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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E S O L U Ç Ã O Nº 001/2006 – CSMP

Dispõe  sobre  as  modificações  da  Resolução  nº 
005/2005 –  CSMP,  de  14.06.2005,  que trata  do 
afastamento  de  membro  do  Ministério  Público 
para  freqüentar  cursos  ou  seminários  de 
aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, 
suprime o parágrafo único do art.  1º  e  dá nova 
redação ao art. 6º.

Publicada no DOE nº 11.148, edição do dia 13/01/2006.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 
ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  após 
aprovação por maioria, em Sessão Ordinária realizada no dia 06.12.2005;

CONSIDERANDO a necessidade de modificação nos dispositivos 
que tratam do 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 Estadual n.° 141 de 09.02.1996 e a necessidade de revisar os critérios 
para a referida autorização, definidos pela Resolução nº 005/2005 – CSMP, de 14 de junho 
de 2005;

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  Estadual  n.°  141  de 
09.02.1996;



CONSIDERANDO  que  o  parágrafo  único  do  artigo  1º  da 
Resolução nº 005/2005 – CSMP inviabiliza a apreciação dos pedidos de afastamento de 
membro do Ministério Público para freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento ou 
estudo, visto que atualmente não se encontram preenchidos 80% (oitenta por cento) do total 
de cargos de membros desta Instituição, tampouco há condições de se criar novos cargos 
ante o limite de gastos com pessoal no âmbito do Ministério Público estabelecido pela Lei 
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO  a  importância  da  qualificação  funcional  dos 
membros  para  a  Instituição  e  atendendo  aos  critérios  de  razoabilidade  no  tocante  à 
quantidade de membros em atividade e o número de afastamentos permitidos;

RESOLVE

Art. 1° Fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º da Resolução 
nº 005/2005 – CSMP.

Art.  2°  O artigo 6º  da  Resolução nº  005/2005 – CSMP passa  a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 6º O número de afastamentos não poderá ser superior a 1% (um por cento) do total  
de membros do Ministério Público vitalícios e, em correspondendo a número fracionário,  
será ele arredondado para a unidade imediatamente superior.”

Art.  3º  As  alterações  que  constam  desta  Resolução,  seguiram 
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, e passaram a vigorar por ocasião 
de sua aprovação e publicação em Sessão Ordinária realizada em 06.12.2005, revogadas as 
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Plenário Procurador William Ubirajara Pinheiro, do Egrégio Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal, 06 de dezembro de 2005.
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