
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTtCAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N' 123/20'I2

Altela o artigo 30 e 'll do Plovimento no 066/2010'
que discipli;a o afastamento de Membros do
Ministerio piblico do €xercicio de suas fung6es' para

cursos, seminados, congressos ou aimilares' fora do
Estado ou no exteriol e da outras providCncias'

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuiQoes legais'

em esoecial as que lhe sao conleridas pelos artigos 26, V, da Lei Complementar Estadual no

72, de 12 de dezembro 2Oo8 (Lei Organica do Minist6rio Piblico do Estado do Ceare) e 10'

V, da Lei Federal no 8 625/93 (Lei Organica Nacional do Minist6rio P'blico)'

CONSIDERANDO os principios insertos no atligo 37, caput' da ConstituiQao

da Rep bl ica;

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento para curso ou semlnarlo'

no Pais ou no exterior, conlerida aos Membros do Minist6rio Ptiblico do Estado do Ceara

pelo artigo 203, lll, da Lei Complementar Estadual no 7212008;

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento para congresso ou similar'

{ora do Estado ou no exterior, conferida aos Membros do Minist6rio P[blico do Estado do

Ceara pelo artigo 204 da Lei Complementar Estadual no 7212008;

CONSIDERANDO que o afastamento para curso'seminerio, congresso ou

de JustiQa ap6s Pr6viasimilar deve ocorrer medianle autorizaqdo do Procurador-Geral

deliberaqao do Conselho Superior do Minist6rio

da Lei Complementar Estadual no 7212008);

co (artigos 48, Xll l, 203, S 1o, e 204,1,

O Mi.isi€rio Pibli@ e instiluilao permaneme, iL lun€o jurisdicional do Estado, i.cumbindo the a deresa da orden

jriidica, do regime denocdlio e dos ' sociais e individuais indisponiveis (CF, art l27)
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CoNSIDERANDO que o afastamento para curso, seminerio, congresso ou

similar, fora do Estado ou no exterior, deve ser disciplinado por ato do Procurador-Geral de

JustiQa (artigo 204 da Lei Complementar Estadual no 7212008);

afastamento das lunQ6es para {requoncia a cursos ou semin6rios no Pais ou no Eierior,

bem como aos afastamento para trequoncia a congresso ou similar;

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 1o. Ficam excluidos os incisos Vl e Vll do artigo 30, renumerados os

demais incisos e acrescido o S 40, com a seguinte redagao:

At7,3o. Omis-.is

I - a natureza do cutso ou seminario, seu regime, lnstituigeo

responsaveL tocal de funcionamento, tempo de durageo, dalas de inicio

e tarmino e respectiva carga horeria;

ll - o prano de astudo ou programa do curso ou seminerio, inlomativo

do contetdo programAtico das respectivas disciplinas e do roteiro a ser

seguido para a elabofaqeo da disseria9eo, tese ou trehalho Iinal;

Itl - a pedinancia do curso ou seminerio com as fungdes institucionais

do Ministario Poblico:

lV - a sele96o do requerente para o

reconhecimento, por parte da Instituigao

admissibilidade neo sujeib a

admisseo;

cufso ou seminerio ou o

responseveL da sua ptena

pfocesso seletivo ou de

O Minisi€rio Pnblio € instnuigao i fu.saojurisdicional do Estado, incumbiodo the a defesa da ordem

CONSIDERANDO a necessidade de se prestar eficiencia aos pleitos de

sociais e individuais indisponiveis (CF, art. 127)
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V - ter o requerente mais de i (cinco) anos de efetivo exercicio na
carreita;

Vl - estar o requerente em dia cam seus deveres funcionais:

Vll - eventual autorizageo para curso ou seminario anlerior, o respectivo
periodo de afastamento e a conclusdo da dissedageo, tese ou trabalho
final, com indicageo da mengeo obti.ta:

Wl - assungeo de compromisso de ressarcimento, ao Minist6rio
Ptblico, do valor cortespondente ao totat dos subsidios recebidos no
pefiodo do afaslamento, devidamente coftigidos, em caso de nao
conclusao do curso ou seminerio, inctuidos o t'mino e a defesa da
dr:ssertagro, da tese ou do trabatho ,inat:

lX - assungeo de comprcmisso de perman'ncia, no exercicio funciona,
do cargo, ap6s a conctusao do curso ou seminerio, por prazo iguat ao
do distanciamento, sob pena de ressarcimento, ao Minist'rio pibtico.
do valot cotespondenle ao tota, dos subs idios recebidos no periodo do
afastam e nto, devida m e nte c o ni gi dos :

X - assungeo de compromisso de
seminerio que motivou o pedido de
atastamento, ressaryada a hip6tese

dedicagao exclusiva
autorizageo por todo
de cursos paralelos

ao cufso

o tempo

atinentes

ou

do

ao
mesm o o bj eto 1dq estu do.

O Minisl€rio Pabti@ C insd pemanen e. esrlcial a iunao tu,ndrcionat do | {cdo. henb,ndo thc a J.re\a da or,ledoeToqar io  e  do .  in le re \<e \  \oc :a rs  r  ind iL :dua, . .nd i .pon, \e  r  L (  1 . ,  an .  r lT r
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S 40. O procurador_Garat de Justiga, na hip6tese de pe.!i.ro de
afaslamento para frequencia a curso ou seminerio no exterior, poder|
daterminar e Secretaria Geral da procuradoia Gerat de Justiga ajuntada
de cedideo acefca de sujeig€o do requerente a prccesso administfativo
ou criminal.

Art. 20. Ficam excluidos os incisos lll, lV e V do artigo .ll e acresctdo opar6gralo rinico, com a seguinte redaqeo:

Art. 11- Omissis

Parigrafo 0nico. O ptocuradoFCerat de Justiga, caso entenda
necesserio, podere debminar e Se.
informe sobfe delefimento 

"o 
r.Or:r:::t.::::::::;:::: :::

congtesso ou similar e o periodo de afastamento-

Este Provimento entrare em vigor na dara oe sua publicageo.

Art. 40. Revogam-se as disposig6es em contrario.

Registre-se. publique-se. Cumpra_se.

Gabinete do procurador-Geral de Justiqa, em Forta 1 0  d e de 2012

Alfredo RICARDO de ACHADOProcurador-Geral de Ju do Estado do

oMinist6.ioPnblico6i.s1ituiEdopermanenle.esencial*"ffi
juridio, do regine defroqrri@ e dos ifueresses socrars e rndividuais indisponiveis (CF, arr. 127)


