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Ofício n. 71/2022-GAB/CONAMP 

Brasília/DF, 25 de maio de 2022. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

RINALDO REIS 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
 

 
Assunto: Solicita apresentação de Proposta de Resolução – férias em período eleitoral. 
 

 

Senhor Conselheiro, 
 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional, com sede no Setor Hoteleiro Sul – SHS, 

Quadra 6, Conjunto “A”, Complexo Brasil 21, Bloco “A”, salas 305/306, Brasília/DF, CEP: 

70.322-915, representada por seu Presidente, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência encaminhar fundamentos acerca da necessidade de alteração do art. 5º, §2º  

da Resolução nº 30/2008, para fins de adequação ao disposto na Lei Eleitoral nº 

13.165/2015, relativamente às restrições ao gozo de férias e licenças voluntárias em 

período eleitoral, para análise de viabilidade da apresentação de PROPOSTA DE 

RESOLUÇÃO ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, com base nas 

considerações fáticas e jurídicas que seguem. 

 

DO CABIMENTO DA PROPOSIÇÃO 

 

A Constituição Federal, em seu art. 130-A, § 2º, I, outorgou ao Conselho 

Nacional do Ministério Público, na qualidade de órgão responsável pelo controle da 

atuação administrativa e financeira do Ministério Público brasileiro e do cumprimento 

dos deveres funcionais de seus membros, competência originária para expedição de atos 

regulamentares e recomendação de providências. 
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Interpretando referido dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal 

reconhece que se insere no espectro de competências do CNMP a expedição de atos 

normativos e providências acerca da organização administrativa do Ministério Público 

brasileiro (cf. ADC n. 12, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009). 

 

Pelo presente requerimento, a CONAMP objetiva, em suma, que o CNMP 

proceda a adequação da Resolução nº 30/2008, relativamente ao período de restrições 

ao gozo de férias e licenças voluntárias em período eleitoral, à reforma trazida para a Lei 

das Eleições por meio da Lei nº 13.165/2015. 

 

Nesse cenário, a Proposição exsurge como meio adequado e necessário para 

a demanda ora vindicada, nos termos do art. 147, I, do Regimento Interno deste Conselho 

Nacional, forte no sentido de que “qualquer membro ou Comissão poderá apresentar 

Proposta de (…) Resolução”, a qual “será autuada na Classe ‘Proposição’, distribuída e 

remetida por cópia aos Conselheiros, com exclusão do proponente” (art. 148, § 1º, do 

RICNMP). 

 

 

DO PERÍODO DE RESTRIÇÕES AO GOZO DE FÉRIAS E LICENÇAS VOLUNTÁRIAS EM 

PERÍODO ELEITORAL 

 

Sabe-se que a designação para o exercício da função eleitoral por membro do 

Ministério Público em primeiro grau compete, em conjunto com o Procurador-Geral de 

Justiça, ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as 

atividades do setor, consoante disposição presente no art. 77 da LC nº 75/1993. 

  

Visando estabelecer parâmetros uniformes e objetivos mínimos a serem 

observados no Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, principalmente na 
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designação dos membros com atuação na Justiça Eleitoral, o CNMP expediu a Resolução 

nº 30/2008.  

 

Conforme pode ser visto, o art. 5º, §2º, da citada Resolução prevê a vedação, 

como regra, de fruição de férias ou de licença voluntária pelo Promotor de Justiça que 

exerça funções eleitorais, no período de 90 (noventa) dias que antecede o pleito até 15 

(quinze) dias após a diplomação dos eleitos. Entretanto, o mesmo parágrafo traz 

hipóteses em que essa proibição pode ser afastada, desde que sejam preenchidos os 

requisitos ali elencados. Vejamos: 

 

Art. 5º. 
(…) 
§ 2º No período de 90 (noventa) dias que antecede o pleito até 15 
(quinze) dias após a diplomação dos eleitos, é vedada a fruição de férias 
ou de licença voluntária pelo Promotor de Justiça que exerça funções 
eleitorais, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo Chefe do 
Ministério Público respectivo, instruídos os pedidos, nessa ordem, com 
os seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução n° 90, de 24 de 
outubro de 2012) 
I - demonstração da necessidade e da ausência de prejuízo ao serviço 
eleitoral; (Incluído pela Resolução n° 90, de 24 de outubro de 2012) 
II - indicação e ciência do Promotor substituto; (Incluído pela Resolução 
n° 90, de 24 de outubro de 2012) 
III - anuência expressa do Procurador Regional Eleitoral. (Incluído pela 
Resolução n° 90, de 24 de outubro de 2012) (grifo nosso) 

 

Como visto, existe, como regra, a vedação para fruição de férias por parte do 

Promotor de Justiça com atribuição eleitoral, no período de 90 (noventa) dias 

antecedentes ao pleito, até 15 (quinze) dias após a diplomação. 

 

Esse prazo foi estabelecido na Resolução nª 30/2008 em razão do que 

dispunha a Lei Eleitoral (nº 9.504/97), nos seus art. 11 e 36, respectivamente, ao fixar que 

o registro de candidatura deveria ser feito até o dia 05 de julho do ano das eleições e a 

propaganda eleitoral iniciava-se após essa data. 
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Entretanto, com o advento da Lei nº 13.165/2015, que alterou a Lei das 

Eleições (nº 9.504/97), houve o deslocamento do início e do fim do chamado 

microprocesso eleitoral, passando as convenções partidárias para o período de 20 de 

julho a 5 de agosto1, o registro de candidaturas para 15 de agosto2 e o início da 

propaganda eleitoral para 16 de agosto3, resultando num encurtamento desse processo, 

fazendo com que a Resolução nº 30/2008 ficasse em descompasso com a minirreforma 

eleitoral. 

 

Assim, as restrições ao gozo de férias e licenças voluntárias pelo prazo 

estabelecido na Resolução CNMP nº 30/2008 não fazem mais sentido, pois estão 

desatualizadas de acordo com a nova sistemática dada ao microprocesso eleitoral desde 

2015, carecendo de uma adequação. 

 

Observando que, efetivamente, o microprocesso eleitoral inicia-se com o 

registro de candidaturas, no dia 15 de agosto do ano eleitoral, momento em que a 

atuação do Promotor de Justiça Eleitoral é mais intensa, entende-se que a partir de então 

deve-se iniciar o período de vedação, como regra, da concessão de férias e licenças 

voluntárias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, requer a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP que Vossa Excelência apresente PROPOSTA DE 

RESOLUÇÃO ao Plenário deste Conselho Nacional, na forma dos arts. 147 a 151 do 

 
1Art. 8o  A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no 

período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata 

em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de 

comunicação.           (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
2Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove 

horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 

2015) 
3Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação 

dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
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Regimento Interno, a fim de que, o art. 5º, §2º da Resolução nº 30/2008, relativamente 

ao período de restrições ao gozo de férias e licenças voluntárias em período eleitoral, seja 

alterado para se adequar às modificações trazidas para a Lei das Eleições (nº 9.504/97) 

com o advento da Lei nº 13.165/2015. 

 

Segue em anexo sugestão de minuta de Recomendação para análise e 

aperfeiçoamento. 

 

 

 

 
 

MANOEL VICTOR SERENI MURRIETA E TAVARES 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº [...], DE ______ DE ______ DE 2022 

 
 
 

Dá nova redação ao § 2º do art. 5º da Resolução CNMP 
nº 30, de 19 de maio de 2008 

 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 130-A, parágrafo 2º, incisos I, II e III, da 

Constituição Federal, e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno; em conformidade 

com a decisão Plenária proferida na 7º Sessão Extraordinária, realizada em 24 de outubro 

de 2012, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 5º………………………….................................................................… 

 

§ 2º No período de 15 de agosto do ano da eleição até 15 (quinze) dias 

após a diplomação dos eleitos, é vedada a fruição de férias ou de licença voluntária pelo 

Promotor de Justiça que exerça funções eleitorais, salvo em situações excepcionais 

autorizadas pelo Chefe do Ministério Público respectivo, instruídos os pedidos, nessa 

ordem, com os seguintes requisitos: 

I - demonstração da necessidade e da ausência de prejuízo ao serviço el 

toral; 

II - indicação e ciência do Promotor substituto; 

III - anuência expressa do Procurador Regional Eleitoral.” 

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação. 

 

 


	MANOEL VICTOR SERENI MURRIETA E TAVARES

