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ATO CGMP Nº 02/2021

Estabelece  critérios  para  anotações de informações nas
fichas funcionais  dos membros do Ministério  Público do
Estado do Paraná no âmbito da Corregedoria-Geral.

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, no uso das
atribuições previstas no art. 17, caput, da Lei nº 8.625/1993 e nos arts. 34 e 36,
inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nº 85/1999;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 78/2011 do Conselho Nacional do
Ministério Público, que instituiu o Cadastro de Membros do Ministério Público;

CONSIDERANDO  os dados pessoais e funcionais que devem ser inseridos no
sistema  informatizado  da  Corregedoria  Nacional  do  Ministério  Público,
denominado Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público – SCMMP; e

CONSIDERANDO a necessidade de se parametrizar e aperfeiçoar as anotações
nos assentos funcionais para aferição de merecimento de membros do Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná,  nos  termos  do  art.  108  da  Lei  Complementar
Estadual nº 85/1999;

R E S O L V E

Art. 1º.  Disciplinar a padronização de anotações,  no sistema  da Corregedoria-
Geral,  de  dados  pessoais  e  funcionais  nas  fichas  de  membros  do  Ministério
Público do Estado do Paraná.

§1º. Os  registros  em  assentos  funcionais  dependerão  de  deliberação  do
Corregedor-Geral ou do Subcorregedor-Geral do Ministério Público do Estado do
Paraná.

§2º. O Corregedor-Geral ou o Subcorregedor-Geral poderá delegar a Promotor-
Corregedor Assessor, no todo ou em parte, a avaliação de que trata o §1º.

§3º. A anotação das informações em ficha funcional será realizada pelo Núcleo de
Suporte Administrativo – NSA, da Corregedoria-Geral, quando não disciplinado de
forma diversa neste Ato.

§4º. Até  que  sobrevenha  solução  diversa  para  comunicação  automática  dos
dados,  o  Núcleo  de  Suporte  Administrativo  –  NSA  será  responsável  pela
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atualização das informações no Sistema de Cadastro de Membros do Ministério
Público – SCMMP.

Art. 2º. Devem constar dos assentamentos dos membros do Ministério Público,
além  de  outras  informações  que  o  Corregedor-Geral  ou  Subcorregedor-Geral
reputem necessárias:

I-  os  dados  pessoais  atualizados,  consistentes  em  informações  sobre
identificação, estado civil e nome do cônjuge ou companheiro e outras de caráter
pessoal;

II- o telefone e o endereço residencial atualizado e, na hipótese de residência fora
da comarca, o número do ato de autorização e respectiva validade;

III- os  dados  funcionais  referentes  ao  número  de  matrícula,  comarca,  cargo
ocupado, eventual designação e identificação do ato de nomeação;

IV- as anotações relativas ao histórico de início e movimentação na carreira,  ao
exercício de  atribuições de coordenador ou  de  integrante de centros de apoio
operacional  e  outros  serviços  especiais  ou  órgãos  auxiliares,  bem  como  ao
exercício de cargos eletivos;

V- as avaliações referentes ao estágio probatório;

VI- as observações realizadas em relatórios de correições e inspeções;

VII- os elogios, as ocorrências e as sanções;

VIII-  os documentos e trabalhos enviados à Corregedoria-Geral  para anotação
como atividade de aperfeiçoamento funcional;

IX- os dados sobre exercício do magistério e eventual ato de autorização;

X- a apresentação da declaração anual de bens.

§1º. As informações inseridas nos assentos funcionais são acessíveis ao membro
do  Ministério  Público  por  meio  da  página  da  Corregedoria-Geral  na  internet,
mediante uso de login e senha institucionais.

§2º.  É incumbência do membro do Ministério Público  zelar pela  atualização de
sua ficha funcional e pela fidedignidade dos dados.

§3º. As  atividades  que  constituam  mera  execução  de  atividade-fim  ou  sejam
passíveis  de  registro  em sistema  próprio  do  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná (PRO-MP ou ePROMP) não serão anotadas em assento funcional.

§4º. Até  que  sobrevenha  solução  diversa,  os  dados  funcionais  referentes  à
comarca, cargo ocupado, eventual designação e os relativos ao histórico de início
e à movimentação na carreira,  de que tratam os incisos III e IV, serão mantidos
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em sistemas próprios do Departamento de Gestão de Pessoas e do Conselho
Superior do Ministério Público, compartilhados com o sistema da Corregedoria-
Geral.

Art. 3º. Os dados pessoais, de endereço e de telefone do membro do Ministério
Público  são  mantidos  em  sistema  gerido  pelo  Departamento  de  Gestão  de
Pessoas e as informações compartilhadas com o sistema da Corregedoria-Geral.

§1º. Quando o Agente Ministerial comunicar alterações dos dados de que trata o
caput, até  que  sobrevenha  solução  diversa,  o  pedido  de  atualização será
encaminhado ao setor responsável, mantendo-se cópia na Corregedoria-Geral.

§2º. Em caso de concessão excepcional de autorização para residência fora da
comarca,  pela  Procuradoria-Geral  de Justiça,  essa condição será anotada em
espaço próprio na ficha funcional.

Art. 4º. Relativamente aos membros em Estágio Probatório serão anotados:

I-  os conceitos atribuídos pela Corregedoria-Geral em pronunciamentos relativos
aos relatórios trimestrais;

II- a  participação  em  Curso  de  Preparação  e  Aperfeiçoamento  em  Ministério
Público, etapa obrigatória para o processo de vitaliciamento na carreira, na forma
do Ato Conjunto nº 01/2017, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-
Geral do Ministério Público;

III- as decisões do Conselho Superior do Ministério  Público de que trata a lei
orgânica, relativas ao período de Estágio Probatório.

Art.  5º. Serão  registradas  as  inspeções  e  as  correições  realizadas,  além  de
eventuais conceitos e resumos das respectivas observações.

§1º. Competirá  ao Núcleo de Correições,  Inspeções e  Estágios  Probatórios  –
NCIEP, da Corregedoria-Geral, realizar os registros de que tratam o caput deste
artigo, bem como os do art. 4º, zelando pela sua escorreita anotação.

§2º. Até que sobrevenha solução diversa para comunicação automática de dados
de  inspeções  e  correições,  o  Núcleo  de  Correições,  Inspeções  e  Estágios
Probatórios – NCIEP, da Corregedoria-Geral, alimentará os sistemas do Conselho
Nacional do Ministério Público e, sendo necessário,  fornecerá ao setor técnico
responsável os dados que se mostrarem pertinentes para alimentar tais sistemas,
zelando pela atualidade das informações.
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Art. 6º. A pedido do interessado, serão anotados como elogios de que trata o art.
2º,  caput,  inciso VII, aqueles proferidos por Procuradores de Justiça, os insertos
em julgados dos Tribunais, além daqueles expressamente sugeridos por membros
da Corregedoria-Geral, a partir de observações em correições e inspeções.

§1º. Equiparam-se  às situações de  que trata o  caput  as  referências  elogiosas
encaminhadas por autoridades que compõem:

I- Tribunais Estaduais, Tribunais Federais e Tribunais Superiores;

II- Conselho Nacional do Ministério Público e Corregedoria Nacional do Ministério
Público;

III- Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Nacional de Justiça;

IV-  Conselho  Nacional  de  Procuradores-Gerais  e  Conselho  Nacional  dos
Corregedores-Gerais do Ministério Público.

§2º. Para o fim de serem anotados em assento funcional, os elogios devem ser
dirigidos a membro do Ministério Público identificado, com exposição dos motivos
do registro.

Art. 7o. Poderão ser objeto de anotação, desde que relacionados com a atividade
funcional  de  membro  do  Ministério  Público,  atividades  de  aprimoramento  da
cultura  jurídica,  cursos  especializados,  aproveitamento  e  cursos  oficiais  de
preparação para ingresso ou promoção na carreira, publicações de livros, teses,
estudos, artigos e obtenção de prêmios.

§1º.  Para anotação das atividades de que trata o  caput,  o interessado deverá
formular pedido especificado de cada registro pretendido, fornecendo os dados
essenciais e a documentação comprobatória.

§2º.  As  anotações  de  títulos  de  pós-graduação  de  mestrado  e  de  doutorado
obtidos  em instituições  de  ensino  superior  estrangeiras  são  condicionadas  ao
reconhecimento do título em instituição de ensino superior brasileira que possua
curso  de  pós-graduação  reconhecido  e  avaliado,  na  mesma  área  de
conhecimento  e  em nível  equivalente  ou superior  (Resolução  nº  234/2021 do
Conselho Nacional do Ministério Público).

§3º.  Serão  anotados como cursos  oficiais  aqueles  promovidos por  Ministérios
Públicos e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Art.  8º. Será  registrado  o  desempenho  de  função  de  assessoramento  na
Administração Superior e de atividades funcionais especiais definidas neste Ato.
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§1º São consideradas atividades funcionais especiais:

I- integrar Comissão Processante em Procedimento Administrativo Disciplinar;

II- integrar  comissão  de  estudos,  grupos  de  trabalho  e  comitês  gestores,  por
designação da Procuradoria-Geral de Justiça;

III- compor  banca  examinadora  ou  comissão  organizadora  de  concurso  para
ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná, ou de ingresso de
servidores na Instituição;

IV- cumular  o  membro  do  Ministério  Público  de  primeiro  grau  atribuições  de
segundo grau;

V-  coordenar  projetos  institucionais  por  designação  da  Procuradoria-Geral  de
Justiça;

VI- exercer  funções  de  membro  auxiliar  no  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público;

VII- compor,  por  designação  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  banca
examinadora  ou  comissão  de  concursos  públicos  de  órgãos  externos  ao
Ministério Público do Estado do Paraná.

Art. 9º. Poderão ser registradas outras anotações relevantes, sob a denominação
de ocorrências, que não se enquadrem nas hipóteses indicadas nos dispositivos
anteriores, sendo classificadas como:

I- envolvimento institucional;

II- reconhecimento;

III- elaboração de projetos e planos setoriais de ação, como desdobramento do
plano estratégico institucional;

IV- outros.

§1º. O envolvimento institucional é caracterizado pelo desempenho de funções
específicas que não se enquadrem no art. 8o deste ato e exijam dedicação do
membro em favor do Ministério Público, compreendendo, dentre outras hipóteses:

I- adesão a projetos institucionais aprovados pela Procuradoria-Geral de Justiça;

II- exercício  de  funções  de  membro  colaborador  no  Conselho  Nacional  do
Ministério Público ou na Corregedoria Nacional do Ministério Público.

§2º. O  reconhecimento  consiste  em  homenagem,  agradecimento  ou
enaltecimento  relacionados à  atuação funcional  promovido por  autoridades de
outros órgãos públicos e pela sociedade civil.
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§3º. A anotação  de  elaboração  de  projetos  e  planos  setoriais  de  ação  será
realizada  a  partir  de  comunicação  da  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para
Assuntos de Planejamento Institucional.

Art. 10.  Poderá, a critério do Corregedor-Geral ou do Subcorregedor-Geral, ser
anotada  a  atuação  funcional  positiva  e  diferenciada  de  membro  do  Ministério
Público que:

I- apresente  particular  dedicação,  levando-se  em  conta  critérios  como
complexidade,  repercussão,  especialidade,  significativo volume  de  trabalho
apresentado, contribuição com a Instituição e benefício à sociedade;

II- evidencie atuação eficiente em unidade ministerial com especial dificuldade no
exercício das funções.

Art.  11.  O  exercício  do  magistério  será  registrado  a  pedido  do  membro  do
Ministério Público, que zelará pela atualidade da informação.

§1º.  O  exercício  do  magistério  somente  será  registrado  quando  informado  o
desempenho atual da atividade.

§2º. As  anotações  relativas  ao  exercício  de  magistério  possuem  termo  final,
cabendo ao interessado indicar a continuidade de tal atividade no início de cada
ano ou semestre letivo, ocasião em que o dado será novamente registrado.

§3º. A anotação de eventual exercício do magistério fora da comarca de lotação
dependerá de ato de autorização da Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 12. As sanções que forem aplicadas a membros do Ministério Público serão
anotadas em campo específico, inclusive eventuais reabilitações.

Parágrafo  único. Competirá  ao Núcleo  de  Atividade  Processual  –  NAP,  da
Corregedoria-Geral,  registrar as informações  de cunho disciplinar e processual
em sistema próprio  e em sistemas do Conselho Nacional do Ministério Público,
zelando pela escorreita anotação e atualização.

Art. 13. O membro do Ministério Público encaminhará declaração anual de bens
por  meio  digital  ou  impresso,  cuja  apresentação  será  registrada em  ficha
funcional.
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Art.  14.  As recomendações  específicas  emitidas  pela  Corregedoria-Geral  que
estejam registradas em ficha funcional de membro do Ministério Público deverão
migrar para o sistema próprio de controle.

Art. 15. As fichas funcionais dos membros do Ministério Público serão objeto de
revisão, a fim de que estejam em conformidade com este ato, sob supervisão do
Corregedor-Geral ou do Subcorregedor-Geral.

§1º. Poderá o Corregedor-Geral  ou o Subcorregedor-Geral  destacar Promotor-
Corregedor Assessor e servidor  da Corregedoria-Geral para o acompanhamento
direto da revisão de que trata o caput.

§2º. Os registros existentes em assentos funcionais não serão excluídos,  sendo
somente realocados para a padronização prevista neste ato, salvo duplicidade de
anotação.

Art. 16. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 5 de novembro de 2021.

Moacir Gonçalves Nogueira Neto

Corregedor-Geral


