
RESOLUÇÃO Nº 511/2009

Súmula:  Regulamenta  a  apresentação de  teses no  “Encontro  Estadual  do 
Ministério  Público  2009  –  Alinhamento  Estratégico”,  na  segunda  fase  do  
referido evento, a realizar-se no dia 18 de abril de 2009, e que servirá como  
etapa preparatória da participação da Instituição no XVIII Congresso Nacional  
do Ministério Público.

Art.1º O Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR por meio da Procuradoria Geral de Justiça e do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, mais a Associação Paranaense do Ministério Público - APMP e a 
Fundação Escola do Ministério Público do Paraná - FEMPAR promovem em conjunto, no dia 18 de abril de 2009, em 
Curitiba, no espaço do Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores das Indústrias do Estado do Paraná - 
CIETEP, Encontro visando os seguintes objetivos:
I – otimizar, pela discussão de teses jurídicas, as relações entre a Instituição, seus agentes e a sociedade, buscando 
dar  efetividade  à  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 
indisponíveis;
II – discutir propostas e soluções na busca de maior eficiência dos serviços;
III – estimular e aprofundar as discussões de temas institucionais;
IV – colher subsídios para o aperfeiçoamento da legislação em vigor e também da atuação ministerial;
V – promover o congraçamento dos membros do MPPR.

Art.2º O Encontro, na sua realização do dia 18 de abril de 2009, é um foro de discussão científica entre integrantes 
do MPPR e também servirá como evento preparatório da participação da Instituição no XVIII Congresso Nacional do 
Ministério Público, a realizar-se entre 25 e 28 de novembro de 2009 na cidade de Florianópolis – Santa Catarina.  

Art. 3º Poderão participar do Encontro:
I - todos os membros do MPPR;
II - os convidados especiais;
III - os convidados de honra;
IV - assistentes ou assessores jurídicos do MPPR
Parágrafo único. Somente os participantes referidos no inciso I deste artigo terão direito a voto nas reuniões das 
áreas ou na Sessão Plenária.

Art.4º Será composta uma Comissão Científica integrada por um representante do CEAF, um da  APMP, um da 
FEMPAR, além de mais dois indicados pela Procuradoria Geral de Justiça, sendo que a esta Comissão incumbirá a 
análise e organização da apresentação das teses enviadas, bem como a indicação de pessoa para secretariar o 
evento, prestando todo auxílio necessário, inclusive elaborando a ata, sob a forma de relatório, consignando as 
ocorrências  e  depois  organizando  os  trabalhos  escolhidos  para  divulgação,  sob  a  supervisão  da  Comissão 
designada.

Art.5º O tema central será: O Ministério Público como fator de redução de conflitos e a construção da paz social, 
com as seguintes áreas:
I - Área Criminal – Justiça penal e pacificação;
II - Áreas Cível e Especializada – Gestão de conflitos e paz social;
III  -  Áreas  da  Política  Institucional  e  Administrativa  –  Interação  corporativa  e  responsabilidade funcional  como 
condição de fortalecimento institucional.

Art.6º O envio da tese será precedido de inscrição no Encontro Estadual, indicando-se sua apresentação em campo 
próprio  constante  da  ficha  de  inscrição  para  o  evento,  encaminhada  a  tese  para  o  endereço  eletrônico 
ceafmp@mp.pr.gov.br; constando como assunto da mensagem "Tese para Encontro Estadual", sendo que só serão 
aceitas aquelas que sejam de autoria dos integrantes do MPPR.
Parágrafo único. O encaminhamento da tese será feito por e-mail, em arquivo compatível com o Word, juntamente 
com a ficha de inscrição, devendo ser enviada uma cópia impressa e assinada, que pode ser postada até o dia 13 
de abril, sendo endereçada ao CEAF.

Art.7º As teses podem ser previamente apresentadas nos Grupos de Estudos do MPPR, sendo ali selecionadas, e 
se assim ocorrer deverão ser indicadas pelos respectivos Coordenadores, os quais farão a comunicação ao CEAF 
até o dia 13 de abril do corrente ano.
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Parágrafo  único. Caso não seja  a  tese  submetida  ao  Grupo de  Estudos,  o  autor  deve  obedecer  a  todas as 
exigências formais previstas no presente regulamento, inscrevendo-a diretamente via CEAF e fazendo a remessa 
também na data prevista no próximo artigo.

Art.8º No caso de apresentação das teses via Grupos de Estudos, estas serão inicialmente discutidas e votadas sob 
orientação dos seus respectivos Coordenadores, sendo as selecionadas, encaminhadas ao CEAF até o dia 13 de 
abril de 2009.
Parágrafo único. Apesar da necessidade de comunicação pelo Coordenador do Grupo de Estudos ao CEAF, é de 
incumbência do autor da tese sua inscrição e remessa ao CEAF, por e-mail até o dia 13 de abril de 2009, data em 
que deverá também ser postado o exemplar escrito, impreterivelmente.

Art.9º. Somente serão aceitas teses que digam respeito ao temário do Congresso Nacional, conforme consta do art. 
5º deste regulamento, para fim de apresentação no Encontro Estadual do MPPR, com mais os seguintes requisitos 
de ordem formal:
I - formato A4 (210 mm x 297 mm), fonte Times New Roman 10, em arquivo Office 2003, observadas as seguintes 
margens: a) superior 20 mm; b) inferior 23 mm; c) direita 20 mm; d) esquerda 30 mm;
II – máximo de dez páginas, sem numeração, devendo ser, necessariamente, escrita na língua portuguesa e que 
contenha  ainda:  a  )  nome completo  do  autor  ou  dos  autores;  b)  cargo  e  lotação;  c)  endereço  completo  para 
correspondência, telefones de contato e e-mail; d) título; e) área do tema, nos termos do art. 5º deste regulamento; f) 
justificativa; g) introdução, na qual serão expostos o tema e a formulação das proposições a serem apresentadas; h) 
desenvolvimento da  argumentação e fundamentação jurídica das  proposições;  i)  conclusão ou  conclusões  que 
tenham pertinência com o conteúdo desenvolvido; j) referências bibliográficas e jurisprudenciais.
Parágrafo único. Cada autor poderá inscrever no máximo três teses, quer de autoria única ou em co-autoria. 

Art.10 A Comissão Científica avaliará a pertinência de todas as teses recebidas, quer tenham ou não passado pelos 
Grupos de Estudo, em relação ao tema do Encontro, sua consistência e adequação às áreas, divulgando até o dia 
16 de abril de 2009 as que forem admitidas para apreciação e discussão no Encontro no dia 18 de abril, no site do 
MPPR (www.mp.pr.gov.br), link do CEAF.

Art.11 Compete à Comissão Científica organizar a apresentação, discussão e aprovação das teses, velando pela 
distribuição de tempo entre seus autores e os que participarem da discussão, resolvendo questões procedimentais 
por eqüidade e bom senso, fazendo a consulta, quando for o caso, aos próprios participantes presentes no local da 
discussão.
Parágrafo único. As teses que versarem sobre o mesmo assunto poderão ser apreciadas em conjunto, e as que 
tiverem conclusões colidentes terão prévia apreciação da prejudicialidade. 

Art.12 Se houver necessidade, indicada pelo número elevado de teses para discussão, serão instituídas Comissões 
Temáticas conduzidas por Coordenadores de Área, da seguinte forma:

I - Comissão Temática I: Área Criminal –  Justiça penal e pacificação;
II - Comissão Temática II: Áreas Cível e Especializada – Gestão de conflitos e paz social;
III - Comissão Temática III – Interação corporativa e responsabilidade funcional como condição de fortalecimento 
institucional.
Parágrafo único. Caso não sejam instituídas as Comissões Temáticas, haverá um mediador indicado, integrante ou 
não da Comissão Científica, para cada área, e as apresentações poderão ocorrer em plenário único ou em salas 
separadas por área, a critério da Comissão Científica.

Art.13 No dia da apresentação no Encontro Estadual, esta será procedida pelo autor, ou representante, desde que 
ocorra formalização por escrito, comunicada previamente à Comissão Científica.
Parágrafo único. Se a tese for elaborada em co-autoria, a sustentação caberá a apenas um dos autores.

Art.14 O apresentador da tese disporá de dez minutos para fazer sua sustentação e, após, será aberto o debate, 
com a inscrição dos debatedores junto ao servidor de apoio indicado, admitidos no máximo três, que sustentarão 
segundo a ordem de inscrição. 

Art.15 Os debatedores que tenham encaminhamento contrário à tese ou aqueles que quiserem propor aditivos para 
aprimoramento da proposta contida na tese, podem expor seu ponto de vista em três minutos.
§1º Para cada conclusão será garantido pelo menos um pedido de destaque, obedecida a ordem de apresentação. 
§2º Só será apreciado destaque modificativo ou aditivo se houver aquiescência do autor da tese. 
§3º Não serão aceitas inscrições cuja finalidade seja a de manifestar concordância com o que foi tratado. 
§4º O apresentador da tese terá três minutos para sua manifestação final.

Art.16  O  Coordenador  da  Comissão  Temática,  colocará  em  votação  a  tese  e  respectiva  conclusão,  após 
apresentação  e  discussão,  para  aprovação ou  rejeição,  ressalvados  os  destaques,  se  houver,  os  quais  serão 
apreciados e votados logo em seguida. 
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Parágrafo único. Em cada área, as decisões sobre aceitação ou rejeição da tese serão tomadas pelo voto de 
metade mais um dos presentes com direito a voto, devendo o resultado ser consignado na ata. 

Art.17 Haverá uma Sessão Plenária ao término dos trabalhos em cada área, com a participação de todos, a qual 
será Presidida pelo Procurador-Geral de Justiça ou um membro da Comissão Científica.
§1º Nesta sessão, após o anúncio de cada tese,  ou bloco de teses, o Presidente indagará aos integrantes da 
Plenária se há indicação de destaque para alguma das conclusões.
§2º Serão submetidas à votação as teses com as respectivas conclusões, para aprovação ou rejeição em bloco, 
ressalvados  os  destaques  apresentados,  que  poderão  ser  supressivos,  modificativos  ou  aditivos,  vedada  a 
supressão parcial da conclusão.
§3º Para cada conclusão será admitido apenas um pedido de destaque, obedecida a ordem de apresentação, e 
desde que haja aquiescência do autor da tese.
§4º Também serão submetidas à Plenária as teses em cuja votação na área tiver havido empate, as quais serão 
apresentadas em separado, isto é, não em bloco. 
§5º A tese rejeitada por maioria na comissão temática poderá ser submetida à apreciação da Plenária, desde que o 
autor a encaminhe, até a instalação daquela, com assinatura de, pelo menos, 10 (dez) participantes com direito a 
voto.
§6° Ao autor do destaque, ou da tese cuja votação resulte em empate ou daquela rejeitada nas áreas, que seja 
aceita  para  apresentação  na  Plenária,  será  concedido,  para  sustentação,  o  tempo  máximo  de  três  minutos, 
assegurada a manifestação posterior do autor da tese, no mesmo tempo, após a sustentação do autor do destaque.
§7º Os destaques de mera redação serão encaminhados e resolvidos pela Comissão Científica do Encontro.

Art.  18 As  teses  que  sejam  selecionadas  no  Encontro  Estadual  e  também  no  Congresso  Nacional 
(Florianópolis/2009) concorrerão a dez ajudas de custo.
§1º. Cada auxílio será calculado em valor suficiente para cobrir despesas com transporte, hospedagem (valor médio 
dos hotéis indicados), alimentação e inscrição.
§2º. O sorteio somente será efetivado após a submissão e acolhimento da tese no evento nacional referido no 
caput..
§3º. Não poderão concorrer ao sorteio dos auxílios autores de teses que sejam integrantes da Comissão Científica 
do  Encontro  Estadual  ou  que  eventualmente  estejam  participando  da  organização  do  Congresso  Nacional 
(Florianópolis/2009).
§4º. Será concedida uma única ajuda de custo por tese sorteada, ainda que elaborada por mais de um autor.
§5º. As ajudas de custo serão fornecidas pela Procuradoria-Geral de Justiça (07) e pela APMP (03), conforme acordo já efetuado 
entre as instituições.

Art.19 Há possibilidade de apresentação de moções à Comissão Científica, depois de instalados oficialmente os 
trabalhos do Encontro, desde que sejam devidamente justificadas e subscritas por, no mínimo, vinte participantes 
com direito a voto.
Parágrafo único. A moção será submetida à apreciação da Plenária, assegurado a seu proponente a sustentação 
pelo prazo de cinco minutos, havendo possibilidade de ser feito um destaque apenas, conforme disposto nos §§2º e 
3º do artigo anterior, sendo depois submetidos à votação, tanto a moção quanto o eventual destaque.

Art.20 As teses aprovadas na Plenária do Encontro, bem como possíveis moções, proposições ou destaques de 
relevo, serão disponibilizadas na internet, no site do MPPR (www.mp.pr.gov.br), pelo link do CEAF a partir do dia 11 
de maio de 2009.

Curitiba, 18 de março de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça
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