gilberto Giacoia 
Procurador-Geral de Justiça 

Geraldo da Rocha Santos 
Corregedor-Geral 

em exercício 
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