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

RESOLUÇÃO Nº 3239/2021

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, tendo em vista o contido no protocolo
nº  6884/2020-MPPR,  o  deliberado  pelo  Órgão  Especial  do  egrégio  Colégio  de
Procuradores de Justiça em Sessão Extraordinária realizada nos dias 27 de maio e
08 de junho de 2021 e o contido nas Resoluções nºs 3237/2021-PGJ e 3238/2021-
PGJ,

R E S O L V E

Art. 1º Distribuir, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
os serviços afetos ao Ministério Público nas Promotorias de Justiça junto à Auditoria
Militar, na forma a seguir descrita:

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO À AUDITORIA MILITAR

-  atuação  nos  inquéritos  policiais  militares  ou  procedimentos  administrativos
similares,  finais  ímpares,  relativos  a  crimes  exclusivamente  militares  (assim
compreendidos os  previstos  unicamente  no Código Penal  Militar,  sem tipificação
correspondente no Código Penal ou em outras leis penais), independentemente do
local  onde  tenham  ocorrido,  bem  como  nas  respectivas  medidas  cautelares  e
incidentais,  com  o  oportuno  oferecimento  da  denúncia  ou  promoção  de
arquivamento;

-  atuação  nos  inquéritos  policiais  militares  ou  procedimentos  administrativos
similares, finais ímpares, relativos a crimes militares ocorridos no Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – à exceção dos crimes contra a vida,
qualquer que seja sua forma – bem como nas respectivas medidas cautelares e
incidentais,  com  o  oportuno  oferecimento  da  denúncia  ou  promoção  de
arquivamento;

-  atuação  nos  procedimentos  investigatórios  criminais  que  instaurar,
independentemente  da  numeração  que  recebam  –  relativos  aos  crimes
exclusivamente  militares  ou  aos  crimes  militares  ocorridos  no  Foro  Central  da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, à exceção dos contra a vida – bem
como nas ações penais correspondentes, até julgamento e recurso e respectivas
medidas cautelares ou incidentais;

- atuação, após a cientificação das Promotorias de Justiça do local de ocorrência
dos fatos do recebimento da denúncia oferecida e da decisão quanto às medidas
cautelares e assecuratórias contemporaneamente postuladas, com o transcurso do
respectivo prazo recursal, nas ações penais, finais ímpares, em trâmite perante a
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Vara  da  Auditoria  da  Justiça  Militar,  acompanhando-as  durante  toda  a  fase  de
conhecimento,  até  julgamento  e  recurso,  bem  como  nas  eventuais  medidas
cautelares e incidentais ajuizadas no curso do processo;

- atuação nas demais ações penais, finais ímpares, em trâmite perante a Vara da
Auditoria da Justiça Militar, acompanhando-as durante toda a fase de conhecimento,
até julgamento e recurso, bem como nas eventuais medidas cautelares e incidentais
ajuizadas no curso do processo;

- atuação nas cartas precatórias, finais ímpares, que tramitem perante a Vara da
Auditoria da Justiça Militar.

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO À AUDITORIA MILITAR

-  atuação  nos  inquéritos  policiais  militares  ou  procedimentos  administrativos
similares,  finais  pares,  relativos  a  crimes  exclusivamente  militares  (assim
compreendidos os  previstos  unicamente  no Código Penal  Militar,  sem tipificação
correspondente no Código Penal ou em outras leis penais), independentemente do
local  onde  tenham  ocorrido,  bem  como  nas  respectivas  medidas  cautelares  e
incidentais,  com  o  oportuno  oferecimento  da  denúncia  ou  promoção  de
arquivamento;

-  atuação  nos  inquéritos  policiais  militares  ou  procedimentos  administrativos
similares,  finais  pares,  relativos  a  crimes  militares  ocorridos  no  Foro  Central  da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – à exceção dos crimes contra a vida,
qualquer que seja sua forma – bem como nas respectivas medidas cautelares e
incidentais,  com  o  oportuno  oferecimento  da  denúncia  ou  promoção  de
arquivamento;

-  atuação  nos  procedimentos  investigatórios  criminais  que  instaurar,
independentemente  da  numeração  que  recebam  –  relativos  aos  crimes
exclusivamente  militares  ou  aos  crimes  militares  ocorridos  no  Foro  Central  da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, à exceção dos contra a vida – bem
como nas ações penais correspondentes, até julgamento e recurso e respectivas
medidas cautelares ou incidentais;

- atuação, após a cientificação das Promotorias de Justiça do local de ocorrência
dos fatos do recebimento da denúncia oferecida e da decisão quanto às medidas
cautelares e assecuratórias contemporaneamente postuladas, com o transcurso do
respectivo prazo recursal, nas ações penais, finais pares, em trâmite perante a Vara
da  Auditoria  da  Justiça  Militar,  acompanhando-as  durante  toda  a  fase  de
conhecimento,  até  julgamento  e  recurso,  bem  como  nas  eventuais  medidas
cautelares e incidentais ajuizadas no curso do processo;
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-  atuação nas demais ações penais,  finais  pares,  em trâmite  perante a Vara da
Auditoria da Justiça Militar, acompanhando-as durante toda a fase de conhecimento,
até julgamento e recurso, bem como nas eventuais medidas cautelares e incidentais
ajuizadas no curso do processo;

-  atuação  nas  cartas  precatórias,  finais  pares,  que  tramitem perante  a  Vara  da
Auditoria da Justiça Militar.

Art.  2º As  disposições  contidas  nesta  Resolução  não  afastam,  nem excluem,  a
atuação  dos  Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado
(Gaecos),  estabelecida  na  Resolução  nº  1.801/2007-PGJ,  cujas  atribuições
permanecem inalteradas.

Art.  3º As  visitas  técnicas  de  inspeção  nas  carceragens  de  unidades  militares
situadas no Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, e no
Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd), serão realizadas pela 1ª e 2ª Promotorias de
Justiça junto à Auditoria Militar, em conjunto ou isoladamente.

Art.  4º A 1ª  e  2ª  Promotorias  de Justiça  junto  à  Auditoria  Militar  exercerão,  em
conjunto ou isoladamente, o controle externo da atividade policial judiciária militar
estadual nas unidades da Polícia Militar responsáveis pela instrução de inquéritos
policiais militares e apuração de fatos sujeitos à competência do Juízo da Auditoria
Militar, situadas no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

Parágrafo único. As visitas de  controle  externo junto  à Corregedoria  da Polícia
Judiciária Militar Estadual serão realizadas pela 1ª e 2ª Promotorias de Justiça junto
à Auditoria Militar, em conjunto ou isoladamente.

Art.  5º A  substituição  dos  Promotores  de  Justiça,  inclusive  nos  períodos  de
afastamentos decorrentes de férias e licenças, que não excedam o período de 30
(trinta)  dias,  dar-se-á  de  forma  automática  entre  os  membros  das  respectivas
unidades.

Parágrafo  único. A substituição  por  prazo  superior  a  30  (trinta)  dias  dar-se-á
preferencialmente de forma automática entre os membros das unidades e, em não
sendo possível, por meio de agente ministerial designado pela Procuradoria-Geral
de Justiça.
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Art. 6º A escala de férias deverá observar a necessidade do serviço, de forma a
manter o regular funcionamento da atividade ministerial, sendo vedada a concessão
de férias simultaneamente aos membros da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça.

Parágrafo único. A escala de férias, observada a parte final deste artigo, atenderá a
indicação  dos  meses  de  preferência,  respeitado,  neste  caso,  o  critério  de
antiguidade para a primeira opção de férias, com a respectiva alternância para os
períodos subsequentes.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 28 de junho de 2021.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça
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