
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/CALJ  
 GESTÃO CONSELHEIRO OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

 

Dispõe sobre as principais ações e entregas da 
Comissão de Acompanhamento Legislativo e 
Jurisprudência realizadas na gestão do Conselheiro 
Otavio Luiz Rodrigues Jr., eleito presidente da CALJ no 
dia 23 de fevereiro de 2021, durante a 2ª Sessão 
Ordinária do CNMP, e reeleito no dia 22 de fevereiro 
de 2022, durante a 2ª Sessão Ordinária do CNMP em 
22 de fevereiro de 2022.  

 

COMPOSIÇÃO  

  

1) Conselheiros 

Oswaldo D’Albuquerque 

Rinaldo Reis Lima 

Moacyr Rey Filho 

Antônio Edílio Magalhães Teixeira 

Ângelo Fabiano Farias da Costa 

Daniel Carnio Costa 

Engels Augusto Muniz 

Paulo Cezar dos Passos 

Jaime de Cassio Miranda 

2) Membros auxiliares 

Patrícia Ferreira Wanderley da Siqueira – Promotora de Justiça (MP/PE) – desde 29/8/2019 - 

Portaria CNMP-PRESI N°139/2019 – Portarias de prorrogação: Portaria CNMP-PRESI N° 138/2020 

Portaria CNMP-PRESI N° 160/2021 

Maria da Graça Peres Soares Amorim – Promotora de Justiça (MP/MA) - até 9/10/2021 – Portaria 

CNMP-PRESI n° 171/2020 

Sérgio Henrique Furtado Coelho - Promotor de Justiça (MP/MA) - desde 8/11/2021 – Portaria 

CNMP-PRESI n° 213/2021 

3) Servidores 

Patricia Reis Marques - Analista Jurídica - até 14/5/2021 – Portaria CNMP-PRESI nº 73/2021 



 

Luís Felipe Rasmuss de Almeida - Analista Jurídico – desde 14/5/2021 - Portaria CNMP-PRESI nº 

73/2021 – até 05/05/2021 – Memorando n° 14/2022/GAB/COLRJ – SEI 3229/2022-80 

Renata Girão Carneiro - Analista Jurídica 

Marina Figueiredo Coelho - Analista Jurídica – desde 05/05/2021 – Memorando n° 

14/2022/GAB/COLRJ – SEI 3229/2022-80 

Camila Abreu dos Santos - Técnica Administrativa 

4) Estagiários 

Ana Izabel Gonçalves Páscoa 

Ana Margarida Ramião Martins 

Luiz Eduardo Nemer Xavier Costa 

5) Terceirizada 

Maria Dalva Benício dos Santos - Apoio Administrativo 

 

 PRINCIPAIS ENTREGAS  

 

ü Publicação da 9ª Edição da Revista do CNMP; 

ü Publicação da 1ª Edição do Ementário de Conflitos de Atribuições; 

ü Publicação da 2ª Edição do Ementário de Conflitos de Atribuições; 

ü 22 publicações do Boletim da Sessão; 

ü 7 publicações do Boletim da Sessão Virtual; 

ü 15 publicações da Agenda Legislativa; 

ü 55 edições do boletim semanal da Agenda Legislativa; 

ü 2 publicações do Boletim Normativo do CNMP; 

ü Elaboração de 54 Pareceres e Redações Finais das Proposições do Plenário; 

ü Compilação e upload no Portal do CNMP de 52 normativos aprovados em Plenário; 

ü 104 respostas às demandas do Sistema de Pesquisa de Jurisprudência Detalhada;  

ü Sistema de Jurisprudência Qualificada – 67, 6% dos processos com decisões documentalmente 

tratadas; e  

ü Conclusão do diagnóstico dos Portais de Legislação dos MPs brasileiros.  

 

 



 

INICIATIVAS E PROJETOS 

 

REVISTA DO CNMP 

A 9ª edição da Revista do CNMP foi lançada no dia 14 de dezembro de 2021, durante o 19° 

Sessão Ordinária. A Revista foi publicada em formato impresso e digital, na plataforma Open Journal 

Systems (Revista do CNMP – OJS), e contém artigos com temas voltados à atuação do Ministério 

Público brasileiro.  

 
 

EMENTÁRIO DE CONFLITOS DE ATRIBUIÇÕES 

Trata-se de documento com a compilação das ementas de decisões exaradas pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) que tratam da classe processual Conflito de Atribuições.  

A  1ª edição do Ementário foi lançada e publicada no dia 14 de setembro de 2021, durante 

a 13ª Sessão Ordinária do Plenário do CNMP. Essa primeira versão foi editada em formato digital e 

impresso, posteriormente distribuída para autoridades e bibliotecas.  

A 2ª edição do Ementário foi lançada e publicada, em versão digital, aos 26 de abril de 

2022, durante a 6ª Sessão Ordinária do Plenário do CNMP.  

  



 

 

BOLETIM DA SESSÃO E BOLETIM DA SESSÃO VIRTUAL 

Após cada Sessão Plenária, Ordinária ou Extraordinária, seja presencial ou virtual, a CALJ 

publica boletim com o resumo de todos os julgamentos do dia, processos adiados, retirados de 

pauta, PADs e sindicâncias prorrogadas, além de outras informações sobre proposições 

apresentadas. 

A contar do dia 23 de fevereiro de 2021, foram publicados 22 (vinte e dois) Boletins da 

Sessão, da edição n° 57 à n° 78, e sete Boletins da Sessão Virtual, da edição n° 1 à n° 7.  

Na gestão do Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., dada a relevância dos Boletins e visando 

conferir maior publicidade, foram disponibilizados também na aba Sessões do Plenário no Portal 

do CNMP.  

 
 

 

AGENDA LEGISLATIVA  

Essa iniciativa tem por objetivo trazer informações atualizadas sobre a tramitação dos 

principais projetos de lei e emendas constitucionais de interesse do Ministério Público brasileiro e 

do Conselho Nacional do Ministério Público.  

Na gestão do Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., a Agenda Legislativa passou a ser 

publicada mensalmente. Nesse período, foram publicadas 15 (quinze) edições da Agenda 

Legislativa.  

Cumpre ressaltar que, além das edições mensais, a CALJ também edita boletins parciais, 

normalmente às sextas-feiras, ou no mesmo dia em que haja algum evento relevante na 

movimentação dos PLs e PECs. Esses boletins são enviados diretamente ao Conselheiro Presidente 

desta Comissão, que os reenvia aos seus pares.  

A contar de 23 de fevereiro de 2021, foram elaboradas e encaminhadas 55 edições do 

boletim semanal.  

 



 

 
 

 

BOLETIM NORMATIVO 

Consiste em publicação semestral, na qual são informadas as normas (Resoluções, 

Enunciados, Súmulas e Recomendações) que foram propostas e aprovadas pelo Plenário do CNMP 

no período. 

Na Gestão do Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., foram publicadas as Edições n° 1 e n° 2 

de 2021 do Boletim Normativo do CNMP. 

 

 
 

 

REDAÇÃO FINAL DAS PROPOSIÇÕES DO PLENÁRIO  

Com redação dada pela Emenda Regimental CNMP nº 30, de 18 de dezembro de 2020, 

o art. 151, § 2º, do RICNMP passou a prever nova atribuição à CALJ: apresentar a redação final 

das normas aprovadas pelo Plenário, se entender cabível. 



 

Na gestão do Presidente Otavio Luiz Rodrigues Jr., a CALJ preparou, para homologação 

em Plenário, 54 (cinquenta e quatro) pareceres e redações finais relativos às proposições 

aprovadas. 

 

PUBLICAÇÃO DAS NORMAS NO PORTAL DO CNMP 
A CALJ é responsável pela compilação e disponibilização das normas aprovadas pelo 

Plenário no sítio eletrônico do CNMP, de modo que, a partir do dia 23 de fevereiro de 2021, esta 

Comissão compilou e realizou o upload dos 52 (cinquenta e dois) normativos aprovados.  

 

SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA (MÓDULO JURISPRUDÊNCIA NO ELO) 

Este projeto tem a finalidade de qualificar e sistematizar a jurisprudência do CNMP e, com 

isso, alcançar maior dinamismo, eficiência, confiabilidade e transparência na disponibilização e 

pesquisa dos julgados deste Conselho.  

Fruto desse projeto, hoje está em vigor o módulo jurisprudência no ELO, que possibilita aos 

gabinetes a inserção de informações importantes para a qualificação da jurisprudência, ao passo 

que permite à CALJ realizar um tratamento documentário das decisões com trânsito em julgado. 

Paralelamente, a equipe do Aptus, ligada à PGR, em parceria com a equipe da CALJ, 

desenvolveu o Aptus CNMP – Jurisprudência, ferramenta de pesquisa que permite ao público 

interno e externo consultar o banco de jurisprudência qualificada do CNMP utilizando termo livre, 

além de poder refinar a busca por meio dos filtros disponíveis. Embora a ferramenta já esteja 

pronta, não poderá ser disponibilizada ao público externo enquanto não for concluído o tratamento 

documentário de todo o acervo de decisões pretéritas. 

Para tanto, foi criado Grupo de Trabalho por meio da Portaria CNMP-PRESI N° 97, de 24 de 

março de 2022, com a finalidade de realizar o tratamento documentário das decisões pretéritas do 

CNMP. A Comissão conta ainda com a participação de três estagiários para o tratamento 

documentário. Até a presente data, o GT tratou documentalmente 67,6 % dos processos. 

 

SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA DETALHADA 

A CALJ recebe, desde novembro de 2019, demandas de usuários externos para realizar 

pesquisa jurisprudencial detalhada. Em campo aberto, o usuário realiza a demanda que chega e é 

respondida via e-mail pela assessoria da CALJ.  



 

Na gestão do Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., foram respondidas 104 (cento e quatro) 

demandas de jurisprudência detalhada.  

 

QUALIFICAÇÃO DOS PORTAIS DE LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O projeto busca promover a transparência e o acesso à informação a partir da 

qualificação dos portais de legislação interna dos ramos e unidades do Ministério Público 

brasileiro. 

Até o mês de maio de 2021, os MPs responderam os formulários eletrônicos aplicados 

para a obtenção de um diagnóstico nacional sobre a situação atual dos seus portais de legislação.  

Foi realizada auditoria das informações recebidas, que servirão de base para o 

lançamento do painel de Business Intelligence (BI), com a avaliação dos portais de legislação do 

Ministério Público brasileiro, a ser disponibilizado no sítio institucional do CNMP.  

O protótipo desse painel já foi elaborado pelos estatísticos, servidores da SGE e 

integrantes do Grupo de Trabalho criado para o referido projeto, que conta também com a 

colaboração de Suzanna do Carmo Louzada, Bibliotecária Jurídica no Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela parte textual do relatório de BI e por toda a parte 

técnica do projeto.  

 

  

 

 

 

 

 


