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Protocolo nº 18938/11.  
 
Interessado: Conselho Superior do Ministério Público.  
 
Objeto: Proposta de alteração da Resolução 1197/07 do Conselho Superior do 

Ministério Público.  
 
Relatora: Conselheira TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI.  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 83/12 
 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Conselho Superior do Ministério Público, à 
unanimidade, aprovou a alteração da Resolução 1197/07, que regulamenta pedido de 
AFASTAMENTO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para frequência de cursos, 
seminários, pós-graduação ou eventos correlatos, no país ou fora dele, com prazo 
superior a 30 (trinta) dias ou mais, até o limite de 01 (hum) ano, cuja redação resultou 
no seguinte texto:  
 

EMENTA 
 
Altera a Resolução CSMP de nº 1197/07, a qual regulamenta o afastamento de 
membros do Ministério Público para frequência de CURSOS, SEMINÁRIOS, PÓS-
GRADUAÇÃO ou EVENTOS CORRELATOS, dentro do país ou no exterior, por período de 
30 (trinta) dias ou mais, até o limite de 01 (hum) ano.  
 

RESOLUÇÃO 
 
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, com fundamento nos artigos 15 – XI 
e 53 – III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP) e 121 - §§ 1º, 2º, e 
4º, da Lei Complementar Estadual 85/99 e demais dispositivos aplicáveis,  
 

RESOLVEU 
 
Alterar a Resolução mencionada na ementa supra, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 1º. Os pedidos de afastamento de até 04 (quatro) membros da Instituição, por 
período de 30 (trinta) dias ou mais, até o limite de 01 (hum) ano, para frequentar 
CURSOS, SEMINÁRIOS, PÓS-GRADUAÇÃO e EVENTOS CORRELATOS, dentro do país ou 
no exterior, deverão seguir as normas adiante e estar acompanhados de documentos. 
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Somente serão processados e julgados os pedidos de frequência correlatos às 
correspondentes atividades.  
 
Parágrafo Primeiro. Tratando-se de cursos na própria Comarca ou Comarca próxima, 
deste que não diste mais de 100 kms, e em horários distintos daqueles afetos aos 
serviços normais, o interessado apenas comunicará à Corregedoria Geral do Ministério 
Público, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias anexando a respectiva 
programação e declaração pessoal de regularidade dos serviços.  
 
Parágrafo Segundo. Somente serão concedidas autorizações para até 04 (quatro) 
membros, sendo autorizados 02 (dois) membros a realizarem curso fora do Estado e 
02 (dois) membros a realizarem curso no Exterior.  
 
Inciso I. Para os cursos fora do Estado ou no Exterior, os requerentes deverão juntar os 
seguintes documentos:  
 
a) convite do professor ou responsável pelo curso, ou comprovante de asseguramento 
da vaga;  
 
b) comprovante de suficiência no idioma em que o evento for ministrado, no caso de 
realização fora do país;  
 
c) comprovante do Ministério da Educação e Cultura - MEC - de reconhecimento do 
curso, e, nos casos de frequência em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 
e doutorado;  
 
d) declaração comprobatória de regularidade dos serviços e de residência na Comarca; 
  
e) as férias deverão ser usufruídas concomitantemente com o recesso da Instituição de 
Ensino, demonstrando-se por meio de certidão indicativa do período em que o recesso 
se verificar. 
  
Inciso II. Depois de autuado o pedido de afastamento na Secretaria do Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, deverá ser conferida vista à 
Corregedoria-Geral e ao CEAF, sucessivamente, a fim de que haja: a) pronunciamento 
pormenorizado da Corregedoria-Geral do Ministério público do Paraná acerca da 
situação pessoal e funcional do requerente, desde seu ingresso na carreira; b) 
demonstração do interesse público-institucional no curso em que pretende inscrição, 
mediante parecer técnico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF 
do Ministério público do Paraná e do Centro de Apoio, relacionado com a matéria 
objeto.  
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Art. 2º. A duração do afastamento deve ser correspondente ao tempo de frequência 
no curso e cumprimento dos créditos, excluindo-se o tempo necessário para a redação 
de obras de conclusão de curso.  
 
Art. 3º. Os documentos referidos no artigo 1º - § 2º - inciso I, desta Resolução, em se 
tratando de curso a ser realizado fora do país, deverão estar acompanhados de 
tradução oficial.  
 
Art. 4º. O requerimento para afastamento de membro do Ministério Público, em 
qualquer dos casos, deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias anteriores ao 
início do curso, junto à Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, sob 
pena de não conhecimento.  
 
Art. 5º. Somente membros do Ministério Público vitaliciados poderão requerer a 
frequência aos cursos indicados nesta Resolução.  
 
Art. 6º. Ao término do curso, o membro do Ministério Público deverá apresentar ao 
Conselho Superior do Ministério Público relatório final, monografia, dissertação ou 
tese, contados 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento do curso ou da 
realização das bancas correlatas.  
 
Parágrafo Primeiro. Superado o prazo, em não havendo apresentação dos 
documentos correspondentes, a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público 
do Estado do Paraná abrirá – nos próprios autos de afastamento - o prazo de 15 
(quinze) dias ao membro para que, querendo, apresente as justificativas.  
 
Parágrafo Segundo. Após o prazo de 15 (quinze) dias, apresentadas ou não as razões, 
o órgão Colegiado deliberará sobre e a falta cometida.  
 
Inciso I. Se a falta for relevada após deliberação no órgão Colegiado, será oportunizado 
prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação definitiva. Feita a apresentação, 
arquivar-se-á na Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 
Paraná.  
 
Inciso II. Se na hipótese de que a falta seja negativamente valorada após deliberação 
no órgão Colegiado e, ainda, se na hipótese do inciso anterior não houver 
apresentação dentro do prazo estabelecido, extrair-se-á cópia do feito que será 
remetida à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, a fim de 
que adote as providências cabíveis.  
 
Art. 7º. Em cursos equivalentes, observar-se-á a ordem de preferência entre os 
ministrados no Estado, no País e o Exterior, exatamente nesta ordem.  
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Art. 8º. O membro do Ministério Público que tiver obtido licença para afastamento nos 
casos previstos nesta Resolução e vier a ser exonerado do cargo dentro do prazo 
equivalente ao de sua duração, deverá ressarcir o Estado com o pagamento de seus 
vencimentos por dia de afastamento, acrescido das despesas de custeio.  
 
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 
Curitiba, 17 de abril de 2012. 

 
 
 

Procurador-Geral de Justiça GILBERTO GIACOIA, Presidente  
 
 
 

Procuradora de Justiça TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI, Relatora 
 
 


