
REGIMENTO INTERNO DAS PROCURADORIAS CÍVEL E CRIMINAL
(publicado no DIOE de 21/09/15)

Protocolo nº 8695/15
Interessado:  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento  Institucional.
Objeto: Proposta de Regimento Interno das Procuradorias de Justiça Cível e Criminal do Ministério
Público do Estado do Paraná.
Relator: COMISSÃO DE COORDENADORES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA.

RESOLUÇÃO  CPJ  Nº  17/15  (26/05/2015  -  4ª  SESSÃO  –  EXTRAORDINÁRIA  DO  COLÉGIO  DE
PROCURADORES DE JUSTIÇA – ANO 2015)

Vistos,  relatados  e  discutidos,  o  Egrégio  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça,  após  o  relato
pormenorizado do feito e de retificações pontuais,  deliberou no sentido de aprovar o aludido
instrumento regimental nos seguintes termos:

“Art.  1º  –  Os  autos  encaminhados pelo  Tribunal  de  Justiça  ao Ministério  Público  deverão ser
imediatamente  distribuídos  aos  Procuradores  de  Justiça,  evitando  sua  permanência  no
Departamento Judiciário por período igual ou superior a 24 (vinte e quatro) horas.

Art.  2º  –  As  distribuições  serão  realizadas  de  maneira  a  não  restar  autos  acumulados  no
Departamento Judiciário, à exceção daqueles recebidos entre as datas de distribuição e envio aos
Procuradores de Justiça, nos termos do artigo anterior.

Art. 3º – A distribuição de processos pelo Departamento Judiciário será realizada segundo critérios
objetivos, impessoais e isonômicos quanto ao número e a espécie dos feitos (agravos, apelações
etc.), podendo os Grupos integrantes das Procuradorias de Justiça, excepcionalmente, fixar outros
critérios em seu regimento, ou, ainda, definir consensualmente a divisão interna dos serviços.

Art.  4º  –  O número de processos  recebidos  anualmente  por Procurador de Justiça  deverá ser
equivalente, de modo a que todos tenham os mesmos ônus e obrigações funcionais, em regime de
solidariedade, preservando-se a unidade e a indivisibilidade institucional.
§1º - semestralmente, no último dia útil de março e no último dia útil de setembro, será realizado
pelo  Departamento  Judiciário  balanço  dos  processos  recebidos  individualmente  por  cada
Procurador de Justiça em exercício no seu respectivo Grupo, realizando-se nas 7 (sete) semanas
que se seguirem a compensação do número de processos, de modo a que todos os gabinetes
recebam o mesmo número de feitos.
§2º  -  para fins  da compensação  definida nesse  artigo,  serão desconsiderados  os  períodos  de
qualquer afastamento legal.
§3º - no caso de cumulação, para fins de compensação, o Procurador de Justiça designado será
também responsável pela carga cumulada, no período em que essa se deu.
§4º - as disposições acima aplicam-se às sessões de julgamento perante o Tribunal de Justiça
§5º - eventuais frações serão compensadas no período seguinte.

CAPÍTULO II – DO ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES.

Art. 5º – Será elaborada escala para o acompanhamento, por parte dos Procuradores, das sessões
de julgamento junto à(s) Câmara(s) do Tribunal de Justiça do Paraná, que deverá estar disponível
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para consulta em local próprio na página do Ministério Público do Estado do Paraná, respeitadas
as peculiaridades de cada Grupo.
§1º  -  A escala a que se refere  o caput  deste  artigo deve ser  elaborada de forma a buscar  a
equivalência  do  número  de  sessões  acompanhadas  por  Procurador  de  Justiça;  havendo
necessidade, serão realizados ajustes na escala.
§2º  -  A escala de sessões  deve ser  elaborada,  preferencialmente,  de modo a  que a distância
temporal entre o comparecimento de um Procurador a duas sessões seja equivalente à dos demais
Procuradores.
§3º - Caso algum Procurador opte por cumular as funções de outro, nos termos do art. 2º, inciso V,
da Resolução CPJ nº 34/13, deverá também participar das sessões de julgamento no Tribunal de
Justiça em seu lugar, na ordem de antiguidade correspondente.
§4º - A escala de acompanhamento das sessões de julgamento deve ser elaborada levando-se em
consideração a escala de férias e outros afastamentos legais dos Procuradores de Justiça, de modo
a compatibilizar as datas.
§5º - O disposto nos parágrafos anteriores não exclui a possibilidade de eventuais acordos e trocas
entre os Procuradores das datas de acompanhamento das sessões de julgamento, o que deverá ser
comunicado à Coordenação para adequação da escala. 

Art.  6º  -  O  Departamento  Judiciário  deverá  encaminhar,  por  mídia  digital,  ao  Procurador
responsável,  com  antecedência  de  até  24  horas  após  da  publicação  da  pauta  da  sessão  de
julgamento,  os  pronunciamentos  relativos  à  pauta  da  sessão  de  julgamentos  da  Câmara  do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
(artigo alterado pela  RESOLUÇÃO CPJ Nº 20/15 de 30/06/2015 - 5ª SESSÃO – EXTRAORDINÁRIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – ANO 2015)

CAPÍTULO III – DAS FÉRIAS E LICENÇAS

Art.  7º  –  Será  elaborada,  semestralmente,  proposta  consensual  de  escala  de  férias  dos
Procuradores de Justiça, Assessores Jurídicos e Servidores do Grupo de Procuradoria de Justiça, que
após aprovada pelos órgãos competentes ficará disponível para consulta na página eletrônica do
Ministério Público do Estado do Paraná.

Art.  8º  -  A escolha do período de férias  dos Procuradores  dar-se-á por ordem decrescente  de
antiguidade, considerando-se o quadro geral de antigüidade dos membros do Ministério Público,
se porventura não houver definição consensual para o gozo de férias e  demais  afastamentos.
Parágrafo único. Caso não haja consenso,  terá preferência na escolha dos meses de fruição o
Procurador de Justiça mais antigo, considerando-se o quadro geral de antigüidade dos membros
do Ministério Público, assegurada a alternância nos respectivos meses nos períodos subsequentes. 
(artigo alterado pela RESOLUÇÃO CPJ Nº 20/15 de 30/06/2015 - 5ª SESSÃO – EXTRAORDINÁRIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – ANO 2015)

Art. 9º - Durante as férias ou licenças dos Procuradores de Justiça, seus respectivos Assessores
Jurídicos ficarão à disposição dos demais Procuradores integrantes do Grupo, devendo auxiliá-los
na medida de suas necessidades e obedecendo critério rotativo ou cumulativo, de modo a evitar
que um Procurador seja beneficiado em detrimento de outro, mediante controle e fiscalização da
Coordenação, salvo deliberação do Grupo de forma diversa.
(artigo alterado pela  RESOLUÇÃO CPJ Nº 20/15 de 30/06/2015 - 5ª SESSÃO – EXTRAORDINÁRIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – ANO 2015)
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Art.  10 – Durante as férias do Assessor Jurídico, o Procurador de Justiça a que está vinculado
receberá carga normal, e o eventual auxílio dos Assessores à disposição do Grupo da Procuradoria
de Justiça.

Art. 11 – Cada Assessor e Estagiário deve combinar diretamente com a respectiva chefia o período
de gozo de férias, de maneira a não prejudicar os trabalhos do Grupo. Parágrafo único. Caso o
Procurador  de  Justiça  e  seu  respectivo  Assessor  Jurídico  saiam  de  férias  simultaneamente,  o
Estagiário àquele vinculado que não estiver usufruindo o recesso ficará à disposição do Grupo para
auxiliar os demais Procuradores de Justiça na elaboração de seus pronunciamentos, de acordo com
critérios a serem estabelecidos pela Coordenação em cada caso concreto.

Art. 12 – Será interrompida a distribuição de processos ao Procurador de Justiça nos 5 (cinco) dias
úteis anteriores ao gozo de férias,  conforme escala semestral,  salvo deliberação do Grupo em
sentido contrário.
§1º  -  Eventuais  alterações  nos  períodos  de  férias  e  licenças  dos  Procuradores  devem  ser
imediatamente  comunicados  à  Coordenação  do  Grupo,  preferencialmente  antes  mesmo  do
protocolo do respectivo pedido.
§2º -  Em caso de aposentadoria, a interrupção da distribuição deverá ocorrer na forma da Lei
Estadual 14.502/2004.
§3º - O benefício previsto no caput deste artigo pode ser usufruído pelo Procurador de Justiça da
maneira como lhe aprouver e previamente informada à Coordenação do Grupo, desde que não
ultrapasse o limite de dois períodos semestrais de 05 (cinco) dias úteis sem distribuição por ano,
sob pena de preclusão no término do respectivo semestre.
(artigo alterado pela  RESOLUÇÃO CPJ Nº 20/15 de 30/06/2015 - 5ª SESSÃO – EXTRAORDINÁRIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – ANO 2015)

CAPÍTULO IV – DA COORDENAÇÃO DOS GRUPOS

Art. 13 – Além do disposto no art. 12 da Resolução CPJ nº 34/13, compete à Coordenação dos
Grupos das Procuradorias de Justiça Cível e Criminal:
I.  Criar,  manter  e  atualizar  tabela  para  o  controle  da  distribuição  de  processos  entre  os
Procuradores  integrantes  do  Grupo,  utilizando  os  meios  eletrônicos  disponíveis,  de  forma  a
acompanhar a distribuição igualitária e equânime;
II. Encaminhar, semestralmente, ao Coordenador da Procuradoria de Justiça respectiva, proposta
de escala de férias dos Procuradores de Justiça, Assessores Jurídicos e Servidores integrantes do
Grupo;
III. Proferir voto nas deliberações internas do Grupo, inclusive votando uma segunda vez, em caso
de empate.

Art. 14 – Os Assessores Jurídicos que eventualmente estiverem à disposição do Grupo atuarão nos
seguintes termos:
§1º -  Auxiliarão todos os Procuradores na elaboração de pronunciamentos, na medida de suas
necessidades  e  obedecendo  a  critério  rotativo  e/ou  cumulativo,  de  forma  a  evitar  que  um
Procurador seja beneficiado em detrimento de outro, de acordo com os critérios estabelecidos pela
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Coordenação  e  comunicados  a  todos  os  membros  previamente,  para  eventual  impugnação  e
designação de reunião extraordinária para votação.
§2º - Os Assessores que estiverem à disposição do Grupo podem auxiliar-se mutuamente, de forma
a acelerar e aperfeiçoar o desenvolvimento dos trabalhos e sempre que haja necessidade por parte
de  algum  dos  Procuradores  do  Grupo,  mantendo-se  equilíbrio  na  produtividade  de  todos  os
Assessores.

Art. 15 – O Assessor da Coordenação do Grupo da Procuradoria de Justiça Cível ou Criminal atuará
nos seguintes termos:
§1º - Auxiliará nos trabalhos da Coordenação do Grupo, conforme orientação do Procurador de
Justiça Coordenador.
§2º - Auxiliará os Procuradores de Justiça do Grupo na elaboração de pronunciamentos, de acordo
com rodízio e ou cumulação estabelecido pela Coordenação e garantindo que um Procurador de
Justiça não seja privilegiado em detrimento de outro, excetuando pontuais necessidades de auxílio
preferencial ao Procurador de Justiça Coordenador como forma de compensação pelo tempo gasto
nos trabalhos da Coordenação, de acordo com a demanda por eventual acúmulo no exercício das
funções.

Art. 16 – Compete ainda ao Assessor da Coordenação :
I. Realizar os trabalhos administrativos relativos à Coordenação do Grupo;
II. Auxiliar, quando necessário e possível, os Assessores que estiverem à disposição do Grupo na
execução de seus trabalhos.

Art. 17 – No prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término do mandato de cada Coordenador
de Procuradoria e de Grupo, deverá ser convocada reunião cuja pauta será a realização de nova
eleição. Parágrafo único: O mandato do Coordenador de Procuradoria e de do Grupo e de seus
suplentes, nos termos dos artigos 31 e 33 da Resolução CPJ nº 34/13, é de 01 (um) ano, iniciando-
se o mandato, regularmente, no dia 30 de março de cada ano.

Art.  18  –  Não  havendo  candidato  titular  voluntário  para  a  coordenação  ou  suplência,  as
respectivas  vagas serão preenchidas  por sistema de rodízio,  iniciando-se pelo mais  antigo dos
membros efetivos do Grupo que ainda não exerceu a função, que será considerado Coordenador
eleito, neste caso, não havendo possibilidade de recusa. Figurará como suplente o membro efetivo
que o suceder na ordem de antiguidade na Carreira ou no Grupo de Atuação Especializada e que,
também, não haja exercido a função de Coordenador ou de suplente.
§1º Na forma de preenchimento pela regra do caput deste artigo, depois de completado o ciclo
com o exercício da Coordenação por todos os membros efetivos, repetir-se-á a sequência a partir
do membro que mais remotamente haja ocupado a Coordenação, e assim sucessivamente.
§2º Na eleição que se efetivar pelo sistema de rodízio não será permitida a recondução, ressalvada
a hipótese de candidatura voluntária pelo ocupante da Coordenação ou da suplência.

Art. 19 – Nos casos de vacância dos cargos de Coordenador ou Subcoordenador do Grupo antes do
término de seus mandatos, haverá, sempre, a convocação de nova eleição para ambos os cargos.
Parágrafo único: O Coordenador e Subcoordenador eleitos na forma do caput deste artigo deverão
apenas completar o mandato já iniciado, de modo que permanecerão no cargo até o dia 30 do
mês de março do ano subsequente àquele em que foram eleitos.
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CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  20  –  Eventuais  alterações  neste  regulamento  devem  ser  aprovadas  pela  maioria  dos
Procuradores de Justiça integrantes das Procuradorias de Justiça, em reunião extraordinária a ser
convocada pelos Coordenadores das Procuradorias de Justiça Cível e Criminal.

Art. 21 – Sem prejuízo da aplicação dessas disposições, os Grupos Especializados deverão editar os
seus respectivos regimentos internos.

Art.  22  –  Este  Regulamento  entrará  em  vigor  após  a  sua  aprovação,  por  maioria,  junto  aos
Membros das Procuradorias de Justiça, no Colégio de Procuradores de Justiça”. 
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	I. Criar, manter e atualizar tabela para o controle da distribuição de processos entre os Procuradores integrantes do Grupo, utilizando os meios eletrônicos disponíveis, de forma a acompanhar a distribuição igualitária e equânime;
	II. Encaminhar, semestralmente, ao Coordenador da Procuradoria de Justiça respectiva, proposta de escala de férias dos Procuradores de Justiça, Assessores Jurídicos e Servidores integrantes do Grupo;
	III. Proferir voto nas deliberações internas do Grupo, inclusive votando uma segunda vez, em caso de empate.
	Art. 14 – Os Assessores Jurídicos que eventualmente estiverem à disposição do Grupo atuarão nos seguintes termos:
	§1º - Auxiliarão todos os Procuradores na elaboração de pronunciamentos, na medida de suas necessidades e obedecendo a critério rotativo e/ou cumulativo, de forma a evitar que um Procurador seja beneficiado em detrimento de outro, de acordo com os critérios estabelecidos pela Coordenação e comunicados a todos os membros previamente, para eventual impugnação e designação de reunião extraordinária para votação.
	§2º - Os Assessores que estiverem à disposição do Grupo podem auxiliar-se mutuamente, de forma a acelerar e aperfeiçoar o desenvolvimento dos trabalhos e sempre que haja necessidade por parte de algum dos Procuradores do Grupo, mantendo-se equilíbrio na produtividade de todos os Assessores.
	Art. 15 – O Assessor da Coordenação do Grupo da Procuradoria de Justiça Cível ou Criminal atuará nos seguintes termos:
	§1º - Auxiliará nos trabalhos da Coordenação do Grupo, conforme orientação do Procurador de Justiça Coordenador.
	§2º - Auxiliará os Procuradores de Justiça do Grupo na elaboração de pronunciamentos, de acordo com rodízio e ou cumulação estabelecido pela Coordenação e garantindo que um Procurador de Justiça não seja privilegiado em detrimento de outro, excetuando pontuais necessidades de auxílio preferencial ao Procurador de Justiça Coordenador como forma de compensação pelo tempo gasto nos trabalhos da Coordenação, de acordo com a demanda por eventual acúmulo no exercício das funções.
	Art. 16 – Compete ainda ao Assessor da Coordenação :
	I. Realizar os trabalhos administrativos relativos à Coordenação do Grupo;
	II. Auxiliar, quando necessário e possível, os Assessores que estiverem à disposição do Grupo na execução de seus trabalhos.
	Art. 17 – No prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término do mandato de cada Coordenador de Procuradoria e de Grupo, deverá ser convocada reunião cuja pauta será a realização de nova eleição. Parágrafo único: O mandato do Coordenador de Procuradoria e de do Grupo e de seus suplentes, nos termos dos artigos 31 e 33 da Resolução CPJ nº 34/13, é de 01 (um) ano, iniciando-se o mandato, regularmente, no dia 30 de março de cada ano.
	Art. 18 – Não havendo candidato titular voluntário para a coordenação ou suplência, as respectivas vagas serão preenchidas por sistema de rodízio, iniciando-se pelo mais antigo dos membros efetivos do Grupo que ainda não exerceu a função, que será considerado Coordenador eleito, neste caso, não havendo possibilidade de recusa. Figurará como suplente o membro efetivo que o suceder na ordem de antiguidade na Carreira ou no Grupo de Atuação Especializada e que, também, não haja exercido a função de Coordenador ou de suplente.
	§1º Na forma de preenchimento pela regra do caput deste artigo, depois de completado o ciclo com o exercício da Coordenação por todos os membros efetivos, repetir-se-á a sequência a partir do membro que mais remotamente haja ocupado a Coordenação, e assim sucessivamente.
	§2º Na eleição que se efetivar pelo sistema de rodízio não será permitida a recondução, ressalvada a hipótese de candidatura voluntária pelo ocupante da Coordenação ou da suplência.
	Art. 19 – Nos casos de vacância dos cargos de Coordenador ou Subcoordenador do Grupo antes do término de seus mandatos, haverá, sempre, a convocação de nova eleição para ambos os cargos. Parágrafo único: O Coordenador e Subcoordenador eleitos na forma do caput deste artigo deverão apenas completar o mandato já iniciado, de modo que permanecerão no cargo até o dia 30 do mês de março do ano subsequente àquele em que foram eleitos.
	CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
	Art. 20 – Eventuais alterações neste regulamento devem ser aprovadas pela maioria dos Procuradores de Justiça integrantes das Procuradorias de Justiça, em reunião extraordinária a ser convocada pelos Coordenadores das Procuradorias de Justiça Cível e Criminal.
	Art. 21 – Sem prejuízo da aplicação dessas disposições, os Grupos Especializados deverão editar os seus respectivos regimentos internos.
	Art. 22 – Este Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação, por maioria, junto aos Membros das Procuradorias de Justiça, no Colégio de Procuradores de Justiça”.

