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RELATÓRIO DE ATIVIDADES CALJ/2018 

 

Atribuições e Objetivos: 

A Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência tem por objetivo 

acompanhar os projetos de lei ou emenda constitucional de interesse do Ministério Público em 

trâmite nas Casas Legislativas da União e dos Estados. 

É atribuição da CALJ, ademais, racionalizar as normas internas do CNMP, de forma a evitar 

duplicidade de regulamentação e, ao mesmo tempo, conferir-lhes transparência e fácil 

acessibilidade.  

Por fim, esta Comissão temática tem por missão também conferir maior visibilidade às 

decisões do Plenário deste órgão nacional de controle, ao se buscar a melhoria do sistema de 

pesquisa por jurisprudência do portal, além de ser responsável pela Revista do CNMP e pelo 

Boletim de Jurisprudência. 

 

Composição: 

Conselheiro Presidente: Gustavo do Vale Rocha  

Membros Auxiliares e Colaboradores:  

- Carlos Vinícius Alves Ribeiro (Membro Auxiliar até 22 de junho, quando foi designado, por meio 

da Portaria CNMP-PRESI n° 81/2018, para atuar como Membro Colaborador da CALJ)  

- Maria da Graça Peres Soares Amorim (Membro Auxiliar, Portaria CNMP-PRESI Nº 151, de 26 de 

outubro de 2018) 

Servidoras: 

- Juliana Sivieri Cicci Abreu (até 06 de novembro, Portaria CNMP-SG 246, 6/11/2018) 

- Taciana Maria de Sábato (até 24 de outubro, Portaria CNMP-SG N° 239, 24/10/2018) 

- Camila Abreu dos Santos  

- Renata Girão Carneiro (a partir de 06 de novembro, Portaria CNMP-SG 246, 6/11/2018) 
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Apoio:  

- Maria Dalva Benício dos Santos 

 

Principais realizações: 

 

 Publicação da Agenda Legislativa 2018, bem como seu envio para parlamentares da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal; 

 

 Publicação do Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação Técnica com 

Instituições de Ensino n°01/2018; 

 
 Avaliação e catalogação de documentos enviados pelas Universidades para celebração de 

Acordo de Cooperação Técnica, assim como homologação do resultado das Universidades 

habilitadas para assinar o Acordo; 

 
 Publicação do Edital de Chamada de Artigos para compor a 7ª Edição da Revista CNMP 

2018, com tema sobre “Água, Vida e Direitos Humanos – à luz dos riscos socioambientais”; 
 

 Recebimento, seleção e validação de artigos para compor a 7ª Edição da Revista CNMP 
2018; 

 
 Convite a pareceristas para a composição do Conselho Editorial da Revista CNMP para o 

biênio 2018-2020; 
 

 Publicação de dez Informativos de Jurisprudência correspondentes às Edições de n° 5 a 14, 
as quais fazem referência as dez Sessões Ordinárias realizadas no primeiro semestre de 2018; 

 
 Visita Técnica à Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e à Assessoria de Articulação 

Parlamentar (ASSART) do Ministério Público da União, visando ao melhoramento das práticas de 
acompanhamento legislativo da CALJ; 

 
 Reuniões com a STI, a ASCOM e com a empresa TOTEM para tratar dos e desenvolver os 
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projetos da CALJ que envolvem soluções de TI e desenvolvimento digital, quais sejam: i) 
Aprimoramento Sistema ELO- busca por jurisprudência (STI); ii) Página CALJ no Portal CNMP 
(STI  e ASCOM); e iii) Ferramenta para o  
cumprimento da Resolução n° 173/2017 (STI  e empresa TOTEM).  

 

 Assinatura e publicação dos Acordos de Cooperação Técnica com Instituições de Ensino 

Superior: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Católica 

de Pelotas (UCPel), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM-FUA), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Universidade 

Santa Úrsula (USU) para fins de colaboração com a Revista CNMP e busca de qualificação junto à 

CAPES; 

 

 Recebimento, seleção e validação de artigos para compor a 7ª Edição da Revista CNMP 

2018, com tema sobre “Água, Vida e Direitos Humanos – à luz dos riscos socioambientais”, bem 

sua publicação e seu lançamento no dia 11 de setembro; 

 

 Reuniões para desenvolvimento do projeto “Qualificação dos Portais do Ministério Público 

Brasileiro”, incluído no Plano de Gestão 2019, com a servidora e coordenadora da Biblioteca do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, Suzanna Louzada do Carmo, nos dias 16 a 17 de julho e 

13 a 15 de agosto.  

 

 Confirmação de convite e formalização da composição do Conselho Editorial da Revista 

CNMP para o biênio 2018-2020;  

 

 Apresentação, em meados de agosto, pela STI e pela empresa TOTEM, do protótipo do 

Sistema de Decisões Colegiadas, com a finalidade de cumprir a Resolução CNMP N° 173/2017, 

seguido de envio de Ofício-Circular aos MPs comunicando sobre o desenvolvimento do referido 



 
 
 
 
 

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência 

Setor de Administração Federal Sul (SAFS) - Quadra 2, Lote 3, sala CO-10 - Brasília/DF - Cep: 70070-600 
Pabx: (61) 3366-9100 - CIJ: (61) 3366-9198 

www.cnmp.mp.br – calj@cnmp.mp.br 

sistema. Formação de grupo de trabalho nas cinco regiões para Projeto Piloto, em fase de teste da 

ferramenta, composto de representantes do MPDFT, MPRS, MPGO, MPMA, MPPE e MPMG e 

realização de reuniões de alinhamento com as aludidas unidades, nos dias 26 de setembro e 23 de 

outubro; 

 

 Validação e homologação das melhorias no modo de consulta do Sistema ELO.  

 

 Validação e homologação da ferramenta de busca temática de Atos e Normas no portal do 

CNMP;  

 

 Validação de documento de visão e protótipo do App Mobile CALJ;  

 

 Entrega pela STI da URL da ferramenta Open Journal Systems (OJS), pendente de 

personalização; 

 

 Contratação de instrutoria para curso de “Introdução ao Sistema Open Journal Systems – 

OJS”, que ocorreu em 09/11/2018.   

 

 Organização do evento “Seminário 30 anos da Constituição Federal”, ocorrido em 

21/11/2018, com a elaboração de programação, reserva de espaço e solicitação de serviços.  

 

 Realização do curso “Introdução ao Sistema OJS”, realizado no dia 09 de novembro, com o 

objetivo de introduzir os conceitos básicos sobre a gestão do fluxo editorial e publicação de 

periódicos por meio do Open Journal System (OJS). O curso teve como instrutora a servidora do 

Centro de Estudos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, Mariana Figueiredo 

Cordeiro da Silva, componente da equipe técnica de editoração da Revista Juridíca da Presidência.  
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 Realização do Seminário 30 anos da Constituição Federal, no dia 21 de novembro, das 8h às 

18:20, sob a coordenação acadêmica do Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro, que contou com a 

participação de diversos Ministros, inclusive do Presidente do STF, da Procuradora-Geral da 

República, além de outras autoridades do meio acadêmico.   

 

 Instauração do Procedimento Interno de Comissão n° 117/2018-21, que visa submeter a 

Agenda Legislativa de 2019 à aprovação do Plenário do CNMP, que poderá nela incluir ou excluir 

projetos de lei ou de emendas constitucionais de interesse do Ministério Público e deste Conselho e 

manifestar preferência pela aprovação ou rejeição de tais projetos.  

 

 Publicação da 15ª Edição do Informativo de Jurisprudência da CALJ, referente à 20ª Sessão 

Ordinária de 11/12/2018.  

 

 

 

 

 


