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RESOLUÇÃO N° 6717

 

Implanta o Diário Eletrônico 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, e pela Lei Estadual nº 16.382, de 18 de janeiro de 2010,

 

R E S O L V E

 

 

Art. 1º Implantar o Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Paraná (DEMPPR), como
instrumento oficial de publicação e divulgação dos atos administrativos do MPPR.

 

§ 1º A publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Paraná (DEMPPR)
substitui, para todos os efeitos legais, as que não sejam legalmente obrigatórias em outros meios
de publicidade.

 

§ 2º Nas hipóteses legalmente previstas, a publicação no DEMPPR realizar-se-á sem prejuízo da
publicação em Diário Oficial da União, dos Estados, dos Municípios e outros meios de divulgação,
na forma eletrônica ou em qualquer outra.

 

 

Art. 2º O periódico será disponibilizado gratuitamente no sítio do Ministério Público do Estado do
Paraná na rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.mppr.mp.br, de segunda a
sexta-feira, até as 9:30 horas, exceto nos dias em que não houver expediente.

 

§ 1º As edições do Diário Eletrônico serão assinadas digitalmente, obedecendo aos requisitos de
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (IPC-Brasil).

 

§ 2º A data da publicação será sempre o primeiro dia útil seguinte ao da inserção e
disponibilização da informação no Diário Eletrônico do Ministério Público.

 

§ 3º O prazo será automaticamente suspenso quando, por motivos técnicos, o Diário Eletrônico do
Ministério Público tornar-se indisponível, restabelecendo-se a contagem no dia útil seguinte à
solução do problema.

 

 

http://www.mppr.mp.br/


07/01/2019

2/5

Art. 3º A publicação do Diário Eletrônico do Ministério Público do Paraná será realizada no âmbito
da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, por meio da Secretaria de
Publicações Oficiais, e será assinada digitalmente pelos servidores designados para a função.

 

 

Art. 4º O periódico será composto pelas seguintes seções:

 

I. Procuradoria-Geral de Justiça;

II. Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos;

III. Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos;

IV. Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional;

V. Colégio de Procuradores;

VI. Órgão Especial do Colégio de Procuradores;

VII. Conselho Superior;

VIII. Corregedoria-Geral;

IX. Ouvidoria-Geral;

X. Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;

XI. Promotorias de Justiça;

XII. Outros.

 

Parágrafo único. Outras seções ou subseções poderão ser criadas conforme necessidade da
Administração Superior.

 

 

Art. 5º O Diário Eletrônico será identificado por numeração sequencial para cada edição.

 

 

Art. 6º O envio dos arquivos à Secretaria de Publicações Oficiais para publicação no Diário
Eletrônico será feito exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em
processo específico denominado �SPO � Solicitação de publicação em Diário Eletrônico�,
devendo ser observadas as orientações constantes no próprio SEI.

 

 

Art. 7º Os atos deverão ser enviados integralmente, tal como serão publicados no DEMPPR.
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Art. 8º Os atos enviados pelas unidades do MPPR para publicação no DEMPPR somente serão
publicados se assinados digitalmente no SEI pela respectiva chefia ou por servidor especialmente
designado para a função.

 

§ 1º A relação dos servidores, titulares e suplentes, responsáveis pela publicação dos atos
relacionados a cada setor será mantida atualizada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos Administrativos, que informará eventuais alterações à Secretaria de Publicações
Oficiais.

 

§ 2º Alterações na indicação dos servidores responsáveis pelas publicações deverão ser
comunicadas pelos respectivos setores à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos.

 

 

Art. 9º Os titulares das unidades solicitantes responderão pela integridade e revisão do conteúdo
dos atos enviados, obedecendo aos padrões de formatação estabelecidos e o disposto nesta
Resolução.

 

Parágrafo único. Caberá à unidade de origem acompanhar a devida disponibilização do ato e
conferir a conformidade de seu conteúdo, comunicando à Secretaria de Publicações Oficiais
acerca de eventuais ausências ou divergências da publicação em relação ao solicitado.

 

 

Art. 10. Após publicados no DEMPPR, os atos não poderão ser modificados. Eventuais
retificações deverão constar de nova publicação.

 

 

Art. 11. O horário limite para o recebimento de matérias para publicação na edição do DEMPPR
do dia útil seguinte é 13:30 horas, sempre em dia que houver expediente.

 

§ 1º Os atos encaminhados à Secretaria de Publicações Oficiais após as 13:30 horas somente
serão publicados na edição do segundo dia útil subsequente ao envio.

 

§ 2º Eventual cancelamento da solicitação de publicação de ato deverá ser requerido pela unidade
de origem, também por meio do SEI, observando-se o horário limite previsto no caput deste artigo.

 

 

Art. 12. Em casos excepcionais, poderá ser aceita a publicação, na edição do dia seguinte, de
atos enviados após as 13h30min do dia útil anterior, desde que com prévia aprovação da
SUBADM.
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Parágrafo único. as situações excepcionais deverão ser encaminhadas através do e-mail
diarioeletronico@mppr.mp.br, limitado ao horário das 17h30min.

 

 

Art. 13. As unidades do MPPR respondem pelo conteúdo dos atos publicados, cabendo ao
DEMPPR, exclusivamente, a editoração eletrônica, a assinatura digital e a disponibilização das
edições do Diário Eletrônico no sítio do Ministério Público do Estado do Paraná, em seção
específica.

 

 

Art. 14. A disponibilidade de consulta ao DEMPPR será monitorada constantemente pelo
Departamento de Tecnologia da Informação.

 

 

Art. 15. O Departamento de Tecnologia a Informação (DTI/SUBPLAN) será responsável pelos
sistemas informatizados que garantam o funcionamento e a segurança do DEMPPR, com a
permanente preservação e integridade dos dados ali constantes, pela manutenção de tais
sistemas e pelas respectivas cópias de segurança, bem como pelo sistema informatizado de
busca de conteúdo nas publicações.

 

Parágrafo único. As publicações do DEMPPR, para fins de arquivamento, serão de guarda
permanente.

 

 

Art. 16. A efetiva implementação do DEMPPR ocorrerá após ampla divulgação e publicação da
presente Resolução, durante 30 (trinta) dias, de efetiva edição, no Diário Oficial Executivo do
Paraná.

 

 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

Curitiba, 28 de novembro de 2018.

 

 

 

 

Ivonei Sfoggia

mailto:diarioeletronico@mppr.mp.br
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Procurador-Geral de Justiça


