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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

RESOLUÇÃO nº 003/2008 – CSMP 

 

Dispõe sobre a concessão de férias de 
Procuradores e Promotores de Justiça e dá 
outras providências. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, tendo em vista a deliberação tomada na 

Sessão Extraordinária do dia 26.02.2008, em face do que dispõe o art. 177 e seguintes 

da Lei Complementar n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996, DOE de 10.02.1996, Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 

 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 39, §3º, da CF/88, os 

servidores ocupantes de cargos públicos têm direito ao “gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”; 

 

CONSIDERANDO que tal direito constitucional se aplica ao 

membro do Ministério Público, tendo em vista também o disposto no art. 51 da Lei nº 

8.625/93, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 177 da Lei Complementar 

n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996, compete ao Conselho Superior do Ministério 

Público elaborar escala de férias e publicá-la na primeira quinzena de dezembro de cada 

ano, devendo, para fins de organização da escala, conciliar as exigências do serviço com 

as necessidades dos membros do Ministério Público (art. 177, §1º, da Lei 

Complementar n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996); 
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CONSIDERANDO que o Procurador-Geral de Justiça, ouvido o 

Conselho Superior do Ministério Público, poderá, no interesse do serviço, adiar o 

período de férias, ou determinar que qualquer membro do Ministério Público reassuma 

imediatamente o exercício do cargo, conforme o disposto no art 178 da Lei 

Complementar n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos critérios a 

serem adotados para o requerimento de férias, sugestão de gozo, elaboração de escala de 

férias e outras posturas administrativas necessárias para a garantia do direito 

constitucional, atendidos, em contrapartida, os interesses da Administração; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Os Procuradores e Promotores de Justiça gozarão férias anuais 

individuais de 60 (sessenta) dias podendo ser fracionada em dois períodos de 30 (trinta) 

dias, conforme escala anual organizada pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

§ 1º Para a elaboração da escala, o Procurador ou o Promotor de 

Justiça deverá manifestar a sua preferência até o dia 31 de outubro do ano anterior, 

enviando requerimento ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, 

oportunidade em que formulará pelo menos duas opções para sua fruição. 

 

 § 2º A escala de férias será elaborada pelo Conselho Superior do 

Ministério Público e deverá ser publicada na primeira quinzena de dezembro do ano 

antecedente. 

 

§ 3º A escala será organizada de forma a não prejudicar a atividade 

ministerial, judicial e extrajudicial, observando-se a ordem de substituição dos 

Procuradores e Promotores de Justiça e o gozo deverá ocorrer em época que melhor 

atenda à conveniência da administração, procurando-se conciliar esta com o interesse do 

membro do Ministério Público. 
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§ 4º Na elaboração da escala serão observadas a ordem de substituição 

legal e a especialidade de cada órgão, bem assim as peculiaridades de cada Procuradoria 

ou Promotoria de Justiça. 

 

§ 5º A escala de férias devidamente publicada deverá ser 

obrigatoriamente obedecida, admitindo-se sua alteração, interrupção ou adiamento 

somente diante de imperiosa necessidade do serviço ou motivo relevante, a serem 

apreciados e decididos pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior 

do Ministério Público. 

 

§ 6º O pedido de alteração de férias de iniciativa do requerente 

somente será apreciado se formulado até 15 (quinze) dias antes do início das respectivas 

férias. 

 

Art. 2° Se dois ou mais Procuradores ou Promotores de Justiça 

formularem seus pedidos para o gozo no mesmo período, de forma que possa 

comprometer a regularidade dos serviços forenses, será dada preferência àquele de 

entrância mais elevada ou, se iguais, ao mais antigo, caso em que será observada a 

segunda opção, consoante prevê o § 1º, do artigo 1º desta Resolução. 

 

§ 1º Não sendo atendidas as opções do Procurador ou Promotor de 

Justiça, terá ele preferência em relação aos demais membros do Ministério Público por 

ocasião da elaboração da escala de férias do ano seguinte, independentemente das 

condições estabelecidas no caput deste artigo, salvo se concorra com outro que no 

mesmo período foi preterido. 

 

§ 2º No caso do Procurador ou Promotor de Justiça não encaminhar a 

tempo seu requerimento ou não ser contemplado com nenhuma de suas opções, as férias 

serão determinadas de acordo com as necessidades dos serviços. 

 

Art. 3º Por ocasião das férias, o pagamento correspondente a 1/3 (um 

terço) da remuneração será efetuado no mês anterior ao início de sua fruição. 
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Parágrafo Único. O pagamento a que se refere o caput deste artigo 

somente será procedido quando do efetivo gozo das férias. 

 

Art. 4º A promoção, remoção ou permuta não interrompem as férias. 

 

Art. 5º No ano em que se realizar eleição, os membros do Ministério 

Público que exerçam função eleitoral não poderão gozar férias no período 

compreendido entre os 120 (cento e vinte) dias anteriores ao pleito e a diplomação dos 

eleitos, podendo tal período ser dilatado, em face de decisão do Tribunal Regional 

Eleitoral, caso entenda imprescindível a permanência em atividade. 

 

Art. 6º As férias referentes aos anos anteriores a 2008 serão informadas 

aos Procuradores e Promotores de Justiça, os quais poderão requerer ao Procurador-

Geral de Justiça o gozo, além de indicar a época de sua preferência, ficando o 

deferimento do pedido condicionado à hipótese de o período não coincidir com as férias 

do substituto automático e atender ao interesse da administração. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do 

Conselho Superior do Ministério Público, em Natal, 26 de fevereiro de 2008. 

 

 
 

José Augusto de Souza Peres Filho 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
 

 
 

Geralda Franciny Pereira Caldas 
Corregedora-Geral do Ministério Público 

 
 
 

Maria Sônia Gurgel da Silva 
Conselheira 
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Maria Vânia Vilela Silva de Garcia Maia 
Conselheira 

 
 
 

Mildred Medeiros de Lucena 
Conselheira 

 
 
 

Branca Medeiros Mariz 
Conselheira 

 
 
 

Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa 
Conselheira 

 
 


