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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas e quarenta 
e seis minutos, no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público,  iniciou-se a 
Sétima Sessão Extraordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, sob a Presidência 
do  Doutor  Roberto  Monteiro  Gurgel  Santos,  Presidente  do CNMP e Procurador-Geral  da 
República. Presentes os Conselheiros  Jeferson Luiz Pereira Coelho,  Maria Ester Henriques 
Tavares, Taís Schilling Ferraz, Almino Afonso Fernandes, Adilson Gurgel de Castro, Mario 
Luiz Bonsaglia, Claudia Maria de Freitas Chagas, Jarbas Soares Júnior, Alessandro Tramujas 
Assad, Tito Souza do Amaral, José Lázaro Alfredo Guimarães e Fabiano Augusto Martins 
Silveira.  Ausente,  justificadamente,  o  representante  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil, 
Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior.  Presentes, também, o Doutor José Adércio Leite 
Sampaio, Secretário-Geral do CNMP, e os Doutores Robertson Alves Mesquita, Promotor de 
Justiça do Estado de Goiás;  Ailton José da Silva, Promotor de Justiça do Ministério Público 
Militar;  Josemar Moreira, Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo;  Marcello de 
Souza Queiroz, Presidente da Associação Espirito-Santense do Ministério Público – AESMP; 
Ricardo  Rangel  de  Andrade,  Promotor  de  Justiça  do  Estado de  Goiás;  Marcelo  Ferra  de 
Carvalho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso; Vinicius Gahyva Martins, 
Presidente da Associação Mato-Grossense do Ministério Público – AMMP; Flávio de Souza 
Santos, Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo; César Mattar Júnior, Presidente da 
Associação  Nacional  dos  Membros  do  Ministério  Público  –  CONAMP;  Henrique  Nelson 
Calandra, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; Carlos Eduardo de 
A. Lima, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT; Antônio 
Marcos Dezan, Presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios – AMPDFT; Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro; e Rinaldo Janja, Promotor de Justiça do Estado do Ceará. Iniciados os trabalhos, o 
Presidente cumprimentou a todos os presentes e esclareceu que, no período matutino, a sessão 
seria  dedicada  à  continuidade  da  votação  das  alterações  do  novo  Regimento  Interno  do 
Conselho Nacional  do Ministério  Público  e  que  os  demais  processos  constantes  da  pauta 
seriam  apreciados  durante  a  tarde.  Na  ocasião,  a  pedido  do  Conselheiro  Tito  Amaral, 
ocuparam a tribuna os Doutores  Henrique Nelson Calandra,  Presidente  da AMB, e  César 
Mattar Júnior, Presidente da CONAMP, os quais convidaram os membros do CNMP para o 
XXI Congresso Brasileiro de Magistrados, a ser realizado no período de 21 a 23 de novembro, 
em Belém/PA, bem como para o coquetel após a posse do Ministro Joaquim Barbosa como 
Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Na  oportunidade,  o  Presidente,  em  nome  do 
Conselho,  agradeceu  o  convite  e  salientou  que  a  escolha  do  local  para  realização  do 
mencionado  congresso seria  mais  um atrativo  para  comparecer  ao evento.  Em seguida,  o 
Conselheiro Jarbas Soares Júnior registrou que as decisões do Conselho, assim como os votos 
vencidos,  deveriam  ser  respeitados,  em  função  da  reciprocidade  presente  em  um  órgão 
colegiado,  pelo  qual  todos  deveriam  zelar.  Após,  passou-se,  então,  ao  julgamento  dos 
processos  incluídos  em  pauta,  registrando-se  os  resultados  constantes  das  certidões 
consolidadas  em  anexo.  Por  ocasião  da  deliberação  do  art.  24,  inciso  I,  que  tratava  da 
substituição  do  Presidente  do  CNMP  nas  hipóteses  de  ausência  ou  impedimento,  o 



Conselheiro Jarbas Soares Júnior solicitou a retirada do destaque de sua autoria, ficando a 
matéria restrita à proposta formulada pelo Conselheiro Mario Bonsaglia, o que foi acatado por 
todos. O Conselheiro Tito Amaral, Relator, consignou que o Presidente do CNMP deveria ser 
substituído por um membro do Conselho, em razão do critério utilizado para composição do 
Órgão, buscando-se, assim,  a paridade com o Conselho Nacional de Justiça.  No ensejo, o 
Conselheiro  Mario  Bonsaglia  explicitou  que  a  sistemática  atual,  na  qual  o  Presidente  do 
CNMP seria substituído pela Vice-Procuradora-Geral da República, deveria ser mantida, uma 
vez que a regra estabelecida no art. 27, da Lei Complementar n.º 75/1993, não poderia ser 
contrariada por disposição regimental em sentido contrário. Na ocasião, o Presidente assinalou 
que  a  argumentação  desenvolvida  pelo  Conselheiro  Tito  Amaral  era  consistente,  mas 
ponderou que a Constituição Federal atribuiu a Presidência do CNMP ao Procurador-Geral da 
República ou ao seu  substituto e que, na hipótese de o destaque não ser acolhido, o cargo 
poderia  ser  exercido  por  quem  não  fosse  membro  do  Ministério  Público.  No  ensejo,  o 
Conselheiro  Fabiano  Silveira  registrou  a  sua  admiração  pelo  Relator,  em  função  da  sua 
postura  franca,  leal  e  corajosa  ao  trazer  o  tema  para  debate.  Em seguida,  o  Conselheiro 
Alessandro Tramujas consignou que o CNMP deveria ter suas próprias leis, inclusive no que 
tange ao aspecto disciplinar, evitando, assim, a utilização da Lei Complementar n.º 75/1993 e 
da Lei n.º 8.625/1993. Neste sentido, sugeriu que fosse elaborada uma proposta de emenda 
constitucional nos moldes do Conselho Nacional de Justiça, oportunidade em que o Presidente 
acolheu a sugestão e se comprometeu a trabalhar sobre o tema. Na ocasião, o Conselheiro 
Jarbas Soares Júnior registrou que tal providência pacificaria a questão relativa à substituição. 
Após, o plenário aprovou, por maioria,  o destaque, para que o Presidente do CNMP fosse 
substituído  pela  Vice-Procuradora-Geral  da  República  e,  em  caso  de  ausências  ou 
impedimentos  de  ambos,  pelo  Corregedor  Nacional  do  Ministério  Público.  Durante  a 
deliberação do art. 13, inciso V, que tratava da atribuição de o Presidente do CNMP proferir 
voto,  o  qual  prevaleceria  em  caso  de  empate,  o  Conselheiro  Mario  Bonsaglia,  autor  do 
destaque, asseverou que o Procurador-Geral da República contribuiria de forma relevante nas 
matérias a serem discutidas no plenário, em razão de sua experiência. Ressaltou, ainda, que 
apresentou a referida proposta para que todos os quatorze Conselheiros pudessem participar 
do julgamento dos processos disciplinares, em virtude da necessidade de obtenção da maioria 
absoluta para a imposição de sanções e, também, porque não havia razão para negar tal direito 
ao Presidente. Na ocasião, o Presidente ponderou que o Procurador-Geral da República não 
preside o CNMP na condição de representante do Ministério Público Federal ou como Chefe 
do Ministério Público da União e que seu voto seria de absoluta imparcialidade. Sobre o tema, 
o Conselheiro Jarbas Soares Júnior registrou que o Procurador-Geral da República contribuía 
de forma extraordinária para as decisões dos órgãos colegiados dos quais participava e  que 
não concordava com a atribuição dada ao Procurador-Geral da República apenas para presidir 
a sessão e dirigir  os trabalhos.  Em seguida,  o Conselheiro Fabiano Silveira  sugeriu que a 
matéria fosse discutida em dois itens, quais sejam, possibilidade de voto pelo Presidente e 
modulação em caso de empate, o que foi por todos acolhido. No ensejo, o Conselheiro Tito 
Amaral  ressalvou  que,  caso  aprovado  o  destaque,  seria  necessário  alterar  o  art.  60,  para 
estabelecer a ordem em que o Presidente votaria, o que foi por todos acolhido. Em seguida, a 
Conselheira  Maria  Ester  endossou  as  palavras  do  Conselheiro  Jarbas  Soares  Júnior, 
parabenizando-o por sua manifestação. Por ocasião do julgamento do art. 3º, inciso VI, que 
tratava  da denominação da Ouvidoria,  o Conselheiro Jarbas Soares Júnior ressaltou que a 
intenção seria reforçar o caráter nacional do Conselho e aumentar a amplitude da Ouvidoria, 
como um ponto de convergência entre as outras ouvidorias. Na oportunidade, o Conselheiro 
Almino  Afonso  consignou  que  a  proposta  não  seria  fazer  com que  a  Ouvidoria  pudesse 
exercer qualquer tipo de hierarquia em relação às demais, mas sim construir uma instituição 
que  fosse  indutora  de  políticas  nacionais,  buscando-se  uma  unidade  para  tornar  efetiva  a 
atuação  das  ouvidorias  públicas.  Neste  sentido,  solicitou  ao  Presidente  que  aguardasse  a 
apresentação  de  Proposta  de  Resolução,  já  em elaboração  por  um grupo de  ouvidores  e, 



posteriormente, encaminhasse o projeto de lei que regulamenta as Ouvidorias no âmbito do 
Ministério  Público  da  União.  Na ocasião,  o  Presidente  acolheu o  pedido e  informou  que 
aguardará  a  conclusão  dos  trabalhos,  que  serão  de  extrema  utilidade  para  subsidiar  o 
mencionado projeto de lei. Após, o Presidente assinalou com satisfação a presença no plenário 
do CNMP de alunos do Curso de Direito, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALE, 
Campus Balneário Camboriú, acompanhados pela professora Marisa Mendes, deu-lhes boas 
vindas  e  agradeceu,  em nome do colegiado,  o  interesse  demonstrado  pelo  CNMP e  pelo 
Ministério  Público.  Em  seguida,  a  Conselheira  Taís  Ferraz  acrescentou  que  a  Ouvidoria 
passaria a ter caráter regimental e que este seria o momento de ampliar o seu escopo, com o 
que todos concordaram. Na ocasião, o Conselheiro Alessandro Tramujas registrou que deveria 
ser  encaminhada  proposta  de  emenda  constitucional  ou  projeto  de  lei  específico  para  a 
Ouvidoria do CNMP, em razão da amplitude que se queria dar ao Órgão. Após, a Conselheira 
Taís Ferraz, em virtude da aprovação do destaque, mencionou as alterações que deveriam ser 
feitas  nos  arts.  33 a  35,  do novo RICNMP, oportunidade  em que o Conselheiro  Fabiano 
Silveira  sugeriu  que  fosse  acrescentada  no  art.  34,  inciso  VI,  a  competência  conferida  à 
Ouvidoria  pela  Resolução  CNMP  n.º  89,  o  que  foi  por  todos  acolhido.  Por  ocasião  da 
deliberação do art. 31, os Conselheiros Claudia Chagas e Mario Bonsaglia sugeriram que as 
Comissões  previstas  nos  incisos  VI  e  IV  passassem a  ter,  respectivamente,  as  seguintes 
denominações: “Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência” e “Comissão 
do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública”, o que foi 
deferido à unanimidade. A sessão foi suspensa às doze horas e quatorze minutos e reiniciada 
às quatorze horas e cinquenta minutos, sob a Presidência da Doutora Deborah Macedo Duprat 
de Britto Pereira, Presidente do CNMP, em exercício, e Procuradora-Geral da República, em 
exercício. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Fabiano Silveira. Dando continuidade aos 
trabalhos,  o  Conselheiro  Jarbas  Soares  Júnior  levou a  julgamento,  extrapauta,  o  Processo 
CNMP n.º  0.00.000.000583/2012-11,  que  tratava  da  Proposta  de  Resolução  que  dá  nova 
redação ao § 2º do art. 5º, da Resolução CNMP nº 30/2008, objetivando permitir, em casos 
excepcionais, o afastamento voluntário temporário do membro do Ministério Público durante 
o  processo  eleitoral,  e  pediu  vista  o  Conselheiro  Tito  Amaral,  o  que  foi  deferido  à 
unanimidade. Por ocasião do julgamento do Processo CNMP n.º 0.00.000.000875/2012-53, 
relativo à Reclamação Disciplinar contra membro no Ministério Público do Estado do Goiás, 
declarou-se  suspeito  o  Conselheiro  Tito  Amaral.  Durante  o  julgamento  desse  processo,  o 
Corregedor Nacional, Doutor Jeferson Coelho, Relator do feito, suscitou questão preliminar 
relativa  à  natureza  do  julgamento,  uma  vez  que  seu  voto  se  fundamentou  em  prova 
emprestada,  qual  seja,  Inquérito  n.º  3430,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  bem  como  na 
Representação n.º 1, do Senado Federal, ambos sob sigilo. Na ocasião, o Conselheiro Almino 
Afonso consignou que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não havia 
segredo  de  justiça  em processo  disciplinar  e  que  o  interesse  público  reclamava  a  ampla 
publicidade  do  julgamento.  O  Relator,  por  sua  vez,  entendeu  que,  por  se  tratar  de  uma 
Reclamação  Disciplinar,  cujos  fatos  eram  de  conhecimento  e  domínio  público,  a  sessão 
deveria  ser  pública,  manifestação  à  qual  aderiu  o  plenário,  por  maioria,  vencidos  os 
Conselheiros  Claudia  Chagas  e  Alessandro  Tramujas,  que  entendiam  que  o  julgamento 
deveria ser reservado. Após a leitura do voto e a realização de sustentação oral pelas partes, o 
Relator registrou que exerceu o cargo de Procurador-Geral do Trabalho e que nas ocasiões em 
que esteve com o Doutor Demóstenes Torres o fez no exercício da atividade institucional e 
que, desta forma, não conhecia o Senhor Carlos Augusto Ramos. Aduziu que seria necessário 
esclarecer  tal  questão  para  que  não  se  imputasse  ao  Conselho  qualquer  diminuição  no 
exercício de suas funções constitucionais. Na ocasião, o Conselheiro Almino Afonso levantou 
questão  de  ordem acerca  da  necessidade  de  fixação de  prazo  do afastamento  cautelar  do 
requerido, ocasião em que o Conselheiro Mario Bonsaglia sugeriu que fosse por 60 (sessenta) 
dias,  prorrogável,  excepcionalmente,  por  igual  período,  nos  termos  do art.  207,  parágrafo 
único,  da  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  o  que  foi  por  todos 



acolhido. No ensejo, o Conselheiro Almino Afonso registrou que o devido processo legal será 
assegurado  no  Processo  Disciplinar  e  que  no  presente  momento  o  Conselho  estaria  tão-
somente  instaurando  o  procedimento  e  não  antecipando  julgamento  ou  aplicando  sanção 
disciplinar.  Consignou,  ainda,  que foi  uma perda  para  o Ministério  Público,  Advocacia  e 
Poder Judiciário a representação do Doutor  Demóstenes Torres no Parlamento, em virtude 
das emendas importantes que havia implementado em favor daquelas Instituições. Registrou, 
por  fim,  que  não  houve  demora  voluntária  em  levar  o  feito  a  julgamento  por  parte  do 
Corregedor Nacional, que somente aguardava o deferimento e o compartilhamento das provas 
com  o  Senado  Federal  e  Supremo  Tribunal  Federal,  como  também  não  decorreu  do 
reconhecimento da suspeição do Conselheiro Fabiano Silveira, que o fez no transcurso do 
prazo  para  manifestação  do Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  manifestação  à  qual 
aderiram os Conselheiros Adilson Gurgel, Mario Bonsaglia, Claudia Chagas e Jarbas Soares 
Júnior.  Na  ocasião,  o  Conselheiro  Jarbas  Soares  Júnior  também  registrou  que  os  fatos 
deveriam ser enfrentados no julgamento, em razão de o  requerido ser integrante do Ministério 
Público  do Estado de Goiás  e  que o deferimento  do Pedido de  Avocação seria  de muita 
utilidade, uma vez que o Conselho iria exercer o seu poder-dever de julgar a questão de forma 
definitiva,  no âmbito administrativo,  manifestação à qual aderiu o Conselheiro Alessandro 
Tramujas. Após o julgamento desse processo, o Conselheiro Jarbas Soares Júnior informou 
que o Conselheiro Tito Amaral transformou o pedido de vista regimental do Processo CNMP 
n.º 0.00.000.000583/2012-11  em vista  em mesa,  estando  o  feito  pronto  para  julgamento, 
ocasião em que voltou a participar dos trabalhos o Conselheiro Fabiano Silveira. Em seguida, 
o  Conselho,  por  maioria,  aprovou  a  mencionada  Proposta  de  Resolução,  vencido  o 
Conselheiro  Alessandro  Tramujas,  que  não  concordava  com a  nova  redação  sugerida.  A 
sessão foi suspensa às dezesseis horas e cinquenta e dois minutos e reiniciada às dezessete 
horas e dezenove minutos, sob a presidência da Conselheira Maria Ester Henriques Tavares. 
Passou a compor a mesa a Secretária-Geral Adjunta, Doutora Cristina Soares de Oliveira e 
Almeida Nobre. Por ocasião do julgamento do Processo CNMP n.º 0.00.000.000037/2011-07, 
que tratava de  Reclamação Disciplinar contra membro do Ministério Público do Estado do 
Espírito  Santo, o  Conselheiro  Jarbas  Soares  Júnior  registrou  que  o  requerido  havia 
extrapolado seu dever funcional, imiscuindo-se em questões além de suas atribuições e, nesse 
sentido,  a  apuração  sugerida  pelo  Corregedor  Nacional  iria  aclarar  a  situação.  Durante  o 
julgamento  do  Processo  CNMP  n.º  0.00.000.000669/2011-62,  relativo  à  Reclamação 
Disciplinar instaurada para apurar denúncia de suposto abuso de poder por parte de membro 
do Ministério Público do Estado do Ceará, o Conselheiro Jarbas Soares Júnior registrou que 
houve apuração por parte daquele Órgão Ministerial e que os fatos foram esclarecidos, razão 
pela qual entendeu pelo arquivamento do feito.  A sessão foi encerrada às dezenove horas e 
três minutos e dela lavrou-se esta ata, que vai assinada pelo Presidente.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA



CERTIDÕES DE JULGAMENTO
SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 24/10/2012

1) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000485/2012-83 (Proposta de Resolução) 
RELATOR: Cons. Tito Souza do Amaral
PROPONENTE: Cons. Tito Souza do Amaral
ASSUNTO: Proposta de Resolução que aprova nova redação para o Regimento Interno 
do Conselho Nacional do Ministério Público.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou os destaques do novo texto do seu 
Regimento  Interno,  relativos  aos  arts.  3º,  inciso  VI;  60,  §  5º;  e  31;  e,  por  maioria,  
acolheu os destaques referentes aos arts. 13, inciso V e 24, inciso I, nos termos do voto 
do  Relator.  Vencido  o  Relator  que  discordou  das  propostas  apresentadas  pelo 
Conselheiro Mario Bonsaglia  aos arts.  24,  inciso I,  e 13,  inciso V, por entender,  na 
primeira  hipótese,  que  o  Presidente  deveria  ser  substituído,  em  suas  ausências  e 
impedimentos,  pelo Conselheiro  mais  antigo,  excluído  o Corregedor Nacional,  e,  na 
segunda hipótese, por conferir ao Presidente a atribuição de proferir voto apenas no caso 
de empate,  no que foi acompanhado pelo Conselheiro Alessandro Tramujas.  Na 10ª 
Sessão Ordinária, o Conselho, por unanimidade, aprovou os destaques do novo texto do 
seu Regimento Interno, relativos aos arts. 5º, inciso VII; 7º, § 3º; 12, inciso XVII, §§ 1º e 
2º; 14, caput e parágrafo único; 17, §§ 2º, 3º e 4º; e, por maioria, acolher os destaques 
referentes aos arts. 3º, inciso IV; 7º, inciso I; 18, inciso XVII; 23, inciso XIII e 25, nos  
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Jarbas Soares Júnior e Fabiano 
Silveira, que entendiam que a denominação atribuída aos membros no art. 3º, inciso IV, 
deveria  ser  Conselheiros  Nacionais.  Vencidos,  também,  os  Conselheiros  Jeferson 
Coelho,  Maria Ester,  Mario Bonsaglia  e Alessandro Tramujas,  que acompanharam o 
Relator no tocante à realização obrigatória de, no mínimo, uma sessão ordinária por mês, 
e não duas, conforme destaque do Conselheiro Fabiano Silveira ao art. 7º, § 1º. Vencido, 
ainda, o Conselheiro Alessandro Tramujas, que era favorável à manutenção do art. 23, 
inciso  XIII.  Vencidos,  também,  o  Relator  e  o  Conselheiro  Fabiano  Silveira,  que 
discordaram da  redação proposta  pela  Conselheira  Taís  Ferraz  ao  art.  25,  relativa  à 
apuração da antiguidade dos membros do CNMP, por entenderem que o critério deveria 
considerar o tempo de efetivo serviço no cargo, a data da posse no Conselho e a idade. 
Vencidos,  por  fim,  os  Conselheiros  Mario  Bonsaglia,  Lázaro  Guimarães,  Claudia 
Chagas e Maria Ester, que não acolheram a sugestão proposta pelo Conselheiro Fabiano 
Silveira ao art. 18, inciso XVII, por serem favoráveis à manutenção da redação original 
do  RICNMP,  que  atribuiu  ao  Plenário  a  competência  para  instauração  de  processo 
administrativo disciplinar. Na 8ª Sessão Ordinária, o Conselho já havia aprovado, por 
unanimidade, o novo texto do seu Regimento Interno, ressalvados os destaques.

2)  PROCESSO  CNMP  Nº  0.00.000.000875/2012-53  (Reclamação  Disciplinar) 
(Apenso: Processo CNMP nº 0.00.000.000930/2012-13)
RELATOR: Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho
REQUERENTE: Corregedoria Nacional do Ministério Público
REQUERIDO: Membro do Ministério Público do Estado de Goiás
ASSUNTO: Reclamação Disciplinar instaurada para apurar faltas funcionais imputadas 
ao Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Robertson A. Mesquita (Promotor  de Justiça do Estado de 
Goiás)
SUSTENTAÇÃO ORAL: Neilton Cruvinel Filho (Advogado do Requerido) 
DECISÃO: O Conselho, por maioria, deliberou no sentido de que o feito fosse julgado 
em sessão pública, vencidos os Conselheiros Claudia Chagas e Alessandro Tramujas, 



que  entendiam pela  realização  de  sessão  sigilosa.  E,  por  unanimidade,  decidiu  pela 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do membro do Ministério 
Público do Estado de Goiás, determinando, ainda, o afastamento cautelar do requerido 
de suas funções pelo prazo de 60 (sessenta) dias e a avocação do procedimento em curso 
no Ministério  Público  daquele  Estado,  nos  termos  do voto do Relator.   Declarou-se 
suspeito o Conselheiro Tito Amaral. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Fabiano 
Silveira, que já havia declarado sua suspeição nos autos do processo.

3) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000583/2012-11 (Proposta de Resolução)
RELATOR: Cons. Jarbas Soares Júnior
PROPONENTE: Cons. Jarbas Soares Júnior
ASSUNTO: Proposta de Resolução que dá nova redação ao § 2º do art. 5º da Resolução 
CNMP  nº  30/2008,  objetivando  permitir,  em  casos  excepcionais,  o  afastamento 
voluntário temporário do membro do Ministério Público durante o processo eleitoral.
DECISÃO:  O Conselho, por maioria, aprovou a presente Proposta de Resolução, nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Vencido  o  Conselheiro  Alessandro  Tramujas,  que  não 
concordava com a redação proposta ao § 2º do art. 5º da Resolução CNMP nº 30/2008.

4) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.0.00.000.000781/2011-01 (Sindicância)
RELATOR: Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho
REQUERENTE: Paulo Roberto Guedes Fonseca
REQUERIDO: Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Sindicância instaurada para apurar eventual responsabilidade disciplinar de 
membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em razão de fatos ocorridos 
durante diligência realizada no Condomínio Residencial Planície do Araguaia.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Roque Z. (Advogado do Requerente)
DECISÃO: Após  o  voto  do  Relator  no  sentido  de  determinar  o  arquivamento  da 
presente Sindicância, pediu vista o Conselheiro Almino Afonso. Aguardam os demais.

5)PROCESSO CNMP 0.00.000.000037/2011-07 (Reclamação Disciplinar) (Apenso: 
Processo CNMP nº 0.00.000.000617/2011-96)
RELATOR: Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho
REQUERENTES: Darley Jansen Espíndola Ailton, 

Vicente Ferreira
Ilário Steiner,
Janiço João Vervloet 
José Lúcio Batista

REQUERIDO: Membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ASSUNTO: Reclamação Disciplinar que visa apurar suposta infração aos artigos 127, V 
e VI, c/c 117, II e 130, I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo.
DECISÃO: O  Conselho,  por  maioria,  decidiu  pela  instauração  de  Processo 
Administrativo  Disciplinar  em face  de  membro  do Ministério  Público  do  Estado do 
Espírito Santo, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Conselheiro Almino Afonso, 
que determinava o arquivamento do feito, e, em parte, os Conselheiros Mario Bonsaglia, 
Adilson  Gurgel,  Taís  Ferraz  e  Lázaro  Guimarães,  que  entendiam que a  conduta  do 
imputado não se enquadrava  no art.  117,  inciso VII,  da Lei  Orgânica do Ministério 
Público daquele Estado.

6)PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000669/2011-62 (Reclamação Disciplinar)  
RELATOR: Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho



REQUERENTES: Maria da Glória Solano Feitosa e outro
REQUERIDO: Membro do Ministério Público do Estado do Ceará
ASSUNTO: Reclamação Disciplinar instaurada para apurar denúncia de suposto abuso 
de poder por parte de membro do Ministério Público do Estado do Ceará.
DECISÃO: O  Conselho,  por  maioria,  decidiu  pela  instauração  de  Processo 
Administrativo Disciplinar em face de membro do Ministério Público Estado do Ceará, 
nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Tito Amaral, Jarbas Soares 
Júnior, Alessandro Tramujas e Lázaro Guimarães, que entendiam pelo arquivamento do 
feito.


