
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 001/2004 - CSMP

Regulamenta  o  artigo  197,  III,  da  Lei
Complementar  141, de 09 de fevereiro de 1996,
que trata do afastamento de membro do Ministério
Público para freqüentar  cursos  ou seminários  de
aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de duas atribuições legais e nos termos
da deliberação unânime, tomada em sessão ordinária do dia 1 de junho de 2004.

CONSIDERANDO a possibilidade de concessão de afastamento de
membro do Ministério Público para freqüentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento e
estudos,  no País ou no exterior – art.  197,  inciso III, da Lei Complementar n.° 141 de
09.02.1996;

CONSIDERANDO  ser  da  competência  do Conselho Superior  do
Ministério  Público  autorizar  o  afastamento  de  membro  do  Ministério  Público  para
freqüentar  curso  ou  seminário  de  aperfeiçoamento  ou  estudo,  no  País  ou  no  exterior,
consoante prescreve o art. 31, inciso XI, da Lei Complementar n.° 141 de 09.02.1996;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  revisar  os  critérios  para  a
referida autorização, definidos pela Resolução 001/2000-CSMP, de 06 de junho de 2000;

RESOLVE

Art.  1°  O  afastamento  das  funções  de  membro  do  Ministério
Público para freqüentar cursos de pós-graduação ou aperfeiçoamento depende de prévia
autorização do Conselho Superior do Ministério Público, que analisará o pedido, tendo em
conta a oportunidade, a conveniência e o interesse da Instituição, observados os requisitos
desta Resolução.

Parágrafo único. O pedido de afastamento somente será apreciado
se estiverem ocupados, no mínimo, oitenta por cento (80%) do total de cargos de membros
do Ministério Público, incluídos os Promotores de Justiça Substitutos. 



Art. 2° O pedido de afastamento para freqüência de cursos de pós-
graduação  ou  aperfeiçoamento,  no  País  ou  no  exterior,  será  dirigido  ao  Presidente  do
Conselho Superior do Ministério Público e conterá minuciosa e inequívoca justificação da
conveniência do afastamento para a Instituição.

§ 1° O pedido deve ser apresentado com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias da data do afastamento pretendido e deverá ser instruído com:

I –  documentação idônea, oriunda da instituição que promoverá o
curso,  comprovando  a  aprovação  em processo  seletivo,  ou  o  convite  e  a  aceitação  do
interessado, bem como, se for o caso, anuência do orientador;

II – plano ou projeto de estudo e o programa do curso ou seminário,
com ampla descrição de sua natureza, finalidade, atividades principais e complementares,
inclusive com o detalhamento de como e em que será aplicado o conhecimento adquirido
em  relação  às  atribuições  ministeriais  (pertinência  temática),  data  do  início  e  do
encerramento, carga horária do curso (dias e horários), período das férias e, se for o caso,
nome do orientador ou supervisor;

III – declaração de suficiência em língua estrangeira, em que o curso
for ministrado, se for o caso;

IV –  certidão  da  data  do  ingresso  do  interessado  no  Ministério
Público,  do  seu  vitaliciamento  e  da  progressão  na  carreira,  comprovando  possuir  pelo
menos três (03) anos na carreira;

V –  termo de compromisso no qual  deverá constar,  sob pena de
devolução dos subsídios percebido no período, devidamente corrigidos, que o requerente
continuará vinculado às  atividades do Ministério  Público  do Estado do Rio  Grande do
Norte, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos;

VI  –  certidão  exarada  pela  Corregedoria-Geral  do  Ministério
Público, comprovando estar o interessado em dia com as atividades de suas atribuições e de
não estar incurso em procedimento disciplinar, nem ter sido penalizado há menos de 01
(um) ano e dia à data da apresentação do requerimento;

VII – documento no qual o interessado se compromete, em caso de
não conclusão do curso, incluída a defesa de dissertação ou tese, a ressarcir o Ministério
Público do valor correspondente à remuneração recebida no período do afastamento, salvo
motivo plenamente justificado, reconhecido pelo Conselho Superior do Ministério Público.

VIII – prova do atendimento ao disposto no art. 3º desta Resolução,
ou justificativa para o não cumprimento desta exigência.

§ 2° O prazo a que se refere o inciso V do § 1° terá seu início no dia
seguinte ao término do último afastamento.



§ 3° Excetuam-se das exigências do art. 2° e seus parágrafos desta
Resolução os  pedidos de licença para aperfeiçoamento jurídico que não ultrapassem 08
(oito) dias de duração, que serão autorizados diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça,
na condição de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público.

§  4°  O  pedido  de  afastamento  deverá  ser  apreciado  em  até  30
(trinta) dias a partir do seu protocolo na Secretaria do Conselho Superior do Ministério
Público.

§ 5°  No caso de ser  ultrapassado o prazo indicado no parágrafo
anterior,  não sendo atribuída a demora ao interessado,  poderá este  interpor recurso,  em
quarenta e oito horas, ao Colégio de Procuradores, com base no §2º, do artigo 31, da LC
141/96.

Art.  3°  Não  será  concedido  afastamento  para  curso  de  pós-
graduação oferecido por instituição não oficial ou não credenciada pelo Conselho Nacional
de  Educação  ou,  ainda,  por  universidade  brasileira  conveniada  com  universidade
estrangeira cujo convênio não tenha sido reconhecido pelo MEC-CAPES.

Art.  4°  Caso  a  quantidade  de  pedidos  submetidos  ao  Conselho
Superior supere o índice previsto no artigo 6° desta Resolução, a preferência será fixada
com os seguintes e cumulativos critérios:

I  –  O  mais  antigo  na  carreira,  dentre  os  que  não  tenham  sido
beneficiados com afastamento para o mesmo fim;

II – Interesse do Ministério Público, indicado pela correlação entre o
conteúdo do curso e as atividades institucionais em geral;

III – Correlação entre o conteúdo do curso e a atividade institucional
exercida pelo requerente;

Parágrafo único. Excepcionalmente, e desde que não haja qualquer
outro  pedido  da  mesma  espécie  protocolado  na  Secretaria  do  Conselho  Superior  do
Ministério Público, é que poderá ser deferido novo afastamento, à pessoa já beneficiada
anteriormente, desde que tenha o interessado retornado às suas atividades ministeriais há
pelo menos 03 (três) anos e dia.

Art. 5° O membro do Ministério Público afastado, nos termos desta
Resolução, observará os seguintes preceitos:

I  –  Encaminhará  ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público,
dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes, documento firmado por autoridade competente da
instituição responsável, que comprove sua inscrição ou matrícula;

II  –  Encaminhará  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público,
trimestralmente, comprovante de freqüência fornecido pela instituição de ensino;



III  –  Encaminhará  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público,
semestralmente,  relatório  dos  trabalhos  de  que  tenha  participado,  bem  como,  para
comprovação do aproveitamento final, cópia da dissertação ou tese elaborada ou documento
equivalente;

Parágrafo  único.  Em  caso  de  não  cumprimento  das  condições
especificadas neste artigo, o membro do Ministério Público terá seu afastamento suspenso
ou cancelado e examinada sua conduta em procedimento disciplinar.

Art.  6°  O número de afastamentos não poderá ser superior a 2%
(dois por cento) do total de membros do Ministério Público estáveis e, em correspondendo
a número fracionário, será ele arredondado para a unidade imediatamente superior.

Parágrafo único. Para definição do número máximo de afastamentos
previsto neste artigo, levar-se-á em conta, se for o caso, os membros da Instituição que já se
encontrem afastados na data da publicação desta Resolução.

Art.  7°  Não  será  permitido  o  afastamento  durante  o  estágio
probatório.

Art.  8°  Não será deferida a exoneração ou licença para interesse
particular para quem estiver afastado na forma desta Resolução.

Art. 9° Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior do
Ministério Público, podendo, em caso de urgência, ser decididos pelo Procurador-Geral de
Justiça, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 001/2000-CSMP, de 06 de
junho de 2000.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Plenário do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte, em Natal (RN), 1 de junho de 2004.

Fernando Batista de Vasconcelos
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa
Corregedora-Geral do Ministério Público e Conselheira

Maria Vânia Vilela Silva de Garcia Maia
Conselheira

Maria Sônia Gurgel da Silva



Conselheira

Mildred Medeiros de Lucena
Conselheira

Branca Medeiros Mariz
Conselheira

Arly de Brito Maia
Conselheiro


