
PROPOSTA DE [RESOLUÇÃO] N° [...], DE [ANO].

Altera a redação do artigo 2º, caput e §§ 3º e 7º, dos
artigos 4º e 5º, caput, e acrescenta o §8º ao artigo 2º
e o parágrafo único ao artigo 7º, todos da Resolução
nº 26, de 17 de dezembro de 2007, para determinar a
prévia oitiva da Corregedoria-Geral nos pedidos de
autorização  de  residência  fora  da  Comarca,  bem
como  estabelecer  que  o  ato  de  autorização  é
discricionário e vinculado ao interesse público. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no  exercício  das

atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, em conformidade com

os termos do art. 157 da Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento Interno do

Conselho Nacional do Ministério Público), e com a decisão plenária proferida na [   ]ª Sessão

Ordinária, realizada em [DD.MM.AAA], nos autos da Proposição nº [       ];

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento da Resolução CNMP n.º 26, de

17 de dezembro de 2007, RESOLVE:

Art. 1º Os artigos 2º, 4º, 5º e 7º da Resolução n.º 26, de 17 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.  2º  O Procurador-Geral,  após  manifestação da  Corregedoria-Geral, poderá

autorizar, através de ato motivado, em caráter excepcional, a residência fora da

Comarca  ou  da  localidade  onde  o  membro  do  Ministério  Público  exerce  a

titularidade de seu cargo. 

[…]

§ 3º. A autorização, ato discricionário, está condicionada à prévia comprovação

dos seguintes requisitos:

[…]

§7º A Corregedoria-Geral do Ministério Público terá um prazo de dez (10) dias

para se manifestar sobre o pedido.



§8º  O  Procurador-Geral  poderá  indeferir  a  autorização,  com  fundamento  na

conveniência  e  oportunidade  do  serviço,  sempre  tendo  em  vista  o  interesse

público.

[…]

Art.  4º.  A autorização  é  de  caráter  precário,  podendo ser  revogada  a  qualquer

momento por ato do Procurador-Geral, quando se tornar prejudicial à adequada

representação  da  Instituição,  se  houver  atraso  injustificado  de  serviço ou  pela

ocorrência de falta funcional por parte do membro do Ministério Público.

Art.  5°.  A autorização  será  revogada  pelo  Procurador-Geral,  de  ofício  ou  a

requerimento,  devendo ser  ouvida  a  Corregedoria-Geral,  em  caso  de

descumprimento  de  qualquer  das  disposições  contidas  nesta  Resolução,  ou  na

hipótese de instauração de processo administrativo- disciplinar por inobservância

dos deveres inerentes ao cargo.

[…]

Art.7º.  A Corregedoria-Geral  manterá  o  cadastro  atualizado  dos  membros  do

Ministério Público autorizados a residir fora da Comarca.

Parágrafo único.  A relação nominal  dos membros autorizados a  residir  fora da

Comarca  deverá  ser  divulgada  no  sítio  eletrônico  da  Instituição,  acessível  ao

público.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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J U S T I F I C A Ç Ã O

O art.  129,  §  2°,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  conferida  pela

Emenda Constitucional n.° 45/2004, impõe aos membros do Ministério Público o indeclinável

dever de fixar residência na Comarca de sua titularidade.

Diante da possibilidade de autorização excepcional do Procurador-Geral, para

que membros do Ministério Público possam residir em Comarca diversa de sua titularidade,

foi editada a Resolução 26, de 17 de  dezembro de 2007, com a finalidade de estabelecer

parâmetros objetivos para referidas autorizações excepcionais.

A presente proposição surge a partir da necessidade de aprimorar os parâmetros

mencionados,  em  especial  para  estabelecer  que  a  decisão  do  Procurador-Geral  deve  ser

precedida da manifestação da Corregedoria-Geral, órgão que detém o conhecimento sobre a

real situação do serviço dos membros do Ministério Público.

Considerando a potencial repercussão disciplinar inata ao ato administrativo de

autorizar a moradia fora da comarca,  surgiu a necessidade de obrigatória a prévia oitiva da

Corregedoria-Geral.

Por outro lado, o preenchimento das condições previstas nos incisos do § 3° do

artigo  2°  da  Resolução  n.°  26,  de  17  de  dezembro  de  2007,  não  implica,  de  per  si,  no

deferimento do pedido de autorização para moradia fora da comarca.  Não se trata  de ato

vinculado e sim discricionário, onde o interesse público é prevalente em casos tais. Há que se

alterar,  por  isso,  a  redação  do  §  3°  do  artigo  2°,  explicitando  que  a  autorização  é  ato

discricionário,  estando atrelado a  análise  da conveniência  e oportunidade,  assim como ao

interesse público.

Por  fim,  a  divulgação  nominal  dos  membros  autorizados  a  residir  fora  da

Comarca no sítio eletrônico da Instituição tem por objetivo conferir transparência às decisões

administrativas internas, facilitando o necessário controle social sobre a atuação do Ministério
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Público.

Assim, submeto ao Plenário a presente proposta de Resolução.

Brasília-DF, 18 de abril de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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