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ATO Nº  001 /2010 – CSMP de 08.02.2010 
 

 Altera normas do Regimento Interno do Conselho 
Superior do Ministério Público que regulamentam o 
afastamento de membros do Ministério Público para 
frequentar cursos no exterior  

O  Conselho Superior do Ministério Público, com fundamento no artigo 218 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a necessidade de 

aprimorar os critérios e requisitos que condicionam os pedidos de afastamento de membros do 

Ministério Público e a aprovação de alteração do seu Regimento Interno, aprovada na reunião 

realizada no dia 12.01.2009, resolve editar o seguinte ATO: 

Artigo  1º  -  O artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior passará a  ter a seguinte 

redação: 

“Art. 168 - Cabe ao Conselho autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para 

freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior, desde que 

guarde relação com função exercida pelo interessado (v. art. 36,  XII, da LOEMP). 

§ 1º - O Conselho Superior do Ministério Público não autorizará afastamentos da carreira para 

freqüência em Cursos de Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado no Exterior, que 

tenham similar no Brasil em instituição de ensino devidamente reconhecida. 

§ 2º - O afastamento da carreira só será autorizado para cursos de curta duração no exterior, 

que não tenham similar no Brasil, sobre temas específicos, que guardem pertinência e relação 

com o Plano de Atuação Funcional, publicado anualmente. 

§ 3º - Tomando conhecimento da realização de curso ou seminário de especial interesse  

institucional, no país ou no exterior, o Conselho Superior poderá, a qualquer tempo, instaurar, 

por meio de Aviso publicado no Diário Oficial, processo seletivo para escolha de membros do 

Ministério Público interessados em participar do evento, com indicação das regras do certame, 

dentre as quais o número de vagas e a área de atuação exigida dos concorrentes. 

§ 4º - O membro do Ministério Público que tenha concluído todos os créditos em Programa de 

Pós-Graduação ‘stricto sensu’ (Mestrado ou Doutorado) no país, em estabelecimento de ensino 

devidamente reconhecido, desde que encerrado o período de orientação e aprovado em exame de 

proficiência, poderá obter afastamento pelo período de até trinta dias, para elaboração de 

dissertação ou tese. 

I - O pedido deverá ser instruído com prova da conclusão dos créditos, do encerramento da 

orientação e da aprovação no exame de proficiência e declaração formal de que o interessado 
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está com os serviços em dia e não deu causa a adiamento de audiência no período de (12) doze 

meses anteriores ao pedido; 

II - O interessado deverá indicar o período pretendido, que não poderá ser inferior a 06 (seis) 

meses da data do protocolo; 

III - Efetivada a defesa, cópia da ata dos trabalhos deverá ser encaminhada ao Conselho 

Superior, instruída com dois exemplares da dissertação ou tese, um dos quais será encaminhado 

pelo Conselho à biblioteca central e o outro à  biblioteca do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional Escola Superior do Ministério Público. 

§ 5º - A freqüência a congresso, curso, seminário ou encontro, no País, para período igual ou 

inferior a 07 (sete) dias, não pressupõe afastamento na forma deste artigo, e sim está sujeito à 

autorização do Procurador-Geral, providenciada a substituição automática.. 

Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
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