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RESOLUÇÃO Nº 0706/12 
 
 
 

Institui e regulamenta o pagamento pelo 
exercício de atividade de professor, 
instrutor ou palestrante de cursos e 
demais eventos de capacitação 
promovidos ou apoiados pelo CEAF. 
 
 

 
 
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 tendo em vista o contido no protocolo nº 
21272/2011, R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Instituir requisitos e valores para o pagamento de honorários destinados 
ao exercício de atividade de professor, instrutor ou palestrante de cursos e 
demais eventos de capacitação, como seminários, palestras, conferências, e 
outros similares, conforme o disposto na Tabela constante do Anexo desta 
Resolução. 
 
Parágrafo único. Para os fins desta Resolução é considerado: 
I - professor: aquele que transmite conhecimentos teóricos e práticos relativos 
a determinada área de conhecimento, ministrando aulas;  
II - instrutor: aquele que transmite conhecimentos práticos destinados a facilitar 
o desempenho de certa atividade, ministrando aulas; 
III - palestrante: aquele que perante um público de mais de 50 pessoas, faça 
uma exposição de assunto informativo, técnico ou científico, de seu 
conhecimento. 
 
 
Art. 2º Para efeito de cálculo do valor da hora atividade ou de toda a prestação 
de serviço do professor, instrutor ou palestrante, deverão ser observados: 
I - o total da carga horária do evento de capacitação; 
II - o enquadramento como professor, instrutor ou palestrante; 
III - a modalidade do evento; 
IV - a qualificação pessoal do professor, instrutor ou palestrante. 
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Art. 3° Ficam estabelecidos os valores constantes na Tabela constante do 
Anexo desta Resolução para o pagamento de professores, instrutores ou 
palestrantes. 
 
Parágrafo único. Para eventos de grande público ou que requeiram notória 
especialidade, poderá ser pago até o limite máximo de 5 (cinco) vezes os 
valores previstos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, para o caso 
de o profissional contratado ter características singulares, experiência 
profissional ou acadêmica de forma reconhecida, assim como  notória 
especialização na respectiva área de capacitação, ou proponha metodologia 
diferenciada na transmissão de conhecimentos, tudo de forma a maximizar a 
qualidade e objetivos do curso ou evento. 
 
 
Art. 4º Caso o professor, instrutor ou palestrante integre os quadros do MP-PR 
ou, pertencendo a outros órgãos, esteja à disposição da Instituição, apenas 
será devido o pagamento quando a atividade de capacitação for ministrada fora 
do horário de expediente. 
 
§1º Quando necessário o afastamento da Comarca para que o Promotor ou 
Procurador de Justiça atue como professor, instrutor ou palestrante, será 
necessária autorização do Procurador-Geral de Justiça. 
 
§ 2º A liberação de servidores para desempenharem atividades de professor, 
instrutor ou palestrante dependerá de autorização da respectiva chefia, não 
podendo comprometer, quando em horário de expediente, mais de 50% de sua 
carga horária semanal. Quando o evento de capacitação for realizado fora do 
local de lotação, a participação dependerá, também, da autorização da 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. 
 
 
Art. 5º O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF solicitará 
previamente à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos 
o pagamento a professor, instrutor ou palestrante, instruindo a solicitação com 
as seguintes informações e documentos: 
I - projeto do evento ou sua descrição; 
II - nome, ementa, data e carga horária do curso ou evento a ser realizado; 
III - nome e qualificação do professor, instrutor ou palestrante; 
IV - declaração da Coordenação do CEAF de que o professor ou instrutor tem 
formação e experiência profissional que o habilite à atividade proposta, bem 
como formação pedagógica ou experiência em docência ou instrutoria;  
V - proposta do valor da hora-atividade feita com base na Tabela constante do 
Anexo desta Resolução, mais a justificativa, observado também o disposto 
nesta Resolução. 
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Parágrafo único. Quando o professor, instrutor ou palestrante pertencer aos 
quadros do MP-PR ou estiver à sua disposição funcional, deverá ser indicada a 
lotação correspondente, acompanhada da autorização da respectiva chefia e, 
quando for o caso, da Procuradoria-Geral de Justiça ou da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. 
 
 
Art. 6º As solicitações de pagamento deverão ser encaminhadas ao 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos com, no 
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data de início do evento, salvo as 
situações de excepcionalidade, que serão avaliadas segundo a justificativa 
apresentada. 
 
 
Art. 7º O pagamento somente será realizado após a realização do curso ou 
evento, assim comunicado/atestado pelo CEAF. 
 
 
Art. 8º O pagamento realizado aos integrantes da Instituição nos termos da 
presente Resolução é incompatível com o pagamento de serviço extraordinário 
e não pode servir de base para a percepção de serviço extrajornada. 
 
Parágrafo único. Fica vedada a concessão de pagamento ou gratificação a 
membros, servidores ou terceiros que atuem em atividades correlatas à 
capacitação, tais como auxiliar de ensino, assessor, monitor, auxiliar em 
sistematização ou apoio operacional, restringindo-se a remuneração, tão 
somente o professor, instrutor ou palestrante, não se estendendo a nenhum 
outro integrante da equipe, quer seja membro, servidor do órgão ou unidade 
administrativa realizadora do evento, quer sejam profissionais ou empresas 
contratadas para essa finalidade. 
 
 
Art. 9º O CEAF, de modo a facilitar a organização de cursos ou eventos, 
poderá:  
I - manter registro de professores, instrutores e palestrantes internos e 
externos, por respectiva área de atuação, formação e experiência, mantendo 
em arquivo eletrônico os documentos pertinentes à respectiva formação 
pedagógica e experiência em docência ou instrutoria;  
II - realizar entrevista pessoal com o candidato à docência ou instrutoria, 
colhendo subsídios a respeito de sua adequação para as atividades. 
 
 



 

 

 

 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

Publicação: 
DO 8691 
Data 12/04/2012 

4 

Art. 10. Excepcionalmente, em se tratando de eventos na área técnico-
operacional, a capacitação poderá ser ministrada por quem, mesmo sem ter 
graduação em curso superior, tenha experiência na área específica e para a 
atividade planejada, assim justificado pelo CEAF. 
 
 
Art. 11. As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Ministério Público do Estado do Paraná, na forma 
da legislação específica em vigência para procedimentos licitatórios. 
 
 
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça 
e pela Coordenadoria do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – 
CEAF. 
 
 
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Curitiba, 13 de março de 2012. 
 
 
 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
Procurador-Geral de Justiça 
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ANEXO  
 

TABELA 
 
 

 VALOR HORA-ATIVIDADE 

REQUISITOS PROFESSOR OU 

INSTRUTOR DE 

CURSO 

         PALESTRAS  

 GRUPO I GRUPO II 

Profissional com experiência 
em docência e conhecimentos 

na área 
R$ 50,00 R$ 200,00 

Graduado em nível superior R$ 70,00 R$ 240,00 

Graduado em nível superior 
com especialização R$ 90,00 R$ 300,00 

Graduado em nível superior 
com mestrado e/ou doutorado R$ 110,00 R$ 400,00 

 

Grupo I: professor ou instrutor, pagamento por hora-atividade de curso, sem limite 
de horas, dependendo do projeto do curso ou evento. 
 
Grupo II: palestrante, pagamento por hora-atividade de palestra, até o limite 
máximo de 4 horas para um mesmo evento, sendo que o valor acima é atribuído a 
cada hora como estabelecido no projeto do evento. 
 


