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

(Resolução nº 1745/2019)

RESOLUÇÃO N° 1745/2019

Autoriza a concessão de auxílio financeiro
especial  para  cursos  de  pós-graduação
stricto  sensu  (mestrado  e  doutorado),
voltados a temas de interesse do MPPR.

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no protocolo nº
3877/2019-PGJ/MPPR e ainda

Considerando a  necessidade  de  aprimoramento  da
política  de  aperfeiçoamento  profissional  e  cultural  no  âmbito  do  MPPR,
direcionando-a à construção de projetos específicos de interesse institucional, para a
maior eficácia e resolutividade das atividades ministeriais;

Considerando a  gestão  responsável  dos  recursos
disponíveis  para  formação,  aprimoramento  e  desenvolvimento  profissional  dos
integrantes do MPPR;

Considerando que a Resolução nº 0253/2018-PGJ, que
normatiza a concessão de auxílio financeiro e apoio às atividades de aprimoramento
profissional e cultural no âmbito do MPPR, autoriza, no artigo 12, parágrafo único, de
seu  Anexo,  que,  mediante  resolução  específica,  o  Procurador-Geral  de  Justiça,
levando em conta  aspectos  financeiros,  bem como analisando a necessidade,  a
oportunidade e a relevância do aprimoramento funcional em todas ou algumas áreas
da Instituição, poderá alterar para maior ou para menor os valores ou percentuais
fixados;

Considerando que  o  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento  Funcional  está  credenciado  no  Sistema  Estadual  de  Ensino
Superior (Decreto nº 11.238/2018 – Governo do Paraná) como Escola Superior do
Ministério  Público  apenas para o  oferecimento  de cursos de pós-graduação  lato
sensu;

Considerando que os cursos de pós-graduação  stricto
sensu (mestrado e doutorado) somente podem ser oferecidos por instituições de
ensino superior credenciados junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil;

Considerando o interesse do MPPR em incentivar que
membros e servidores realizem cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), voltados à investigação de temas institucionais, que possam contribuir
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no aperfeiçoamento dos processos de trabalho, criação de produtos e melhoria dos
serviços prestados pelo Ministério Público;

Considerando que  a  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça
para  Assuntos  de  Planejamento  Institucional  e  o  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento Funcional, a partir das necessidades do Planejamento Estratégico,
da  maior  eficácia  e  resolutividade  da  atuação  ministerial,  do  aprimoramento
funcional e de suas possíveis contribuições práticas, devem conjuntamente indicar,
para o desenvolvimento de estudos e pesquisas avançadas, as áreas e temas de
maior interesse institucional,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar, com base no permissivo do parágrafo único do art. 12 do Anexo à
Resolução  nº  0253/2018-PGJ,  a  concessão  de  auxílio  financeiro  especial  para
incentivar  membros  e  servidores  efetivos  do  MPPR  a  desenvolverem  pesquisa
aplicada, em nível de mestrado e doutorado, em temas de interesse da Instituição.

Art.  2º A  concessão  dos  auxílios  financeiros  especiais  será  condicionada  à
realização de pesquisa aplicada nos temas conjuntamente selecionados pelo Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e pela Subprocuradoria-Geral de Justiça
para  Assuntos  de  Planejamento  Institucional,  constantes  de  Ato  Conjunto  a  ser
editado.

Art. 3º O auxílio financeiro especial será de até 80% (oitenta por cento) do valor da
mensalidade  do  curso,  limitado  ao  montante  máximo  mensal  equivalente  a  um
salário mínimo e meio, nacionalmente fixado, por participante.

§ 1º A quantidade máxima de parcelas mensais fixadas nesta Resolução será de 24
(vinte e quatro) meses e 48 (quarenta e oito) meses, improrrogáveis, para os cursos
de mestrado e de doutorado, respectivamente.

§  2º A renovação  do  benefício  deverá  ser  postulada  a  cada  12  (doze)  meses,
mediante  requerimento  do  interessado,  instruído  com  certidão  de  frequência  e
relatório de desenvolvimento da pesquisa de interesse institucional, a ser apreciado
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

§ 3º Não serão pagos valores referentes a transporte, hospedagem, alimentação ou
outras despesas.
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Art. 4º Serão ofertados até 10 (dez) auxílios financeiros especiais por ano.

Art.  5º Para concorrer aos auxílios financeiros especiais de que trata a presente
Resolução,  os  membros ou servidores  interessados deverão comprovar  êxito  no
processo  seletivo  do  programa  de  pós-graduação  stricto  sensu (mestrado  ou
doutorado), submetendo-se às regras do processo de inscrição, seleção e demais
normas estabelecidas pelo respectivo programa de pós-graduação.

Art.  6º As  obrigações,  contrapartidas,  vedações  e  demais  regras  do  auxílio
financeiro  especial,  obedecerão,  naquilo  que  não  contrariarem  a  presente
Resolução, às normas previstas na Resolução PGJ 0253/2018, que regulamenta do
Programa  de  concessão  de  auxílio  financeiro  e  apoio  às  atividades  de
aprimoramento profissional e cultural na esfera do MPPR.

Art. 7º Os pedidos de concessão do auxílio financeiro especial, além dos requisitos
previstos  no art.  7º  da  Resolução nº  0253/2018,  deverão ser  instruídos com os
seguintes documentos e informações:

I. comprovação  de  aprovação  no  processo  seletivo  do  programa  de  pós-
graduação;

II. apresentação do pré-projeto de pesquisa, destacando a relação direta com o
tema de interesse institucional escolhido, dentre os previstos no Ato Conjunto
expedido  pelo  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional  e  a
Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento
Institucional;

III. descrição da atuação funcional e a relação com o tema escolhido; e

IV. indicação  das  possíveis  contribuições  práticas  para  a  compreensão  e/ou
resolução da questão estudada/pesquisada.

Art. 8º Os pedidos serão analisados por Comissão de Avaliação composta por 03
(três) membros e/ou servidores com notório conhecimento profissional e acadêmico,
indicados  pela  Coordenação-Geral  do  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento
Funcional.

Parágrafo único. Para fins de seleção entre os interessados, serão observados os
seguintes critérios:
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I. avaliação do curso perante a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES);

II. relevância e alcance institucionais do curso e do pré-projeto;

III. correlação  com  as  atividades  funcionais  desenvolvidas  pelo  membro  do
Ministério público interessado;

IV. não ter sido o interessado beneficiado por outro auxílio financeiro especial
nos últimos 03 (três) anos; e

V. tempo de antiguidade na carreira.

Art.  9º Das decisões da Comissão de Avaliação caberá recurso, no prazo de 05
(cinco)  dias,  ao  Conselho  Científico-Pedagógico  do  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento Funcional.

Art.  10. As  disposições  constantes  da  presente  Resolução  não  dispensam  a
observância das normativas concernentes à eventual necessidade de autorização,
pelo Conselho Superior do Ministério Público, para afastamento da Comarca.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

Curitiba, 22 de março de 2019.

Ivonei Sfoggia
Procurador-Geral de Justiça
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