
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO N° 459fPGJ/97 DE 12 DE JULHO DE 1997. 

Dispõe sobre a posse e exercício dos 
servidores do Quadro dos Serviços 
Auxiliares do Ministério PÚblico do 
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 
outras providências 

o PROCURADOR.GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7°, I e V, da Lei 
Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1.994, e considerando as disposições dos artigos 
19 e 24 da Lei n° 1.102, de 10 de outubro de 1990, 

RE SOLVE: 

Art. 1°. A posse e o ato expresso de aceitação das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo ou função, com o compromisso de desempenhá-
Ios com probidade e obediência às normas legais e regulamentares. 

§ 1 ° A posse ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato 
de nomeação ou provimento, e será formalizada com a assinatura do termo pelo Procurador-
Geral de Justiça e pelo candidato nomeado. 

§2° Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação ou de 
promoção vertical ou transferência para outra categoria funcional. 

Art. 2° O período para a posse é prorrogável por mais trinta, a requerimento 
do interessado, e a juízo da administração, mediante deferimento do Procurador-Geral de 
Justiça. 

§ 10 Em se tratando de servidor em licença prevista em lei ou em qualquer 
outro afastamento legal, o prazo para a posse será contado do término do retomo à atividade, 
vedada a prorrogação da licença ou a concessão de outro afastamento para postergar a posse. 

§2° O candidato que, quando da publicação dos respectivos atos de 
provimento, estiver incorporado às Forças Armadas para prestação de serviço militar de 
natureza obrigatória, terá o prazo para a posse contado da data de seu desligamento. . 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSllÇA 

Art.3° São requisitos para a posse em cargo público integrante do Quadro dos 
Serviços Auxiliares do Ministério Público: 

1. 

11. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VIl 

nacionalidade brasileira; 

idade mínima de dezoito anos; 

estar no exercício dos direitos civjs e políticos; 

estar quites com as obrigações eleitorais e militares; 

não ter sido condenado nem estar sendo processado pela Justiça Federal e Estadual 
do Estado de Mato Grosso do Sul e do Estado de domicílio. 

bons antecedentes e idoneidade moral atestados por membro do Ministério Público 
ou da Magistratura Estadual ou por autoridades constituci}nalmente equivalentes; 

boa saúde, comprovada em inspeção médica realizada por órgão oficial do Estado, 
admitida a incapacidade física parcial, na forma estabelecida no Edital do concurso 
público; 

VIII. habilitação prévja em concurso público, para provimento em caráter efetivo~ 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

declaração se detém ou não outro cargo, função ou emprego em entidade pública ou 
privada ou se percebe proventos de inatividade; 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda; 

declaração de bens e rendas; 

comprovação da escolaridade exigida para o exercício do cargo ou função, assim 
como registro profissional específico, quando for o caso; 

XIII. cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para deter 
 minados cargos, inclusive habilitação legal específica para seu exercício. 

M.4° Ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo ou em 
comissão se exercer, no âmbito federal, estadual ou municipal, outro cargo, emprego 
ou função ou perceber proventos de inatividade, da administração direta ou indireta. 

§ 1 ° O empossado, quando exercer outro cargo, emprego ou função, deve rá 
provar que solicitou exoneração ou dispensa do cargo, emprego ou função ou desistiu da 
percepção dos proventos ou que esta autorizado a acumular nos termos da Constituição 
Federal 

§2° O servidor nomeado deverá comprovar que a exoneração, a dispensa ou a 
desistência, referidos no § 1 °, produzirão efeitos a partir do início do exercício no 

novo cargo, sob pena de ser considerado incidente em acumulação ilícita. IW\ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Art. 5° A declaração dos bens e valores que constituem o patrimônio do 
servidor empossado dever& expressar, obrigatoriamente, a relação pormenorizada dos bens 
imóveis, móveis, semoventes, títulos ou valores mobiliários, direitos sobre veículos, auto-
móveis, embarcações ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no 
exterior, constituam, separadamente, o patrimônio do declarante e de seus dependentes. 

§ I ° Os bens serão declarados, discrirninadamente, pelos valores de aquisi-
ção constantes dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com indicação 
concomitante de seus valores venais. 

§2° O empossado poderá entregar, em atendimento à exigência referida 
neste artigo, a cópia da sua declaração de rendimentos anual apresentada à Receita 
Federal, no ano base imediatamente anterior ao da posse. 

Art. 6° Ao comparecer à inspeção médica oficial, a ser realizada por Junta 
Médica do Instituto de Previdência Social ou por entidade indicada pela ProcuradoriaGeral 
de Justiça, o candidato nomeado deverá apresentar-se munido de: 

I. 

lI. 

lU. 

IV. 

exame médico odontológico, mediante atestado passado por profissional habilitado 
pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de domicílio do empossado; 

exame de eletrocardiograma para os candidatos nomeados e contarem mais de 45 ( 
quarenta anos) de idade; 

laudo de Neurologista e de Psicanalista, acompanhados do exame de eletroencefalo-
grama para os candidatos nomeados para as funções de Motorista ou Oficial de Se-
gurança; 

exame específico, quanto o nível de deficiência capacitante para o exercício da fun-
ção de nomeação, realizado pela Junta Médica ou por entidade credenciada pela 
Procuradoria-Geral de Justiça; 

§ 10 Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mental-
mente, para o exercício do cargo e função. 

§2° A posse de servidor efetivo ou estável nomeado para outro cargo, desde 
que se encontre em exercício, independerá de inspeção médica. 

Art. 7° A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de 
responsabilidade, se foram satisfeitas todas as condições estabelecidas para a 
investidura no cargo 
e, ainda: . 

I. se do ato de provimento consta a existência da vaga, com os elementos capazes de 
identificá-Ia; 

n. em caso de acumulação de cargos, se consta prova da necessária autorização para o 
novo provimento. 
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Parágrafo único - Será tomado sem efeito o ato de nomeação, se a posse não 
se verificar o prazo estabelecido em Lei ou o empossado apresentar documentação, 
declaração ou comprovação inábil ou falsa. 

Art. 10 O servidor empossado deverá apresentar à Secretaria de Recursos 
Humanos da Procuradoria-Geral de Justiça, para entrar em exercício, os elementos neces-
sários à abertura do assentamento individual. 

§ 1 o Dentre os elementos exigidos para entrar em exercício incluem-se 
a certidão de nascimento, casamento ou equivalente para comprovação de dependência, 
foto grafias recentes e comprovação de residência. 

§2° Nenhum servidor poderá ter exercicio em órgão, comarca ou região 
diferente daquela em que tiver sido lotado. 

Art. 11 Salvo os casos previstos nesta Lei, o servidor que interromper o 
exercício por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta dias interpoladamente, durante um 
ano, ficará sujeito a pena de demissão por abandono do cargo. 

Art. 12 O exercício e o efetivo desempenho das atribuições da função. 

§ 10 O início, a interrupção ou reinício do exercício serão registrados no 
assentamento individual do servidor. 

§2° - O exercício será dado pelo dirigente superior do órgão ou comarca de 
lotação e a.s alterações que ocorrerem serão comunicadas à Secretaria de Recursos Humanos 
pela chefia imediata do servidor. 

Art. 13 O exercício do cargo terá início dentro do prazo de trinta dias, con-
tados da data da posse ou da data da publicação do ato, no caso de remoção, reintegração, 
aproveitamento, reversão e transferência. 

§ 10 O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por até trinta dias, a 
requerimento do interessado e a juízo da autoridade à qual o servidor ficar subordinado. . 

§2° No caso de remoção, o prazo para exercício de servidor em férias ou 
licença, será contado da data em que retomar ào serviço. 

§3° O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo fixado, 
será exonerado. 

Art. 14 O exercício em cargo efetivo nos casos de reintegração, aprovei-
tamento e reversão, dependerá da prévia satisfação dos requisitos atinentes e capacidade 
fisica e sanidade mental, comprovadas em inspeção médica oficial.  
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Art. 15 A transferência ou a promoção vertical não interrompem o tempo de 
exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação 
do ato que transferir ou promover o servidor. 

Art. 16 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Campo Grande, 22 de julho de 1997. 
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F1DEL TAJHER IUNES 

Procurador-Geral de 
Justiça 
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