
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO Nº 5471 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO      
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar             
Estadual nº 85 de 27 de dezembro de 1999, e 

 
Considerando o teor da Resolução nº 278-OE, de 23 de          

novembro de 2020, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que             
estabelece normas relativas ao plantão no âmbito do Poder Judiciário no período de             
20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021 e à suspensão do expediente                
forense, dos prazos processuais e das publicações de decisões, sentenças e           
acórdãos; 

 
Considerando a necessidade de serem regulamentadas      

as atividades do Ministério Público do Estado do Paraná no mesmo período, de             
modo a garantir o seu caráter ininterrupto, assegurando a prática de atos de             
natureza urgente, necessários à preservação de direitos; 

 
Considerando o teor da Resolução nº 3163/2019-PGJ,       

que Regulamenta a organização e o funcionamento do plantão do Ministério Público            
do Paraná em primeiro grau de jurisdição, atendendo todo o território do Estado do              
Paraná, dividido em 40 (quarenta) regionais; 

 
Considerando a vedação de afastamento do Promotor de        

Justiça que exerça funções eleitorais no período de 90 (noventa) dias que antecede             
o pleito até 15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos (artigo 5º, parágrafo 2º,               
da Resolução CNMP nº 30/2008); 

 
Considerando o teor da Portaria nº 02/2020 da        

Procuradoria-Geral da República/Procuradoria-Geral Eleitoral que, em seu artigo 2º,         
prevê que “o período compreendido entre 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de                
2021, por corresponder a feriado na Justiça Federal, nos termos do artigo 62, inciso              
I, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, é de fruição facultativa pelos Promotores                 
Eleitorais, de acordo com a situação concreta em sua circunscrição”; 

 
Considerando a necessidade, em face da pandemia do        

Coronavírus, da contínua observância das normas sanitárias e protocolos de          
segurança durante o recesso forense, destinados à prevenção do contágio e           
propagação da enfermidade, 
 
 

R E S O L V E 
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Art. 1º No período de recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro de 2020              
e 06 de janeiro de 2021, os serviços do Ministério Público do Estado do Paraná               
serão atendidos em regime de plantão, nos termos desta Resolução, observadas,           
em face da pandemia, as normas sanitárias e protocolos de segurança previstos na             
Resolução nº 3743/2020-PGJ e seus anexos e Resolução nº 4821/2020-PGJ. 
 
Parágrafo único. O atendimento dar-se-á, durante todo o período, de forma           
regionalizada e unificada (recesso/plantão ministerial), à exceção do Foro Central da           
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 
 
 
Art. 2º O regime de plantão não implica interrupção do atendimento nas unidades do              
Ministério Público e nem obsta a prática de atos de natureza urgente, necessários à              
preservação de direitos. 
 
 
Art. 3º O regime de plantão previsto nesta Resolução não se aplica às Promotorias              
de Justiça das Comarcas do Litoral do Estado, assim compreendidas as de Pontal             
do Paraná, Guaratuba e Matinhos, diante do aumento populacional e da           
consequente demanda de serviços a serem atendidos pelo Ministério Público, no           
mesmo período. 
 
 
Art. 4º Nas Promotorias de Justiça Eleitorais, vedado o afastamento dos titulares até             
15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos (Resolução CNMP nº 30/2008), o             
período de recesso, diante do regramento específico previsto na Portaria nº 02/2020            
da Procuradoria-Geral da República/ Procuradoria-Geral Eleitoral, será de fruição         
facultativa pelos respectivos Promotores Eleitorais, observadas, neste sentido, a         
situação concreta em sua circunscrição e a data de 31 de dezembro de 2020 como               
prazo final para o ajuizamento da representação por doação irregular ocorrida no            
ano de 2019 (artigo 2º e parágrafo único da citada Portaria nº 02/2020-PGR/PGE). 
 
 
Art. 5º Durante o regime de plantão unificado, para a garantia das atividades do              
Ministério Público de forma ininterrupta, o atendimento será realizado: 
 
I - nas regionais com sede em Araucária, Colombo, Pinhais, São José dos           
Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Cambé, Maringá, Sarandi          
e Ponta Grossa, mediante escalas elaboradas pelos membros do Ministério Público           
integrantes das respectivas regionais, a serem encaminhadas pelos coordenadores,         
à Procuradoria-Geral de Justiça, até o dia 07 de dezembro de 2020; 
 
II - nas demais regionais do Estado, pelos Promotores Substitutos que as          
integram. 
 

2 



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
(Resolução nº 5471/2020) 

 
Art. 6º No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, o             
atendimento será realizado mediante escala apresentada pelos Coordenadores,        
ouvidos os seus integrantes, mediante propostas a serem encaminhadas à          
Procuradoria-Geral de Justiça, até o dia 07 de dezembro de 2020, sem prejuízo das              
escalas elaboradas pela Procuradoria-Geral de Justiça para atendimento ao plantão          
ministerial e às audiências de custódia. 
 
 
Art. 7º Nos Centros de Apoio Operacional e Procuradorias de Justiça, o atendimento             
será realizado mediante escala apresentada pelos respectivos Coordenadores,        
ouvidos os seus integrantes, mediante propostas a serem encaminhadas à          
Procuradoria-Geral de Justiça, até o dia 07 de dezembro de 2020. 
 
 
Art. 8º O atendimento em regime de plantão dar-se-á sem prejuízo da prática, pelo              
Promotor de Justiça natural, no período a que se refere o artigo 1º, dos atos               
atinentes à necessária regularização dos serviços, ao planejamento de atividades e           
à organização da respectiva Promotoria de Justiça. 
 
 
Art. 9º No período de 07 a 20 de janeiro de 2021, independentemente da suspensão               
dos prazos processuais cíveis, audiências e sessões de julgamento, a teor do artigo             
220 do Código de Processo Civil, os serviços ministeriais serão executados           
normalmente, observados os termos das Resoluções nº 4821/2020-PGJ e nº          
3743/2020-PGJ, com membros e servidores da Instituição exercendo suas         
atividades, ressalvadas as férias individuais e feriados. 
 
 
Art. 10. Os serviços de assessoramento e de apoio administrativo, nos dias úteis do              
recesso (dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e 4, 5 e 6 de janeiro de                     
2021), serão atendidos mediante escalas elaboradas pelas respectivas chefias,         
limitada a quantidade de servidores ao estritamente necessário ao regular          
funcionamento do plantão, bem como à garantia do atendimento ininterrupto em           
todas as unidades do Ministério Público. 
 
§ 1º Observada a necessidade do serviço e a critério das respectivas chefias, o              
atendimento em regime de plantão, em face do recrudescimento da COVID-19,           
poderá realizar-se de forma remota ou presencial, devendo ser adotadas, em           
qualquer caso, todas as providências destinadas à ampla divulgação das formas de            
acesso e contato com a unidade ministerial. 
 
§ 2º O comparecimento físico às unidades ministeriais deverá observar as normas            
sanitárias e as regras e protocolos de segurança previstos na Resolução nº            
3743/2020-PGJ e seus anexos e Resolução nº 4821/2020-PGJ. 

3 



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
(Resolução nº 5471/2020) 

 
 
Art. 11. As escalas de que trata o artigo anterior, contendo a indicação dos              
servidores escalados e respectivos períodos, deverão ser encaminhadas até o dia           
07 de dezembro de 2020 ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP/SUBADM),            
para fins de controle e registro, com a indicação precisa dos telefones em que os               
servidores possam ser diretamente contatados, independentemente da forma de         
trabalho (remoto ou presencial). 
 
§ 1º Aos servidores escalados para o plantão, cuja atuação seja atestada pelas             
respectivas chefias imediatas, será assegurado o direito de compensação dos dias           
trabalhados durante o recesso com igual número de dias durante o ano de 2021. 
 
§ 2º As compensações ocorrerão, preferencialmente, nos dias em que houver           
suspensão do expediente, em decorrência da decretação de ponto facultativo,          
podendo ainda realizar-se, observada a necessidade dos serviços, em dias de           
expediente ordinário, a critério da respectiva chefia imediata. 
 
 
Art. 12. Aos membros do Ministério Público a compensação pela atuação no plantão             
unificado (recesso/plantão ministerial) observará a regulamentação específica       
prevista na Resolução nº 2013/2018-PGJ. 
 
 
Art. 13. Sem prejuízo do previsto no artigo 10, nos dias de recesso forense em que                
não haja expediente (dias 20, 24, 25, 26, 27 e 31 de dezembro de 2020 e 1º, 2 e 3                    
de janeiro de 2021), será viabilizado, como forma de auxílio aos agentes ministeriais             
em plantão, o suporte de assessoramento jurídico regionalizado, através de          
atendimento remoto por servidores dos cargos de Assessor DAS-5 e de Assistente            
5-C lotados em cada regional, mediante prévia inscrição dos interessados,          
assegurado o direito à compensação, nos termos previstos no Anexo desta           
Resolução. 
 
 
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
 
Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Curitiba, 02 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Gilberto Giacoia 
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Procurador-Geral de Justiça 
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 5471/2020 
 
 
 
Art. 1º Nos dias 20, 24, 25, 26, 27 e 31 de dezembro de 2020 e 1º, 2 e 3 de janeiro                      
de 2021, será viabilizado, como forma de auxílio aos agentes ministeriais em            
plantão, assessoramento jurídico regionalizado, por meio de atendimento remoto por          
servidores dos cargos de Assessor DAS-5 e de Assistente 5-C, lotados em cada             
regional, mediante prévia inscrição dos interessados, assegurado o direito à          
compensação. 
 
Parágrafo único. O atendimento previsto neste artigo dar-se-á sem prejuízo da           
participação nas escalas de que trata o artigo 10 da Resolução. 
 
 
Art. 2º Os interessados deverão realizar sua inscrição no período compreendido           
entre 07 e 10 de dezembro de 2020, mediante o preenchimento de formulário             
específico a ser disponibilizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas da           
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos (DGP/SUBADM),       
informando, no ato de inscrição, a concordância da respectiva chefia. 
 
Paragrafo único. O auxílio de que trata este Anexo restará prejudicado na eventual             
inexistência de inscritos. 
 
 
Art. 3º O ato de inscrição valerá para todos os dias previstos no artigo 1ª, junto à                 
respectiva regional, sendo elaboradas as escalas pelo Departamento de Gestão de           
Pessoas da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos        
(DGP/SUBADM). 
 
Parágrafo único. Os interessados poderão indicar, até o máximo de três, os dias de              
sua preferência, os quais serão considerados na elaboração da escala, observada a            
ordem de antiguidade dentre eles na carreira. 
 
 
Art. 4º As escalas de que trata este Anexo observarão, ainda, as seguintes             
diretrizes: 
 
I - serão elaboradas para cada regional, observada a relação dos servidores          
inscritos lotados nas Comarcas que as integram; 
 
II - é vedado o remanejamento ou inscrição de servidores em regionais diversas           
de sua lotação; 
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III - cada regional contará com 01 (um) servidor por dia de plantão de que trata o               
art. 1º; 
 
IV - havendo número suficiente de inscritos deverá ocorrer o revezamento entre          
os interessados, observada a ordem de antiguidade na carreira; 
 
V - não havendo número suficiente de inscritos, o servidor poderá participar, no           
máximo, de até 03 (três) dias do plantão (sem prejuízo da participação na escala de               
que trata o artigo 10 da Resolução). 
 
 
Art. 5º O atendimento ao plantão dar-se-á de forma remota, em regime de trabalho à               
distância, com direito à compensação. 
 
Parágrafo único. Aplicam-se aos dias trabalhados as regras de compensação          
previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 11 da Resolução. 
 
 
Art. 6º O servidor escalado prestará assessoramento jurídico em relação às           
demandas oriundas de quaisquer unidades ministeriais situadas na respectiva         
regional e não apenas àquelas da sua unidade de lotação. 
 
 
Art. 7º O agente ministerial em plantão, após transcorrido o período de recesso             
forense, apontará os servidores que acompanharam o plantão e a respectiva           
quantidade de dias, encaminhando a relação à Divisão de Recrutamento e Avaliação            
de Pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas (DIRAP/DGP) para o           
asseguramento do direito de compensação dos dias trabalhados. 
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