
PROVTMENTO N.066/2010

Disciplina o afastamento de Membros do Minist6rio
Publico, do exercicio de suas fung6es, para cursos,
seminirios, congressos ou similares, fora do Estado ou
no exterior e da outras orovidCncias.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTI9A, no uso de suas atribuig6es legais, em especial
dasque lhe sao conferidas pelos artigos 26, V, da Lei Complementar Estadual n 72,de12
de dezembro 2008 (Lei Organica do Ministerio P[blico do Estado do Ceare) e 10, V, da Lei
Federal no 8.625/93 (Lei Organica Nacional do Minist6rio Piblico),

CONSIDERANDO os principios insertos no aftigo 37, caput, da Constituigao da Repiblica;

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento para curso ou seminerio, no Pais ou no
exterior, conferida aos Membros do Minist6rio Publico do Estado do Ceare pelo artigo 203,
ll l , da Lei Complementar Estadual no 7212008;

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento para congresso ou similar, fora do Estado
ou no exterior. conferida aos Membros do Minist6rio Piblico do Estado do Ceari oelo artioo
204 da Lei Complementar Estadual no 7212008;

CONSIDERANDO que o afastamento para cu|so, seminArio, congresso ou similar deve
ocorrer mediante autorizagao do Procurador-Geral de Justiga ap6s previa deliberagao do
Conselho Superior do Ministerio Publico (artigos 48, Xll l, 203, S 1o, e 204, l, da Lei
Complementar Estadual no 72l2OO8\l

CONSIDERANDO que o periodo de afastamento para curso ou semindrio 6 considerado de
efetivo exercicio para todos os efeitos legais (S 30 do artigo 203 da Lei Complementar
Estadual no 7212008):

CONSIDERANDO que a freqijencia e o aproveitamento em cursos de aperfeiqoamento seo
crit6rios de aferigao de merecimento (alinea "c" do inciso ll do artigo 93 da Constituigeo
Federal combinado com o S 40 do seu artigo 129);

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a busca da qualificageo funcional dos
lvlembros da Instituigao com os principios da continuidade do servigo p(blico e supremacia
do interesse oiblico:
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O Ministdrio Prlblico a inslituigao pennanenlc, esscncialA funqdojurisdicionaldo Eslado, incunbindolhe a defesa da
ordemjurldica. do regime denocdrico e dos inre.esses sociaise individudis indisponiveis (CF, an 127)
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PROCIIRADORIA GDRAL DE JUSTICA

CONSIDERANDO que o afastamento para curso, semin6rio, congresso ou similar, fora do
Estado ou no exterior, deve ser disciplinado por ato do Procurador-Geral de Justiga (artigo
204 da Lei Complementar Estadual no 7212008);

RESOLVE:

Art. 10. Ficam disciplinados, segundo o disposto nas se96es deste Provimento' os
afastamentos de Llembros do Ministerio P0blico, do exercicio de suas fung6es' para cursos,
seminarios, congressos ou similares na forma do artigo 204 da Lei Complementar Estadual
no 72. de 12 de dezembro de 2008.

sEeAo r
Doi AFASTAMENToS PARA cuRsos ou sEMlNARlos DE APERFElqoAllllENTo E
ESTUDOS, FORA DO ESTADO OU NO EXTERIOR

Art. 2". Uma vez observadas as normas deste ato e considerada a conveniCncia e o
interesse da Instituigao, poder6 o afastamento para curso ou seminario, de que trata o
artigo 203, inciso lll, da Lei Complementar Estadual no 7Z2OO8, set autorizado pelo
Proaurador-Geral de Justiqa por prazo de ate 2 (dois) anos, prorrogavel por igual periodo,
ap6s pr6via deliberaQao do Conselho Superior do ldinist6rio Piblico.

Art. 30. O pedido de autorizagao devera ser encaminhado, justificadamente, ao Procurador-
Geral de Justiga, com antecedCncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de inicio
do pretendido afastamento, instruido por documentos que evidenciem:

l- a natureza do curso ou seminario, seu regime, Instituigeo responsavel, local de
funcionamento, tempo de duraqeo, datas de inicio e termino e respectiva carga horeria;

ll - o plano de estudo ou programa do curso ou seminario, informativo do conte[do
program6tico das respectivas disciplinas e do roteiro a ser seguido para a elabora9ao da
dissertagao, tese ou trabalho final;

lll - a pertinCncia do curso ou seminario com as fung6es institucionais do Ministerio Piblico;

lV - a seleqeo do requerente para o curso ou seminerio ou o reconhecimento, por parte da
Instituigao respons6vel, da sua plena admissibilidade quando nao sujeito a processo
seletivo ou de admisseo;

V - ter o requerente mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercicio na carreira;

Vl - ausCncia de sangao disciplinar ao requerente nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores
a data do requerimento;

Vll - ausencia de sujeigSo do requerente a processo-crime, inquerito ou processo
administrativo;

O Minislerio Pfblico d instituigao pcrmdenlq cssencial n tunqao jurisdicional do Estado, incumbindothe adeiesada
orden ju.idica, do regime democrAtico e dos interess€s socilis e individuais indisponileis (cF, an. 127)
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA

VIll - estar o requerente em dia com seus deveres funcionais;

lX - eventual autorizaqao para curso ou seminario anteJior' o respectivo periodo de
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Xll - assun9ao de compromisso de dedicaQao exclusiva ao curso ou.seminerio que motivou

o oeOiao OJautori.asSo por todo o tempo do afastamento ressalvada a hip6tese de cursos

paralelos atinentes ao mesmo objeto de estudo

6 1". Salvo pela falta de dados do inciso l imputevel a Instituigao de ensino o Procurador-

6eral n5o submeter6 ao Consetho Superior pedido insuflcientemente lnslrulqo

6 20. O ressarcimento mencionado no inciso X neo sera exigido quando a nao conclusao do

i,i*-"J-".tl"aiii, oi aissertagao' da tese ou do trabalho final se der por motivo
prJ"""*i'tJir"iri"",io reconne"iao'et oecisao do conselho Superior do Minist6rio P0blico

S 3o. O ressarcimento referido no inciso Xl nao sera exigido quando a ngo permanencia no

;xercicio funcional do cargo, por prazo igual ao do afastamento' se der.por forga de acesso

constitucional ao Poder Judiciario ou em razao de aposentadorla compulsona

Art. 40. Os afastamentos tratados nesta se9ao nao poderao excede-r' em cada entrancia'

bem como na segunda instancia, a 5% (cinco por cento) dos cargos efetNamente provlqos

s 10. Se o oercentual referido no caput corresponder a um nimero fracionario' sera ele

irr"oono"al p"o o nomero inteiro imediatamente subseqitente quando a tragao for igual

ou superior a 0,5 (cinco d6cimos)

S 2". Se a quantidade de Pedidos de
Conselho Superior, superar o llmlte
aplicaQ6o dos seguintes crit€rios:

afastamento para curso ou seminario, submetidos ao
indicado no caput, a preferCncia sera fixada pela

|_corre|agaodoconte0doprogrameticodocursoousemineriocomaatividadeinstitucional
exercida pelo requerente ao tempo do protocolo do pedido de afastamento;
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PROCTJRADORIA GERAL DE JUSTICA

ll - o maior grau de dificuldade para a obtengeo da vaga no curso ou seminerio;

lll - ausencia de anterior autorizagao para afastamento;

lV - antiguidade na carreira, dentre os que nao hajam sido beneficiados com afastamento
Para o mesmo fim.

S 30. Os afastamentos tratados nesta se9ao, que nao excederem 30 (trinta) dias por
semestre, podereo, a criterio do Conselho Superior do Minist6rio Piblico, ser deferidos al6m
do limite indicado no capuf deste artigo.

Art.50. A duraeao do afastamento sera fixada no ato autorizador com consideraqao ao
periodo do curso ou seminario, as suas especificidades e ds epocas destinadas as provas,
as f6rias curriculares e a elaboraceo e defesa de dissertagao, de tese ou de trabalho final,
neo podendo exceder o prazo de 2 (dois) anos.

S'1o. O afastamento podera ocorrer, segundo as especificidades do curso ou semin6rio, de
modo continuo, com seguida cessageo da atividade, ou de forma fracionada, em certos
periodos, com breves e alternadas interrupg6es do exercicio funcional, respeitado, em
ambos os casos, o Prazo do caput.

S 20. O afastamento poder6 ser prorrogado, no m6ximo, por igual periodo, desde que
demonstrados o 6xito do requerente nas fases anteriores do curso ou seminerio e a real
necessidade da concessS0.

Art. 6". O beneficiado com afastamento tratado nesta seqao somente podera solicitar nova
autorizaQeo ap6s o cumprimento de periodo de efetivo exercicio correspondente ao dobro
do temDo de distanciamento usufruido.

Art. 70. O beneficiado com afastamento tratado nesta seqao dever6 relatar, periodicamente,
a evoluQeo de seus estudos ao Procurador-Geral, indicando, outrossim, as meng6es
eventualmente obtidas.

Paragrafo Unjco. A autorizageo para afastamento podera ser revogada, segundo voto da
maioria dos Membros do Conselho Superior, por insuficiCncia de aproveitamento nos
estuoos.

Art. 8'. Finalizado o afastamento, o beneficiado devera remeter, na data em que reiomar o
exercicio de suas fun96es, relat6rio circunstanciado de suas atividades discentes ao
Procurador-Geral, bem como encaminhar c6pia de sua dissertagao, tese ou trabalho flnal ao
Conselho Superior e A Diretoria-Geral da Escola Superior do lrinist6rio P[blico, com a
indicageo da mengao obtida, sob pena do ressarcimento previsto no inciso X do artigo 3"
deste Provimento.

O MinistCrio Pitblico { instilDigao pcmancnte, essenciala tungeojurisdicional do Estado, incrnbindo'lhc a defesa da
ordenjuddic." do regime democrAtico e dos inleresscs sciais e iddiliduais indisponiveis (CF, an. 127)
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6 1o. No oue conceme ao retat6rio mencionado no capuf, podera o benellciado optar por
;roferir Dalestra na Escola Superior do lrinisterio P[blico sobre o contefdo de sua
dissertagao, tese ou trabalho final.

S 2". A dissertaqao, tese ou trabalho final referidos no capuf podereo' a criterio da chefia do
Minist6rio pribliio, ser publicados, no todo ou em parte, atraves do sitio eletr6nico ou nos
peri6dicos da Instituigao.

Art. 9o. Os afastamentos para cursos e seminarios nao compreendidos no conceito oficial de
p6s-qraduaceo /ato sersu ou scftbto sersu, com dura9ao nao excedente a 15 (quinze) dias'
suuoioinam-se, mutatls mutandis, as regras da Se9eo ll deste Provimento

sEqAo rl
Do6 AFASTAMENTOS PARA CONGRESSOS OU SIMILARES, FORA DO ESTADO OU
NO EXTERIOR

Art. 10. Consideradas as normas deste ato e a conveniCncia do servigo, podere o
afastamento para congresso ou similar, a que alude o artigo 204, caput' da Lei
Complementar Estadual no 7212008, set autorizado pelo Procurador-Geral de Justi9a' por
prazo igual a dura9ao do evento.

Art. 1 1. O pedido de autorizaqao devera ser encaminhado' justillcadamente, ao Procurador-
Geral de iustica, com antecedCncia minima de 15 (quinze) dias da data de inicio do
congresso ou similar, instruido por documentos que evidenciem:

| - a natureza do evento, InstituiQao responsavel, local de rcaliza?eo' tempo de duraqao'
datas de inicio e t6rmino e respectiva carga horeria;

ll - a pertinencia do evento com as fung6es institucionais do Minist6rio P[blico;

lll - ausCncia de sanqeo disciplinar ao requerente nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores
a data do reouerimento:

lV - ausencia de sujeigao do requerente a processo-crime' inquerito ou processo
administrativo:

V - eventual autorizaqao para congresso ou similar anterior e o respectivo periodo de
afastamento.

Art. 12. No interesse do serviQo, o Procurador-Geral de Justiga limitara o nimero de
afastamentos para o evento.

Art. 13. Em caso de limitaQeo do numero de afastamentos, obseryar-se-a a seguinte ordem
de DreferCncia:

O V,nisrer io P;b l , .o  e in . r iu , fao pcrmdnenre.  escncia ls  rncro junsdrcronJldo l -srado in lumbindorh;  defM d;
dd:ry]!{1 do."s'.!;1"jLtb.:.9i:,'qjss eciais e indilid@is indisponireis (cF. an r')
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PROCURADORJA GERAL DE JUSTIQA

l- o mais antiqo na carreira, dentre os que nao hajam sido anteriormente beneficiados com

"r"Jt"r.irt" 
iiil i""grelso ou similar' observada a pedingncia tematca entre o evento e a

sua drea de atua9ao no lvlinist6rio P[blico;

Il - o mais antigo na carreira, dentre os que neo hajam sido anteriormente beneficiados com

afastamento para congresso ou slmnar;

lll - o mais antigo na carreira, dentre os que neo hajam sido beneficiados com afastamento
o"r" 

"onqr.""o- 
ou similar nos iltimos 6 (seis) meses' obseNada a pertinencia temetica

entre o etiento e a sua erea de atuaQao no Ministerio Publicoi

IV - o mais antigo na carreira, dentre os que nao hajam sido beneficiados com afastamento
para congresso ou similar nos Ultimos 6 (seis) meses;

V - o mais antigo na carreira, ainda que je beneficiado com afastamento para congresso ou

similar nos tlti;os 6 (seis) meses, observada a pertinCncia tematica entre o evento e a sua
6rea de atuaQao no Ministdrio PUblico;

Vl - o mais antigo na carreira, ainda que ja beneficiado com afastamento para congresso ou
similar nos iltimos 6 (seis) meses.

Art. '14. Finalizado o afastamento, o beneficiado dever6 encaminhar, na data em que
retomar o exercicio de suas fung6es, relat6rio circunstanciado acerca do conteudo exposto
no evento, inclusive das abordagens realizadas e eventuais atividades de que tomou parte'
io irocJiaoor-cerat, ao cons6lho Superior e a Diretoria-Geral da Escola Superior do
Minist6rio P0blico.

I 10. O beneficiado com o afastamento podere optar por proferir palestra na Escola Superior
;o Ministerio Piblico sobre o contetido abordado no evento

6 20. O relat6rio referido no caput pode6, a crit6rio da chefia do Minist6rio Piblico, ser
;ublicado. no todo ou em parte, atraves do sitio eletronico ou nos peri6dicos da Instituigao

sEcAo [l
DAS DtSPOSIeoES FINAIS

Art. 15. Os afastamentos tratados neste Provimento ocorrem sem prejuizo do subsidio' do
oozo de f6rias e do respectivo acr6scimo remunerat6rio de 1/3 (um tergo) a que alude o
;rtigo 194 da LeiComplementar Estadual no 7212008

S 1". O beneficiado com a autorizaqao de que kata a Seqao I gozar6 normalmente as fdrias
aurriculares eventualmente compreendidas no periodo do afastamento.

oMinist€oPiblico6instituigaopernanente,essencialafungaojurisdicionaldoEstado,incumbindo.|headei.esada
ordem juridic!, do rcgime d;mocraico e dos interesses eciais e indiliduais indisponiveis (CF. an l 2?)



PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

S 20. O beneficiado com a autorizaQao de que trata a Se9ao I tera f6rias funcionais em
;ompatibilidade com as ferias curriculares, segundo analise e deferimento do Procurador-
Geral de Justiga.

Art. '16. As autorizag6es para os afastamentos tratados neste Provimento neo implicam' por
si s6s, o direito e percepgeo de di6rias e de patrocinio institucional, beneficios concessiveis
especificamente segundo a forma, os ljmites, os criterios e as condig6es estabelecidas nos
artigos 1", 7', 9o e 10 do Provimento no 30/2007.

Art. '17. O beneficiado com qualquer das autorizag6es tratadas neste Provimento nao fara
jus a exoneragao ou licenga para tratar de interesse particular antes de decorrido periodo
igual ao do afastamento usufruido, ressalvada a hip6tese de ressarcimento do que houver
recebido a titulo de subsidios em virtude do distanciamento.

Paragrafo inico. Excetua-se da previseo do caput o Membro do l\rinist6rio Publico que
houver sido integrado constitucionalmente ao Poder Judicierio

Art. 18. Fica expressamente revogado o paragrafo [nico do artigo 60 do Provimento no 032'
de 27 (vinte e sete) de dezembro de 2001.

Art. 19. Os casos omissos serao resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiga, sob referendo
do Conselho Superior do lrinist6rio Piblico.

Art. 20. Este Provimento entrara em vigor na data de sua publica9ao

Art 2'1. Revogam-se as drsposigoes em contrdrio.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIQA, em Fortaleza, 1" de julho de 2010

<:7";; -- -.-:)>"^"
Maria do Perp6tuo Socorro Franga Pinto
ProcuradoraGeral de Justiga
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a tuneao juris.licional do Estado, incunbindo-lhe a.lefesa da
ordem iurldica, do regime democritico e dos inlercsses sociais e individuais indisponlveis (CF, art 127)
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