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

RESOLUÇÃO Nº 7328/2022

Institui o Programa de Residência do
Ministério Público do Estado do Paraná, e
dá outras providências.

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 17089/2022 e, ainda,

CONSIDERANDO a publicação, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, da
Resolução nº 246, de 24 de maio de 2022, que autorizou os ramos e as unidades do
Ministério Público brasileiro a instituírem programas de residência;

CONSIDERANDO que a residência para estudantes de pós- graduação viabiliza a
aplicação dos conhecimentos, ampliados em relação aos estudos de graduação, por
meio da especialização quanto aos aspectos técnico, científico e profissional, às
atividades práticas desenvolvidas na instituição, estimulando a intervenção crítica
que permite tornar o conhecimento mais vinculado à realidade; e

CONSIDERANDO que a criação de programa de residência tem o importante
objetivo de estimular vocações relacionadas às carreiras no Ministério Público,

R E S O L V E

Art. 1º Fica instituído o Programa de Residência do Ministério Público do Estado do
Paraná, com o objetivo de aprimorar a formação teórica e prática de graduados em
Direito ou em áreas afetas às funções institucionais do Ministério Público
regularmente matriculados em programas de pós-graduação, propiciando aos
profissionais a complementação de ensino e de aprendizagem em atividades
relacionadas à sua formação profissional.

Art. 2º A Residência constitui modalidade supervisionada de ensino e treinamento
em serviço, e não criará vínculo empregatício de qualquer natureza com o Ministério
Público do Estado do Paraná.

Art. 3º Serão oferecidas vagas de Residência para profissionais graduados em
Direito ou em áreas afetas às funções institucionais do Ministério Público que
estejam regularmente matriculados em programas de pós-graduação lato sensu
(especialização) ou stricto sensu (mestrado acadêmico ou profissional e doutorado)
ou em estágios pós-doutorais, na área do Direito ou em outras áreas afetas às
funções institucionais do Ministério Público.



§ 1º Para fins desta Resolução, são áreas afetas às funções institucionais do
Ministério Público aquelas correlatas às atribuições dos órgãos e unidades da
Instituição, a exemplo de administração, arquitetura, engenharia civil, engenharia
ambiental, psicologia, serviço social, pedagogia e tecnologia da informação.

§ 2º Os cursos e programas de pós-graduação a que se refere o caput, ressalvados
os estágios pós-doutorais, deverão possuir carga horária mínima de 360 (trezentas
e sessenta) horas-aula, e ser ofertados, de forma direta ou conveniada, presencial
ou a distância, por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação
ou pelo Conselho Estadual de Educação.

Art. 4º O residente deverá participar de atividades, cursos e eventos acadêmicos
realizados pela Escola Superior do MPPR, como parte integrante da formação
teórica que compõe o Programa de Residência.

Parágrafo único. Será requisito para a obtenção do certificado de conclusão do
Programa de Residência a comprovação da participação nas atividades
mencionadas no caput correspondente a, no mínimo, 200 (duzentas) horas-aula.

Art. 5º A duração da Residência será de no máximo 36 (trinta e seis) meses, com
datas de início e término fixadas em Termo de Compromisso celebrado entre o
residente e o MPPR, observado o vínculo com o curso ou programa de
pós-graduação por, no mínimo, 12 (doze) meses.

Art. 6º A admissão do residente no Ministério Público do Estado do Paraná deverá
obedecer aos seguintes requisitos:

I - existência de vaga previamente autorizada;

II - aprovação em processo seletivo público, com edital e ampla divulgação;

III - apresentação da documentação exigida no edital do processo seletivo;

IV - celebração de Termo de Compromisso de Residência no qual constem as
cláusulas e condições acordadas e assinadas pelo MP PR e pelo residente.

Parágrafo único. Aplicam-se ao Programa de Residência as disposições previstas
na Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009, e na Resolução PGJ nº 4071,
de 14 de setembro de 2020, referentes à promoção de cotas raciais nos programas
de estágio no âmbito do Ministério Público dos Estados e da União, bem como
aquelas previstas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, referentes às vagas
especiais para pessoas com deficiência.

Art. 7º O residente cumprirá carga horária máxima de 30 (trinta) horas semanais,
não podendo a jornada diária superar 8 (oito) horas.

§ 1º Quando a jornada diária for igual ou superior a 6 (seis) horas, o residente
deverá fazer um intervalo para descanso de 30 (trinta) minutos.



§ 2º A jornada deverá constar no Termo de Compromisso de Residência, observada
a compatibilidade entre o horário do curso ou programa de pós-graduação e o
horário regular de expediente no MPPR.

Art. 8º O residente deverá receber orientações teóricas e práticas sobre a atuação
do Ministério Público ao longo do programa, contando com a supervisão de um
membro ou servidor com formação na área correspondente.

Parágrafo único. Quando o supervisor não for membro do MPPR, o residente
deverá contar com o acompanhamento complementar do membro responsável pela
unidade na qual estiver lotado.

Art. 9º O residente não poderá exercer atividades privativas de membros nem atuar
de forma isolada nas atividades finalísticas do Ministério Público.

§ 1º É vedada ao residente a assinatura de peças privativas de integrantes do
Ministério Público, mesmo em conjunto com o orientador.

§ 2º O residente não poderá exercer a advocacia ou trabalho incompatível com a
atividade profissional desempenhada durante a vigência do Programa de
Residência.

Art. 10. O residente receberá, ao longo do período de participação, uma
bolsa-auxílio mensal, cujo valor será definido por meio de Resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 11. Cumpridos os requisitos de frequência e obtida a aprovação em
procedimento de avaliação, nos termos do ato normativo da instituição, o residente
fará jus ao certificado de conclusão do Programa de Residência.

Art. 12. A gestão e operacionalização do Programa de Residência incumbirá ao
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF (Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Paraná - ESMPPR), nos termos de Resolução a ser
editada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional - SUBPLAN, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação
deste Ato, contendo o Regulamento do Programa de Residência, com prévia
aprovação do Conselho Diretor e do Conselho Científico-Pedagógico, nos termos do
inciso VI do art. 5º do Regulamento Interno da SUBPLAN, aprovado pela Resolução
nº 2643, de 10 de junho de 2020, e dos arts. 7º e 9º do Regulamento Interno do
CEAF/ESMP, aprovado pela Resolução nº 2717, de 15 de maio de 2018.

Parágrafo único. Observadas as diretrizes constantes da presente Resolução, o
Regulamento deverá dispor sobre:

I - a abertura de vagas para residentes;

II - o processo seletivo para ingresso no programa;

III - a delimitação das atividades a serem exercidas;



IV - o controle de frequência e o pagamento da bolsa-auxílio;

V - a supervisão das atividades e a avaliação de desempenho;

VI - os direitos, deveres e vedações;

VII - as hipóteses de desligamento;

VIII - os requisitos para a obtenção do certificado final;

IX - outros aspectos necessários à gestão e à operacionalização do Programa de
Residência.

Art. 13. O estágio de pós-graduação instituído e regulamentado pela Resolução nº
4171, de 18 de agosto de 2016, será extinto quando encerradas as vinculações que
tiverem início antes da entrada em vigor desta Resolução, devendo ser respeitados
os prazos acordados nos respectivos termos de compromisso de estágio, antes da
transformação para vaga de residente.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 17 de outubro de 2022.

Gilberto Giacoia
Procurador- Geral de Justiça


