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PROCI'RADORIA GERAL DD JUSTICA

ASSESSORH DE POLfNCAS tr{STITUCION{S

MIMSTfRIo PUBLICo

PROVIMENTO N" 17612011

Reformula o PROVIMENTO N.l2tZ009 que regula .
colcessio de f6ria$ &ca Membros do Minist6rio pfblico do
Estsdo do Cearl e d6 outras providGrcias.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTI9A, no uso de suas arribuig6es legais, na
folma do art. 6" d^ I*i 12.482 de 3f de julho de 1995, ;/c o art. 5l da Lei n. 8.625, d; 12 de
{evToiro -de 1?9:t -e-ain!1-as difpostas no art. 26, ircisos V e XII, da Lei Cornplemenrar oo ?2, 12
de dezembro de 2008 - C6digo do Ministe o ptblico do Estado do Cead. e-

CONSIDERANDO as disposig6es constitucionais intoduzidas pela Emenda
Constitucional n' 45, de 08 de dezernbro de 2004:

CONSIDERANDO que grande parte da atividade do Ministerio publico
acompanha as atividades jurisdicionais, setlple em canit€r inintenupto;

CONSIDERANDO que a Lei n 8.625193 e a Lei Complementar Estadual a. 72, de
12 de dez€mbro de 2008, publicado do DOE n 240, de 16 de dezembro de 200g. art. 193.
asseguram aos membros do Ministdrio prlblico 60(sessenta) dias de f€rias anuais;

. CONSIDERAIYDO que a Lei Complerne tar n" 72 de 12 de dezembro de 200g, no
caput do.seu art. 193, estabeleceu a prescrigao bieDal dos periodos de fdrias adquiridos ap6s a sua
publicagdo;

CONSIDERATYDO que o aludido diploma ressalvou da prcscrigao bienal acima
citada os periodos de ferias acumulados anteriorminte d sua vigencia (art. iS:, El", aa Lei
Complementar tro 72 de 12 de dezembro de 2008);

. - CONSIDERANDO que as fCrias individuais atendeldo a necessidade do servigo e e
conveniencia do intetessado (art, 193, $3., da lai Complementar n. 72 de 12 de dezembro de 2b0g);

CONSITTEIL{\DO que .o 
procurador-ceml. de Justiga, poderA, por necessidade do

servigo plenahente justificada, interromjrer as ferias de meinbro do Ministdrio p(rblico, deferindo-
se a_ este o direito de gozr-las em outra oportunidade (afi. 193, $4", da Lei Complem eiat n.,t2 del2 de dezembro de 2008);



CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de uniformizag'o dos crit.rios a seremadotados pam o Equerinento de fdrias, elaboragao de escala and 
" 

out.*'ilJ** uo-inirt utiu*nccess6rias para a garantia do direito constitucional, arendidos, ; ;;;;;;;r, 
"" 

interesses daAdmiDistraggo.

CONSIDERAIIDO, por ffnr, o disposto no procedimento administrativo no10.653201l-9.

RESOLYE:

Art. l" - Os Membros do Midst€rio pfblico gozarAo lErias anuais individuais de 60(sessenta) dias podendo ser fracionadas em, no rn6xino, doiJperlodos.

g 1o - Os membros do Mioist€rio priblico terAo os 60 (sessenta) dias de f€riascom^putados a cada primeiro dia flil de janeiro, no entanto, os recCrn ingressos somente poderaousufrui! esse dileito ap6s oompletarem 0l (um) ano de efetivo exercicio. 
'

$ 2. - Al6rn das fdrias mencionadas no caput, o Membro do Ministdrio pfblico,
possuindo p€dodo de fdrias acumulado, poderA solicitar o seu gozo, devendo o pedido seiprolocolado no minimo com 30 dias de antecedencia, salvo motivo ielevante, condiciolado o seudefe mento a inexistercia de prejulzo para o servigo priblico.

Art. 2. - A Secretaria Geral dever6 criar e manter um banco de dados onde conste ontiLmero de periodos de f€rias acumulados por cada membrc do Ministgrio ptittico arg a vigcncia daLei Complementar no. 72 de I 2 de dezembro de 2008.

$ l'- Em virtude de estarem_rpssalvados da prescrigilo bienal estipulada pela Leicomplementar f. 72 de 12 de dezembro de 200g, essgs p""ioao. --"nt" serao uilizados nahip6tese do membro gozar mais de 60 (sessenta) dias de f.rias num mesmo ano sem que tenhanovos.perlodos acumulados, salvo quando houver remanescente periodo fracionado com menos del Jtqurnze, qras.

.,$ 20 - Os 60. (sessenta) dias ac ferias anuais Serao coDcedidos, sempre, com base nopenooo aqursluvo mars antrgo a partir de 2009 que ainda nao esreja prescrito.

Art. 3. - Serlo elaboradas escalas de fdrias anuais, com base em consultas realizadaspelos Secret6rios Executivos, nas procuradorias e promotoias de Justiga da -Lmarca ae Fortalez4devendo os conflitos de interesses, caso -nao resolvidos pelos .""p""ti'uo" s"ocarios Executivos,serem analisados pela Seotetaria Geral, utilizando_se os seguintes critdrios:

l: lltemiryia ge qozo de ferias nos periodos de janeiro e jutho;
Il. Quantidade de fdrias acumuladas, n6o gozadas e ressalvadas;
II1. Artiguidade na ent ancia ou categoria;
lV. Antiguidade na Carrerm;

$.1. - pam a elaborageo da escala os proauadores de Justiga e os promotorcs deJrliuQa encamrniar5o, por meio das reErcctivas Secretarias Executivas, seus re{Nenmcntos iiSecretaria Geral atd o dia lO de outubro.devendo ser respo$didas atg :l J"'oii]t.o Oo ̂o *t*o,d sua referercia, para que sejam publicas ati o dia 20 de novembro.



.. $ 2" _ Nas promotorialgl3l nas.demais Comarcas. as escalas sereo
::"f"ff HTJ,H""#fl:,sl,ffFilf.::fectivas e. encaminhad^ u-s""itli.iu c".ur utd o dia r 0
sejam pubticadas atc o il;iffi}jffhrl' 

de outubro do.ano anterior d t* ."r"rcn"iu, pu;-qr"

$ 3. _ juntamente com I
hdrvrduais dos membroq o*to"**,"T"3rtf*1'f 

de escalas de ferias seguirao os requerimentos

_ $ 4. - Cada mernbro, ao indicar no seuJequerimenro o(s) periodots, em que pretendegozar renss no ano seguinte, indicarg tamb€m outrofs) cimo-opial al"#iouil.. 
"rraia. 

a,*t".

"ruuo.eao au frJau f.Yffx? ii#'^L:erio 
Piblico que deixar de razer a iodicaeio iara a

"op,r " in"i*, " JJ J"' ;*.#o;';# ;:,:Hjff::,13:::i ;: m;ff'* 
'os criterios ainniios no

An. 4. _ d vedado o eozo_defdrias concomitante por mais da metade dos membros dojf:].;:H#jl- que desempenhiam suas hu96es perante o mesmo 6rgao judicidrio. Nicreo ou

Art. So _ A escala de fCrias devidarnente publicada deverd ser obrigatoiiamente
:_oj9::ia "g*d9-se 

sua alterageo somente em caftiter excepcional, arcndido o inreresse doservr9o ou motivo rclevante, a serem apreciados e decididos pelo rio",riJoi_E"rar a" lu.ticu.
Afi. 6. _ para cada Deriodo de 3o(trfua) dias devera ser observado, pam gozo, olimite mlnimo de | s(quinze) dias.

Art. 7. _ O procurador Geral de Justiga- poded, determina! a alteragao-ou ainterrupgao das f€rias de qualquer membro nas seguintes hip6teses:

quando o-Promotor de Justiga titular ou em respond€ncia
pr.:lna Promorgril 

9e Justiga com atribuigao fara atua,em Julgamentos do Tribunal do Juri tiver as f6ria; deferidaspara pedodo em que haver6 mais de um julgarnento;

.quando- um membro tiver sido promovido ou reinovido e aarrera9aoda escala ieja necess6ria para atender ao interesse
oa aqrrunlstsaQao, em virtude da necessidade do servico:

Art. 8" _ O membrc oue estiver no gozo de f€rias e quiser concorrer a uma promogaoou remogeo neo precisani interromp-€-las.

Art, 9. - As fdrias dos membros do Ministdrio hiblico que estejam exercendo

ff,:fi'"::","9f" 
* adminishasao serao an"lt'"d;;J;;;; p";p,i"ilio--G.a a" r*iqi

panigrafo tinic. _ As fdrias dos membros do Ministeio priblico afastados pararealizageo de estudos serao analisadas e deferidas pelo prr"*"i""-C"."ia"tu9a, atenclendo_secompatibilizageo corn o calend{rio eseolar respedivL.

Art. 10. _ As ressalvas dos peri.odos. anuais adquiridos € nao gozados seraoprocessadas automaricamente, indeD€ndtnre de pedido de lvlembro li'iiiiistiio .uuri"o, ute : r a"janeito do ano subsequeDte ao da aquisiCao.

a)

oJ

.""1-;i.,':t'J



Arr. llo - O Membro do Mnist€rio Riblico_que tenha direito a licenga especial,solicitar' sua utilizagao com anteced.ncia minima de rrinta dias, saiuolotlio ."t"uant", snao .",_,gozo consecutivo ao de f€.ias individuais sujeitos d analise cla convenienc-il-JJ servigo p,:utico.

Att. 12. - No ano em queie realizar eleig6es,.os membros do Ministdrio priblico queexer'am tun9ao eleitoral n6o oodeao go-" f6"ius,,o j""ioa;;;;;;;;dtd;;r", .s lz0 (cento evinle) dias anteliores ao pleito e a diplomagao dos eleitos.

An, 13. - Em razAo das dotagdes orgamentirias jd previamente estabelecidas, ospagamer[os dos adicionais de f€rias a que tem direito o -".n6*'ao uinirrerio priblico sgraoefetivados nos meses de janeiro e julho.

Art. l4o - Os casos omissos serao resolvidos pelo procurador_Geral de Jusliga.

tut, 15. - Este ptovimento €ntra em vigor na data de sua publicageo, ficandorcvogados os Provimentos rLo l2DOOg e t jl20l l, e demis disposic6", 
". "onodrio.

R€gisare-se- Publ_iquq.se. Cunprr_se.

Gabin€te da procurador4_Ceral de Justiga, em Fortaleza, aos 12 de dezembrc de20lt.

ffi-^" o-
MARrA Do pERpfTUo socoRRo FRANCA prNTo

Procuradon-Geral de Justica
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