
ESTADO DO CEARr(
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIqA

PROVIMENTO N' OO4/20I1

Regulamenta

relacionado a

do Ministdrio

o procedimento administrativo
afastamentos e ausencias de membros
Ptblico, e d6 outras provid€ncias.

A PROCURADORA_GERAL DE JUSTIQA, no desempenho de
suas atdbuigoes institucionais, especialmente conferidas no art.26, inciso V, da Lei
Complementar Estadual n" 72, de 12 d€ dezembro de 200g c/c as disposigoes do art.
10, V, da Lei Federal n. 8.625193, e

CONSIDERANDO que o Ministdrio priblico enquanto lungao
essencial a administmgao da Justiga deve zelar pela ininterrupta, cdlere e eficaz
prestagao jurisdicional, cabendo a seus membros desempenhar com presteza as suas
func6es:

CONSIDERANDO que constitui dever funcional do membro do
Ministdrio Priblico atender, a qualquer momento, cidaddos que meregam atengao da
rustituigao' seja no prano individual ou coletivo, mediante adogao das medidas
necessarias d salvaguarda de tais interesses:

CONSIDERANDO que o a\1.212, inciso XIII, da Lei Complementar
Estadual no 72/2008 estaberece que o membro do Minist6rio pibrico deye.),,.atender
ao expediente forense normal ou nos periotlos de plantdo, palticipan.lo d(1s
audiancias e demais atos judiciais, quando obtigatoria ou conveniente a sua
presenga, salvo nos casos em que tenha ale se ausentar em cliligAncias indispet&(iNeis
ao exercfcio dafunqdo, quando deverti provic]enciar sobre a necessdlia substituicao.,:
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CONSIDERANDO que o refeddo dispositivo encena conteudo de
dever funcionar inanedrivel, cujo descumprimento constitui infragao disciplinar
prevista no art. 217, inciso VI, da mesma Lei Complementar n" 72/20)gl

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento para
comunicagao sobre a aus€ncia tcmpoftfuia do membro do Ministdrio publico ao
expediente forense normal, plantao ou expediente administativo, a fim de viabirizar a
devida substituicao:

CONSIDERANDO que compete ao procurador_Geral de Justica a
designagao de membros do Minist6rio priblico para assegurar a contnuidade dos
servrgos em caso de vacancia, afastamento tempolfuio, ausencia, impedimento ou
suspei9ao do titulari

RESOLVE estabelecer as seguintes normas procedimemars:

TiTULo I

DAS ESPECIES DE AFASTAMENTOS

Art. l. _ para os fins deste proyimento, os afastamentos temporarios
ou excepcionais e as aus€ncias dos membros do Ministdrio ptiblico de suas atribuig6es
habituais s5o classificados emi

I - Afastamentos nominados - aqueles tipificados nas legislagdes
Federal e Estadual de regCncia do Ministdrio pfblico, especificamente Lei Organica
Nacional do Ministdrio ptblico (arts. 52 e 53 da Lei n. g.625193) e Lei Orgenica e
Estatuto do Ministdrio priblico do Estado do Ceani (arrs. lg| e 203 e gg, da Lei

vpr pro.u,oao,,a ce,utae rui i i -
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II - Afastamentos inominados - aqueles ndo consignados em lei, de
curta duragao, necessifuios ao cumprimento de dilig€ncias, missao oficial fora da
Comarca de titularidade ou respond€ncia, os deconentes de fato grave que ponham em
fisco a integridade do membro da Instituigao, os relativos a deslocamenro para
exercicio de direito de sufiigio, os necess6rios ao exercicio de interesse rnstitucional
que reclamem a presenga fisica do interessado, e os decorrentes de convocaeao dos
orgaos da Administragdo Superior.

III - Aus6ncia _ toda e qualquer falta ao expediente forense normal,
periodo de plantao e servigos administrativos relacionados ao seu 6rgao de execuQdo,
nAo previstos nos incisos anteriores, bem como para fins de exercicio de magistdrio.

S 1" Considera_se curta duragAo,
5(cinco) dias, a contar da efetiva partida do membro
exerce as suas atribuigdes.

o afastamento nao superior a
da Instituigdo da Comarca onde

$ 2. - A locugao ,.integridade do membro da Instituigao,, abrange todo
e qualquer ato tendente a comprometer a saide fisica e mental do membro da
Instituigao, decorentes de represdlias graves a ele dirigidas em face de atuacao
institucional.

CAPiTULO I

DOS AFASTAMENTOS NOMINADOS

sEqAo r

VpL -  pro.undor i ,  Ccrat  de Ju.r1,  
- -
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afastamento dos membros

licenQa:
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Compete ao Procurador-Geral de

do Ministdrio PLiblico nas seguinres

Justiga autodzar o

hip6teses, mediante

I - pam tatamento de satide;

II _ por motivo de doenga em pessoa da familia;

III - para repouso da gestante ou mae adotiva;

IV - patemidade;

V - para hatamento de interesse particular;

VI - para casamento at6 0g (oito) dias;

VII - por luto, em virtude do falecimento do c6njuge, companieira ou
companheiro, ascendente, descendent€, irmdos, sogros, noras, genro, padrasto,
ma&asta, atd 08 (oito) dias.

SUBSECAO I

DAS LICENqAS PARA TRATAMENTO DE SAI1DE

Art. 3" - A licenga para tratamento de saride do membro da Instituigao,
de que hata o art. 196 da Lei Complementar n.72l200g, poder6 ser de curta ou longa
duragSo e sempre ser6 concedida, d vista de atestado mddico original.

Rua essunqao , , o - rose e#[l; l;:"*9::.3"rJ*:],.$ .**" *", ,.,*,_



ESTADO DO CEARi
MINIST6ruO PIJBLICO

PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA

$ 1. - Serri considerada de curta duragao a licenga para tatamento de
saide aquela concedida por atd 30 (trinta) dias, sendo o requerimento instruido com
atestado mddico odsinal.

$ 2. _ Serii considerada de

aldm de 30 (trinta) dias, incluindo_se nesse

de 02 (dois) anos.

longa duragao, a licenga mddica concedida
periodo as prorrogagdes o periodo mdximo

$ 3o - O licenciamento para tratamento de saride poder6 ser concedido
a pedido do membro da instituigao ou de oficio, em decorrencia de doenga, por
acidente em servigo ou por acometimento de moldstia profissional.

$ 4. - O licenciamento de oficio dar_se_ii por iniciativa do procurador_
Geral de Justiga, mediante prdvia pericia mddica oficial, por acometimento de moldstia
contaglosa, com fisco para terceiros, bem como em caso de transtomo lncompativel
com o desempenho das fungdes.

Art. 4. _ Mediante requerimento cxpresso, devidamente registrado no
Sistema Unico de Protocolo da procuradoria_Geral de Justiga, no prazo mdximo de 05
(cinco) dias, o membro acometido de doenga, dever6 instruir o pedido com atestado
mddico original e, se for o caso com exames complementares.

$ l' - O atestado mddico deverA conter, no minimo:

I - o nome do paciente;

II - o tempo de afastamento recomendado;

III - o local e data de emissao;

*uu o*,n,,.o,,o -,o.. 
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IV - a Codificagao da moldstia (CID);

. V - a assinatura, o nome legivel (digitado ou cadmbado) e numero doregistro profissional do mddico.

$ 2. - O prazo definido no caput comegar6 a fluir da data da expedigaodo documento mddico.

fut. 5" _ A interrupgao da licenga mddica, somente sera admitida d
vista de documento mddico que ateste a higidez do membro licenciado.

Art. 6. O membro licenciado por motivo de doenga, salvo por
parecer mddico, nao poderii exercer outras atividades, inclusive de magistdrio.

Art. 7. - O membro licenciado deverii reassumir suas funqdes:
I - no primeiro dia ritil;

II _ tao logo seja considerado capacitado para o desempenho de suas
fungdes, ap6s pericia mddica a pedido ou de oficio;

III- quando nao for confirmada a suspeita de que d portador de
doenga transmissivel (licenga compuls6ria);

IV - no primeiro dia irtil ap6s receber alta mddica pelo acidente do
tlabalho.

Art. 8. As licengas mddicas decorrentes de acidente de trabalho ou
moldstia profissional dar-se-Ao mediante atestado mddico comprovando o nexo causal
entre as atividades do Membro da Instituigdo e a enfermidade.

Art. 90 _ podeni o Membro do Ministdrio priblico licencrado para
tratamento de safde, na vig€ncia da licenga, ser submetido d processo de readaptagao
funcional tempo.iria ou definitiva, sempre que o seu estado de safde assim indicar.
com base em pgricia mddica fundamentada.

- Mprj _ procuradoria ceral de J,nt" 
--
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$ 1" Os Membros em processo de readaptagAo
por avaliag6es peri6dicas definidas pela pericia mddica.

definitiva passarao

$ 2. - Com base nas avaliagdes periciais periddicas, poderao ser
adotadas as seguintes providencias:

I _ retomo iis atividades do cargo;

II continuidade do procasso de readaptagao;

III _ txansfomagao da readaptagao tempor6ria em definitiva;

IV - encaminhamento para processo de aposentadoda por invalidez.

Art. l0 _ A portada de concessao da licenga para tratamento de satde
serd devidamente publicada no 6rgio oficial.

SUBSECAO II

DA LICENCA POR MOTIVO DE DOENQA DE PESSOA DA
FAMiLIA

tut. I 1 _ O licenciamento do Membro do Ministddo publico por
motivo de doenga de pessoa da famiria, previsto no artigo 200 da Lei complementar
L" 72/2008, seni precedida das medidas administrativas previstas na segao anterior,
inclusive prazos de reque mento, acrescido da justificativa da impossibilidade do
exerciaio das atividades habituais sem prejuizo da assistcncia necess6ria d recuDeraciio
do familiar, com a indicagdo do periodo necessifuio de acompanhamento.

. . Mpr _ pro, ura,to,i. q.rut ,t. r*,iso-....... 
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SUBSEqAO III

DA LICENCA IARA REpouso A cnsrarcrr ou lrAo
ADOTIVA

Art. 12 _ Ser6 concedida licenga para repouso d gestante a partir do
oitavo m€s de gestagao ou segundo determinado em pericia mddica, nos termos do S
2" do artigo 201 da Lei Complementar n" 72/2008 e o disposto nos artigos 7", XVIII, e
39, S 3', da Constituigdo Federal.

$ lo - Igual direito ser6 reconhecido d mae adotiva, bem aomo em caso
de parto antecipado.

g 2. - Na hip6tese de interupgao da gestagao, comprovada por laudo
mddico, a integrunte do Ministdrio piblico terii direito ao repouso de 30 (trinta) dias.

Al1. 13 - A requerente instruirri o pedido de licenga, conforme o caso,
com laudo m€dico ou ato judicial de adogao.

g 1" - Fica garantida a possibilidade de
dias da licenga gestante, condicionada a requerimento
interessada.

prorfogagao de 60 (sessenta)

e justificagao expressos da

$ 20 - A interrupgao do prazo de prorrogagio referido no pariigrafo
antenor somente ocorrer6, ultrapassado o periodo de 120 (cento e vinte) dias da
licenga.

MPE - I\ocuEdoria C*al de Justiga
RuaAssunqao lt0 Josi Bonif6cio r.ortalea-Ce FON!j: (s5i 3452_3749. CEp.: 60050_01 I
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DA LICENCA PATERNIDADE

Art. 14 _ Ao Membro do Ministdrio ptiblico serii concedida licenea
patemidade, de 05 (cinco) dias, mediante requedmento do interessado devidamente
instrufdo com certidao de nascimento ou ato judicial de adoqdo, autenticaqos.

Parrigrafo rinico - o interessado devgrii endereqar o rcquedmento,
prazo mii\imo de os(cinco) dias subsequentes ao nascimento ou ao de|erimento
adogao.

SUBSECAO v

DA LICENCA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE
PARTICULAR

Art. 15 - Ap6s processo de vitaliciamento, o membro do Ministerio
Priblico poderii obter licenga, sem vencimento, para tratar de interesse particular.

$ l. - A licenga n6o poder6 ultapassar 24 (vinte e quato) meses, nem
ser repetida antes de 2 (dois) anos de seu tdrmino.

$ 2. - A licenga serii negada ou interompida quando inconveruente ao
nteresse pfblico e da instituigao.

$ 3o - O requerente deverd aguardar em exercicio a concessao da
l icenqa.

no

da
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$ 4' - O membro, durant€ o gozo da licenga tratada nesre antgo,
devefti manter, junto aos 6rgaos de administagAo do Ministdrio priblico, devidamente
atualizados os seus dados cadastrais, sob pena de revogagao do ato de concessao.

- $ 5'- O membro, duante o gozo da licenqa tratada neste artigo, ficara
impedido de exercer qualquer ouho cargo ou fungao ptblica, sob pena de acumulaQao
ilicita, sem prejuizo da aplicagio de san96o disciplinar.

$ 6" - Na hip6tese de interrupgao da licenga, dever6 o membro interessado
cientificar a Administragao da sua intengao de retomo as advidades institucionais no prazo de
15 (quinze) dias.

suBsEeAo vr

DA LICENCA PARA CASAMENTO

Art. 16 - Conceder-se_ii, ao membro do Ministdrio priblico, licenga
para matrimdnio pelo prazo de 8 (oito) dias, mediante requerimento expresso
devidamente instruido com comprovagao documental do ato, sob pena de
indeferimento.

Par6gafo fLnico A licenga tuatada neste a igo poder6 ser usufruida
no prazo de 60 (sessenta) dias contados do seu deferimento.

suBsEcAo vII

MPE - Procumdoria ceral de Justicd
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Art. 17 - Ao membro do Ministdrio priblico serri concedida licenga
por nzao de luto decorente de falecimento do conjuge, companheira ou companheiro,
ascendente, descendente, irmaos, sogros, noras, genro, padrasto, madmsta, at6 g (oito)
dias.

$ 10 - O requerimento deve ser instruido com certidao de 6bito, a ser
acostado ao procedimento no prazo de os(oinco) dias, contados do falecimenro.

SEQAO II

DOS OUTROS AFASTAMENTOS

suBsEcAo r

DISPOSIq6ES GERATS

fut. 18 - O membro do Ministdrio prlblico poderri afastar_se do cargo
para:

I - exercer cargo eletivo, nos termos da legislagao pertinente;

lI - excrcer outro cargo, emprego ou fungao de nivel equivalente ou
superior, observado o artigo 29, $ 3., do Ato das Disposig6es Constitucionais
Transit6rias da Constituicao Federal:

III frequentar curso ou seminiirio, no pais ou no extenor. com
duragdo m6xima de 2 (dois) anos, prorrog6vel por igual periodo;

MPE procu@doria Ceral de Justica
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IV - exercer cargo de Presidente de entidade classista ministerial local

ou nacional;

Par6grafo fnico - Os afastamentos de que trata este artigo dar-se_Ao

mediante expedigao de ato do Procurador-Geral de Justiga precedida de deliberagdo do

Conselho Superior do Ministdrio Pfblico.

SUBSECAO II

DO AFASTAMENTO PARA EXERCiCIO DE CARGO
ELETIVO

Art. 19 Ser6 admitido o afastamento do membro do Ministdrio

Ptiblico que houver optado, de forma expressa, pelo regime anterior d Constituigao

Federal de 1988, para o exercicio de mandato eletivo, em conformidade com o
disposto na Resolugao n' 5, de 20 (vinte) de margo de 2006 do Conselho Nacional do
Ministdrio Priblico.

suBsEqAo IIr

DO AFASTAMENTO PARA

CARGO, EMPREGO OU FUNCAO DE

SUPERIOR

O EXERCiCIO DE OUTRO

NivEL EQUIVALENTE oU

Art. 20 O membro do Ministdrio Piblico ingresso na Instituieao

antes de 5 (cinco) de outubro de 1988 poderri afastar-se para o exercicio de outro

cargo, emprego ou funQao de nivel equivalente- ou superior desde que haja optado,

expressamente, pelo regime anterior d Constituigao Federal, na forma do $ 3. do artigo

MPE Procuradoria ceral de Justita
RlaAssungeo ll0 Iosd Bonifdcio !'onalea-Ce. FONE:(85) 3452-1749. CEp.:60050-0ll
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29 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transit6rias e Resolugao n. 5, de 20 (vinte)

de margo de 2006 do Conselho Nacional do Ministdrio prtblico.

Parrigrafo tnico - O afastamento de que trata o caput seftr autodzado
pelo Procurador-Geral de Justiga, ap6s prdvia deliberagio do Conselho Superior do
Minist€rio Pfblico, conforme preceituado pelo caput do artiga 7 5 daLei f 8.625/93.

suBsEcAo ry

DO AFASTAMENTO PARA CURSO OU SEMINARIO, NO
PAiS OU EXTERIOR

Art. 2l - O procedimento atinente a afastamento para culso ou
seminfuio, no pais ou extedor, dar-se-6 conforme o disposto no provimento pGJ n.66,
de l' (primeiro) de julho de 2010.

SUBSEqAO V

DO AFASTAMENTO PARA EXERCiCIO DE MANDATO
CLASSISTA MINISTERIAL

Ar1. 22 - Ao membro do Ministdrio pfbliao eleito para mandato
representativo da classc ministerial, em ambito local ou nacional, ser6 garantido o
afastamento sem prejuizo de seus subsidios, pelo periodo do mandato.

4rt, 23 - Instruido o pleilo com ata do sufrdgio eletivo, o
requedmento sera submetido d deliberagao do Conselho Superior do Ministdrio
Priblico para a lavmtura de conseqiientg ato do procurador-Geral de Justica.

MPE rrccuradoria ceml dc Jusriga
RuaAssungao ll0 Josi: Bonifdcio - Fortalez!-Ce. FONE: (85) 3452_1749 CEp.:60050_0ll
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CAPiTULO U

DOS AFASTAMENTOS INOMINADOS

Art.24 - Aldm dos afastamentos previstos no capitulo antedor, por
juizo de conveniencia e oportunidade dos 6rgAos de Administragao Superior da
InstituigAo e sempre considerado o interesse pfblico, poderao ser autonzados os
seguintes afastamentos de aurta duraQao:

I para realizagdo de dilig€ncias fora da Comarca d€ titularidade ou
respond6ncia;

II - para cumprimento de missao do interesse dos orgaos da
Administragao superior, al6m dos limites da comarca de titularidade ou respondcncia;

III por razAo de fato grave capaz de por em risco a integridade do
membro da Instituigao;

IV para diregio da Escola Superior do Ministdrio ptiblico e Centro
de Aperfeigoamento Funcional do Ministdrio priblico.

V para fim de exercicio do direito de sufr6gio;

VI - por razio de convocagdo dos 6rg6os de Administragdo Superior
da Instituigao.

Pariigrafo rinico - As hip6teses de afastamentos katados nos ncisos I e
II deste artigo ocofferdo mediante designagao do procurador_Geral de Justga.

Lvrrr rrocDraoond u<rdt de lu.li(d
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sEcAo r

DO

DILIGENCIAS
AFASTAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE

Art. 25 - Sempre que no exercicio de suas atribuig6es ou em caso de
necessidade de outro 6rgao da Instituigao, houver o membro do Ministdio priblico de
afastar-se de sua Camarca de titula dade ou respond€ncia para cumpnmento de
dilig6ncias, poderri ser concedida autorizaQao, mediante portada do procurador_Geral
de Justiga, para tal finalidade, por periodo ndo superior a 5 (cinco) dias.

Parilgrafo rinico _ A hip6tese versada no caput desteartigo depender6
da aquiescencia do titular do 6rgao de execugao detentor da atribuigao natuml atinente
d dilig€ncia a ser cumpdda, com comunicaqao d Coregedoria Geral.

sEcAo I

DO AFASTAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE MISSAO DO
INTERESSE DOS OncAos oa anlrrNIsTRACiO SUPERIOR

Art. 26 - poderdo os 6rgaos de Administragao Superior detinidos no
artigo 5' da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008, cometer
aos membros da Instituigao o afastamenro para aumprimento de atividade relevante ou
miss6o de cunho administrativo, institucional ou atinente ds fungdes constitucionais do
Ministdrio Priblico.

vpt pro, urddoria Ceidl delu;,\., 
-..................---
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ParAgrafo rinico O afastamento ora versado serii autorizado atravds
de Pofiaria do Procurador-Geral de Justica.

sEcAo m

DO AFASTAMENTO POR RAZAO DE FATO GRAVE

Art. 27 - Sempre que no exercicio de suas atribuiQdes, o membro do
Ministdrio Priblico estiver em situagao capaz de por em risco a sua integfidade lisica
ou psicol6gica por decorr€ncia de represdlias a sua atuagao funcional, poderri o
Procurador-Geral de Justiga, por portada, ouvido o Conselho Superior, autonzar o seu
afastamento por prazo adequado ao restabglecimento de sua seguranga.

S 10 Poderao ser constituidas comiss6es especiais para acompanhar e
investigar a situagao de dsco de que hata o caput deste artigo. sem prejuizo da atuagao
do Grupo de Combate ds Organizag6es Criminosas da procuradoria_Geral de Justiga.

$ 2" - A portaria que autoizar o afastamento serii lawada sem a
indicagdo do fato.

SECAO ry

DO AFASTAMENTO PARA ASSUMIR DIRECAO DA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTfRIO PUBLICO E CENTRO DE
APERFEICOAMENTO FUNCIONAL

Art. 28 - Nos termos do art. 94 da Lei Complementar n.
dezembro de 2008, o Procuador-Geral de JustiQa, uma vez ouvido o
Procuradores de Justiga, nomearii, em comissdo, o Diretor da Escola

72, de 12 de

Coldgio de

Superior do
MpE Procurado.ia ceral de Jusrica 

-.-
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Ministdrio Priblico denhe os promotores de Justica da
Procuradores de Justiqa em atividade

elevada enftancia e

sEcAo v

DO AFASTAMENTO PARA EXERCiCIO DO DIREITO DE
SUFR-AGIO

Art. 29 - O membro do Ministdrio pfblico

exercer o direiro de sufrdgio relativo d:

poderii afastar-se pam

I - formagao de lista triplice para o cargo de procurador_Geral de
Justiga;

II - composigao do Conselho Superior do Ministdrio pfbLco;

III - eleigdo da Diretoria da entidade de classe;

IV - oufas consultas determinadas pela Administragao Superior da
InstituigAo ou do Conselho Superior do Ministdrio priblico.

Parrigrafo rinico - Os afastamentos de que cuida o caput oconerAo
mediante prdvia comunicagdo d Corregedoria Geral, diligenciando o membro, perante
o juizo em que exerce as suas atdbuiqdes, pela adogao de medidas tendentes a evitar o
prejuizo de suas atividades.

mals

MPE - lmcu.adoria ceal dc JDslica
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DO AFASTAMENTO PARA ATENDIMENTO

coNvocAqAo Dos oRGAOS DA ADMTNTSTRACAO SUPERTOR

Art. 30 - Considera-se convocaqao todo ato de solicitagao da presenga
individual ou coletiva dos membros do Ministddo pfblico d sede da procuradoria

Geral de Justiga para o esclarecimento de fatos determinados perante 6rgao da
Administragao Superior da Instituigao, bem como para participar de eventos de porte
institucional.

Par6grafo fnico - A convocagao tmtada no caput deste artigo ser6
obdgatoriamente formalizada mediante ato do 6rgAo da AdministraQdo Superior
interessado devidamente publicado.

Art. 3l - Para atendimento de convocagao de 6rgao da Administmgao
Superior do Ministdrio Priblico, deverri o membro afastar-se da Comarca de sua
titularidade, cabendoJhe, em tal caso, sempre diligenciar, perante o juizo em que
exerce as suas atribuig6es, pela adogao de medidas tendentes ao ndo prejuizo de suas
atividades.

4rt. 32 - A convocagAo tem cariiter obrigat6rio, estando o seu
descumprimento sujeito a sangdes disciplinares por infragao ao dever disposto no
artigo 43, XIV, da Lei Complementar Estadual na 72, de 12 de dezembro de 200g.

$ 1'- Ressalvam-se do aumprimento da convocagdo a que alude o
capzl, os membros sob regime de plantao funcional, bem como os que se acharem em
cumprimento de mutirao ou incumbidos de atividades inadiriveis, mediante
justificagao, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, perante o procumdor-Geral de
Justiga.

MPE - Procurado.ia Ceral de Juslica
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$ 20 - Nao se estando devidamente fundamentada a ausdncia a
aonvooagao, o procedimento ser6 encaminhado d Corregedoria Geral para eventual
exame de descumprimento de dever funcional.

CAPiTULO III

DAS AUSENCIAS

sEcAo r

DAS DISPOSICoES GERAIS

Aft. 33 - Considera-se ausencia toda e qualquer falta ao expediente
forense normal, periodo de plantao e servigos administrativos atinentes ao sgu 6rgao
de execugAo, nao contemplados nos capitulos anteriores, bem como para o exercicio
de magistdrio.

Art. 34 - A Administragao poder6 consentir do afastamento de curta
duragao ao membro do Ministdrio Pfblico, para solugdo de problemas administrativos
relacionados iis suas atividades funcionais ou outras situag6es de carriter privado desde
que devidamente fundamentado o requerimento.

Parrigrafo fnico - A aus€ncia deve ser comunicada d AdministragAo no

|{azo d,e 24 (vinte e quatro) horas, com vistas d substituiqao necess6ria d regularidade
das atividades funcionais.

sEqAo II

MPD - ProcD.adoria ceral deJustica
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Art. 35 - Atrav€s de Portaria emanada do Procurador-Geral de JustiQa

e mediante prdvia audigao da Conegedoria Geral, poder6 o membro da Instituigao ser

autodzado a exercer magist6rio na Escola Superior do Minist€rio Ptiblico do Estado do

Cearia e outras InstituigSes de ensino superior, desde que presentes os seguintes

requisitos, cumulativamente:

I - requedmento enderegado ao Procurador-Geral de Justiga

devidamente instruido com proposta da lnstituigao de Ensino Superior contemplando a

disciplina a ser minishada, carga horiiria, dias e hor6rios das aulas;

II - exercicio do magistdrio com jomada nao excedente a 20 (vinte)

horas por semana;

III - nao esteja a sede da Promotoria onde exerga a sua titularidade a

uma distancia superior a 50 (cinquenta) Km da Instituigao de Ensino Superior onde

venha lecionar;

IV - demonstragao de que o exercicio do magistddo ocorrer6 fora do

expediente normal do 6rgao de execugAo, ou dos hordrios designados para a pr6tica

dos atos judiciais para os quais haja necessidade da sua presenga;

V comprovagio de que o expediente administativo e judicial do

6rgao do Ministdrio Piblico esteja devidamente em ordem;

$ lo - A Promotoria de Justiga cujo membro receba autorizagao para

exercicio de magist6rio fora da Comarca seni periodicamente inspecionada a fim de se

examinar a regularidade de seus trabalhos.

MPE - Proculadoria Geral de Iustiea
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$ 2' - Se durante a realizagao de inspeqao prevista no par6grafo

antedor ou de corfeigao, verifioar a Corregedoria Geral qualquer atraso nos

desempenhos funcionais, pode&i representar ao Procurador-Geral, pela revogagao da

autorizacao.

Art.36 - Em caso dc promogao ou remogao de membro do Ministdrio

Priblico que esteja a exercer atividade de magistdrio superior, a continuidade da

autodzagao ficar6 condicionada ao preenchimento de todos os requisitos do artigo

anterior.

Art.37 - A autodzagao de que trata esta segao dever6 ser renovada a

cada semestle letivo.

Art.38 - O Proeurador-Geral de Justiga remeterii, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas ap6s o deferimento da auto zagAo, comunicagio d

Corregedoria Geral, para os fins previstos no artigo 4' da Resolugao n' 03 do Conselho

Nacional do Ministdrio Priblico.

Art. 39 - Este Provimento entrarii em vigor na data de sua publicagdo,

revogadas as disposig6es em conftfuio.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIQA, CM

Fortaleza, 28 dejaneiro de 2011.
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MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO

Procuradora-Geral de Justiea
MPE Procuradoria Ceral deJustiaa
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