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Excelentíssima Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 

DD. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

  

 

Apresento a Vossa Excelência, no uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso III 

do Regimento Interno do CNMP, com observância das disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998, Proposta de Emenda Regimental, com o propósito de alterar o inciso X, transformar 

o parágrafo único em § 1º e, ainda, inserir um § 2º no art. 23 do Regimento Interno do Conselho Nacional 

do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013). 

Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Emenda 

Regimental, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação desta 

Proposição, na forma do artigo 147 e seguintes do RI/CNMP. 

  Brasília/DF, 12 de março de 2019. 

 

 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

Trata-se de Proposição que visa a alterar o inciso X, transformar o parágrafo único em § 

1º e, ainda, inserir um § 2º no art. 23 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público 

(Resolução nº 92, de 13 de março de 2013), nos seguintes termos: 

“Art. 23...................................................................................................................... 
X – gozar das licenças, dos afastamentos e de férias, com o respectivo 
recebimento do adicional de 1/3 (um terço), devido pro rata pela origem e pelo 
Conselho, sem prejuízo de suas atribuições no Conselho Nacional do Ministério 
Público em assim desejando” (NR) 
(...) 
§ 1º. Aprovada a proposta de que trata o inciso XIII deste artigo, o Plenário 
designará o Conselheiro revisor, observada a posterior compensação, que 
apresentará suas conclusões na sessão subsequente. 
§ 2º. Na hipótese de término do mandato, será devida ao Conselheiro indenização 
relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 
um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias, 
calculada com base na remuneração do mês do término do mandato. 
 

O inciso X do art. 23 do RI/CNMP assegura expressamente o direito a férias aos 

Conselheiros1, mas carece de menção expressa quanto ao direito de percepção do adicional de férias 

garantido constitucionalmente. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 

650.898/RS, que os agentes políticos que desempenham um mandato possuem o direito a férias, bem 

como ao respectivo adicional, em acórdão assim ementado: 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade 
estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º 
salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer 
controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como 
parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de 

                                                           
1 RICNMP. Art. 23. O Conselheiro tem os seguintes direitos: X – gozar das licenças, férias e afastamentos concedidos pelo 
órgão de origem, sem prejuízo de suas atribuições no Conselho Nacional do Ministério Público em assim desejando, bem 
como as deferidas pelo Plenário; (Redação dada pela Emenda Regimental n° 13, de 18 de abril de 2017). 
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reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é 
incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que 
não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, 
pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A 
“verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, 
independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza 
indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional 
de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido2. 

 
Na ocasião do citado julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso explicou que  

“(...) Os agentes políticos não devem ter uma situação melhor do que a de 

nenhum cidadão comum. Mas também não devem estar condenados a ter uma 

situação pior. E se todos os trabalhadores têm direito a um terço de férias e têm 

direito a décimo terceiro salário, eu não veria como razoável que isso fosse 

retirado desses servidores públicos. Como nós sabemos, estar no serviço público 

tem muitos ônus, desde a imensa exposição pública, até muitas vezes 

remunerações mais modestas do que as da iniciativa privada. (...) Eu penso que, 

aqui, o que se deseja excluir com a criação do regime de subsídios eram os 

penduricalhos, não as verbas que podem ser exibidas à luz do dia e comparáveis 

às que qualquer trabalhador percebe, como o adicional de férias e o décimo 

terceiro salário.” 

A medida, portanto, alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria, de modo a assegurar aos Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, de 

forma incontroversa, o pagamento do adicional de férias, tanto pelo que recebem na origem, quanto pelo 

que percebem do CNMP. 

Com relação à hipótese de férias não gozadas, é mister que se discipline, formalmente, o 

direito à conversão em pecúnia das férias eventualmente não usufruídas. É assegurado a quaisquer 

espécies de servidores ou agentes públicos e políticos, a conversão em pecúnia de férias ou de outros 

direitos de natureza remuneratória, quando não puderem mais ser usufruídos, em face da vedação ao 

enriquecimento sem causa. 
                                                           
2 STF. RE 650898, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
01/02/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-187. Divulgado em 23/08/2017. Publicado em 24/08/2017. 
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Esta matéria está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

jurisprudência no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou 

de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva 

da Administração Pública em virtude da vedação em enriquecimento sem causa. 

Cumpre assinalar, também, nos termos do que pacificado pela Corte Suprema, que a 

falta do gozo das férias pelo servidor/agente público ou político, no momento oportuno, não pode lhe 

acarretar penalidade ainda mais gravosa, consistente na circunstância de não receber a indenização 

devida, acrescida do terço constitucional. 

Nesse sentido: 

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. 
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza 
remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem 
delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da 
Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência 
desta Corte.” (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013) 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM 
ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO 
CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7º DA MAGNA CARTA. 
ADMISSIBILIDADE. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao acolher o 
pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7º 
da Lei das Leis. Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a 
Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de 
absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização correspondente, 
acrescida do terço constitucional. De outra parte, o fato de o servidor não haver 
usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de 
receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional. Procedimento esse 
que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a que 
se nega provimento.” (RE-AgR 324.880, Relator: Min. AYRES BRITTO, 
Primeira Turma, DJ 10/03/2006)   
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Ex positis, submeto a presente proposição ao egrégio Plenário, para que, após a devida 

distribuição e instrução, delibere a respeito do tema ora apresentado, nos termos dos artigos 148 a 151 do 

RICNMP. 

 

Brasília/DF, 12 de março de 2019. 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2019. 

 

Altera o inciso X, transforma o parágrafo único em § 1º e, 
ainda, insere um § 2º no art. 23 do Regimento Interno do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos artigos 147 e seguintes de seu 

Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na _ ª Sessão Ordinária, realizada 

em _ de __________ de 2019. 

CONSIDERANDO que compete ao Plenário a alteração do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, inciso XII, do RICNMP; 

CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, nos autos do RE 650.898/RS, de que os agentes políticos que desempenham um 

mandato possuem o direito a férias, bem como ao respectivo adicional;  

RESOLVE: 

Alterar o inciso X, transformar o parágrafo único em § 1º e, ainda, inserir um § 2º no art. 23 

do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 

2013), nos seguintes termos: 

“Art. 23...................................................................................................................... 
X – gozar das licenças, dos afastamentos e de férias, com o respectivo 
recebimento do adicional de 1/3 (um terço), devido pro rata pela origem e pelo 
Conselho, sem prejuízo de suas atribuições no Conselho Nacional do Ministério 
Público em assim desejando” (NR) 
(...) 
§ 1º. Aprovada a proposta de que trata o inciso XIII deste artigo, o Plenário 
designará o Conselheiro revisor, observada a posterior compensação, que 
apresentará suas conclusões na sessão subsequente. 
§ 2º. Na hipótese de término do mandato, será devida ao Conselheiro indenização 
relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 
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um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias, 
calculada com base na remuneração do mês do término do mandato. 
 

Brasília, __, de ___________ de 2019. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


