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1 - APRESENTAÇÃO 

O presente relatório exibe a síntese das atividades realizadas pelo Procurador Regional do 

Trabalho Sebastião Vieira Caixeta no exercício de seu mandato como Conselheiro Nacional do Ministério 

Público, para o biênio de 2017-2019, na vaga constitucionalmente destinada ao Ministério Público do 

Trabalho. 

Tem como principal escopo documentar, de forma clara e transparente, a atuação do 

Conselheiro, bem como servir como mecanismo de prestação de contas à sociedade, aos Membros do 

Ministério Público do Trabalho que o indicaram e, também, aos Senadores que aprovaram seu nome para o 

exercício de cargo com tamanha envergadura na concretização dos objetivos descritos no artigo 130-A da 

Constituição da República de 1988, relacionados, precipuamente, ao controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e ao cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

Para bem atender a esse desiderato, estão reunidas neste relatório as principais manifestações 

processuais em Plenário e as decisões liminares concedidas pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, 

durante o primeiro ano de mandato. São também destacados os eventos dos quais o Conselheiro participou, 

incluídas as Correições realizadas pela Corregedoria Nacional, além de todos os projetos e os eventos por ele 

realizados, na qualidade de Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP.  

Alguns dados relevantes da atuação merecem ser destacados. 

No período de 25.09.2017 a 24.09.2018, foram distribuídos ao Conselheiro 93 procedimentos, 

dos quais, atualmente, 60 encontram-se arquivados, 20 em fase instrutória e 13 aguardando julgamento pelo 

Plenário do CNMP. Ademais, o Conselheiro participou de todas as 24 sessões plenárias realizadas no 

período, e de 63 eventos, dentre eles, 6 Correições da Corregedoria Nacional.  

Por sua vez, na presidência da Comissão de Planejamento Estratégico, dedica-se à estruturação 

da gestão estratégica da Instituição e à condução democrática do processo de construção do Planejamento 

Estratégico Nacional (PEN) para o período de 2020 a 2029. Nessa tarefa, está compreendida a elaboração, de 

médio e longo prazo, das diretrizes de ação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério 

Público brasileiro em sua integralidade, bem como a construção de diagnósticos e de estatísticas 

institucionais, a troca de experiências em gestão com as unidades do Ministério Público e a condução dos 

trabalhos de formulação de objetivos, de metas e de indicadores estratégicos nacionais. 

Diante do contexto delineado, espera-se que as informações, a seguir disponibilizadas de forma 

detalhada, contribuam para o conhecimento e a fiscalização da atuação do Conselheiro, em observância aos 
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princípios do controle e da transparência dos atos praticados no exercício do mandato constitucional.
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1.1 – Equipe 

 

                           Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Informações: 

Vaga: Ministério Público do Trabalho (MPT) 

Mandato: Biênio 2017-2019 

E-mail: sebastiaocaixeta@cnmp.mp.br 

            sebastiao.caixeta@mpt.mp.br 

 

Gabinete 

Patrícia Teixeira de Oliveira – Assessora 

Filipe Gadelha Diogenes Fortes  – Assessor 

Elza Kovalski Zaluski – Técnica Administrativa 

Magno Silva Medeiros - Estagiário 

 

Informações: 

Telefones: (61) 33669282/9181 

E-mail: gabconselheirosebastiaocaixeta@cnmp.mp.br 

           patriciaoliveira@cnmp.mp.br  

 

Comissão de Planejamento estratégico 

 

Conselheiros Membros: 

Sebastião Vieira Caixeta (Conselheiro) 

Orlando Rochadel Moreira (Corregedor Nacional) 

mailto:sebastiaocaixeta@cnmp.mp.br
mailto:gabconselheirosebastiaocaixeta@cnmp.mp.br
mailto:patriciaoliveira@cnmp.mp.br


 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 4 de 138 

 

Luciano Nunes Maia Freire (Conselheiro) 

Marcelo Weitzel Rabello de Souza (Conselheiro) 

Silvio Roberto de Oliveira Amorim Junior (Conselheiro) 

Dermeval Farias Gomes Filho (Conselheiro) 

Lauro Machado Nogueira (Conselheiro) 

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho (Conselheiro) 

 

Membros Auxiliares: 

Ana Lara Camargo de Castro - Promotora de Justiça (MP/MS) 

Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade - Procurador do Trabalho (MPT) 

 

Membros Colaboradores: 

Ana Cristina Cusin Petrucci - Promotora de Justiça (MP/RS) 

 

Equipe: 

    João Barbosa Lima – Assessor-Chefe 

    Rogério Carneiro Paes  – Assessor 

    Roberto Itajahy – Assessor 

    Jucélia Ferreira Albuquerque– Secretária Administrativa 

 

Informações: 

Telefones: (61) 33669237/9168  

E-mail: cpe@cnmp.mp.br 
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2 - ATIVIDADES JUNTO AO PLENÁRIO DO CNMP 

 

 

(Registro da Sessão Plenária do CNMP) 

 

2.1 - Participação em todas as sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho Nacional do 

Ministério Público (votos integrais e vídeos das sessões disponíveis no sítio oficial do CNMP: 

www.cnmp.mp.br). 
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PRINCIPAIS VOTOS DE RELATORIA DO CONSELHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Registro da Sessão Plenária do CNMP) 

 

2.2 - Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00376/2017-15, no qual 

membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios impugnou decisão emanada da Escola 

Superior do Ministério Público da União que o excluiu de programa de mestrado em Direito.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, inicialmente, suscitou a aplicação do Enunciado CNMP 

n. º 8/2014 ao caso, por entender que a pretensão deduzida pelo Promotor de Justiça se revestiria de caráter 

eminentemente individual, a qual foi, no entanto, afastada pela maioria do colegiado.  

Quanto ao mérito, pontuou que o autor, ao realizar a prova da instituição de ensino conveniada 

sem ter sido aprovado na pré-seleção dos projetos de pesquisa, o fez fora das regras estabelecidas pelo edital 

do certame, motivo pelo qual não poderia ser contemplado pelo programa desenvolvido pela Escola 

Superior, em atenção aos princípios da legalidade e da impessoalidade.  

O Conselheiro Dermeval Farias inaugurou divergência, encampando o entendimento de que, em 

razão da reprovação de um dos candidatos na segunda fase, o requerente teria assumido a qualidade de 

suplente e, por essa razão, deveria ser contemplado pela vaga remanescente.  

Após colhidos os votos, sagrou-se majoritária a divergência, vencidos o relator e o Conselheiro 

Orlando Rochadel. O Julgado ficou assim ementado: 
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ESCOLA SUPERIOR 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. PROGRAMA DE MESTRADO. 

CANDIDATO SUPLENTE. OBSCURIDADE DE REGRA EDITALÍCIA. 

DIREITO À CONVOCAÇÃO. RESGUARDO DE POSIÇÃO JURÍDICA 

BENÉFICA. LEGITIMIDADE. RESPEITO À ISONOMIA E À 

IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. I. Cuida-se de 

Procedimento de Controle Administrativo cujo objeto é ato emanado da Escola 

Superior do Ministério Público da União que indeferiu o pedido do requerente para 

que fosse incluído em programa de pós-graduação strictu sensu – mestrado em 

Direito, regulado pelo Edital-ESMPU n.º 101/2016. II. O requerente foi qualificado 

como suplente na pré-seleção (fase interna) realizada pela ESMPU, de acordo com 

os itens 6.2 e 7.2.2.5 do Edital. III. Mesmo assim, realizou a fase externa, em 

regime de ampla concorrência, organizada pela Instituição de Ensino Superior 

contratada, e foi classificado nesse segundo momento. IV. Previsão editalícia de 

segunda chance para os suplentes, que acabou não ocorrendo por 

discricionariedade da IES, ao que consta. V. Competência da ESMPU para decidir 

sobre a segunda seleção, não delegável à IES. VI. Antecipação legítima do 

requerente quanto a essa obscuridade editalícia. VII. Existência de vaga para o 

programa de mestrado e possibilidade orçamentária. VIII. Respeito aos princípios 

da isonomia e da impessoalidade. IX. Procedência. X. Determinação à Escola 

Superior do Ministério Público da União para que inclua o requerente no programa 

de mestrado em Direito 2017/2018 oferecido pela Instituição, regulado pelo Edital-

ESMPU n.º 101/2016, a partir do dia 04 de maio de 2017, data da autuação do 

presente feito. 

(CNMP. PCA 1.00376/2017-15, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Redator para 

o acórdão Cons. Dermeval Farias Gomes Filho. Julgado em 10/10/2017).  

 

2.3 - Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00551/2017-29, no qual foi 

impugnado Termo de Ajustamento de Conduta cujas cláusulas, em tese, se mostrariam ofensivas ao exercício 

do direito de culto religioso.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, em seu voto, asseverou que o ato questionado 
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ostentaria natureza finalística, não cabendo, destarte, ao Conselho Nacional controlar seu conteúdo. Nada 

obstante, reconheceu a acentuada importância dispensada pela Constituição da República ao direito de culto 

e do tratamento igualitário devido às religiões de matriz africana, bem como a necessidade de melhor 

tratamento da matéria, no âmbito do colegiado, razão pela qual propôs ao desenvolvimento de estudos acerca 

do tema no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Segue a ementa do acórdão: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IRREGULARIDADE NA 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VÍCIOS 

FORMAIS NÃO CARACTERIZADOS. MÉRITO DO TAC. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONTROLE DE ATIVIDADE FINALÍSTICA. ENUNCIADO CNMP N.º 

6/2009. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.  

I – Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado com o 

propósito de averiguar a regularidade da atuação do Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais no Inquérito Civil n.º 0245.15.000031-4, especificamente em 

relação aos seguintes aspectos: a) irregularidades formais no procedimento, 

consistentes no excesso de prazo na tramitação do feito; realização de diligências 

investigatórias sem a instauração de procedimento preparatório ou inquérito civil; e 

inobservância dos requisitos do art. 6º, § 10º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e 

b) ilegalidade nas cláusulas do termo de ajustamento de conduta, consubstanciadas 

em sua celebração sem a existência de indícios de violação à legislação ambiental e 

com a caracterização de indevido cerceamento do direito de culto.  

II – O tempo de tramitação do inquérito civil, que já se prolonga por mais de dois 

anos, encontra-se justificado pela necessidade de realização de diligências técnicas 

para a elucidação do caso, a designação de reuniões que antecederam a celebração 

do termo de ajustamento de conduta, bem como o encaminhamento dos autos ao 

Centro de Apoio Operacional para fins de manifestação acerca do tema.  

III – Não se vislumbra ilegalidade na realização de diligências instrutórias, antes da 

instauração do procedimento preparatório, quando necessárias à obtenção de 

elementos probatórios mínimos que justifiquem o prosseguimento da investigação, 

o que está, expressamente, autorizado pelo parágrafo único do art. 3º da Resolução 

n.º 174, de 4 de julho de 2017.  
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IV – Conquanto tenha havido a notificação do investigado anteriormente à 

instauração do procedimento preparatório, não se constata infringência ao art. 6º, § 

10º, da Resolução CNMP n.º 23/2007, mormente pelo fato de o ato de 

comunicação haver especificado o objeto da apuração de forma escorreita, 

prestigiando o princípio da publicidade e possibilitando o conhecimento pleno do 

objeto do feito, além de ter sido concedido prazo razoável para o comparecimento 

ao ato designado.  

V – A celebração de termo de ajustamento de conduta retrata atividade finalística 

desempenhada pelos membros do Ministério Público brasileiro, não sendo, em 

respeito aos postulados da autonomia ministerial e da independência funcional, 

resguardados pelo art. 127, § 1º, da Constituição Federal, passível de controle por 

parte do Conselho Nacional do Ministério Público, ex vi do Enunciado CNMP n.º 

6/2009.  

VI – Finalmente, não se vislumbra quaisquer indícios de que os membros 

ministeriais que atuaram no caso tenham agido de forma arbitrária ou 

discriminatória contra o Centro Espírita.  

VII– Não conhecimento do Procedimento de Controle Administrativo, estando 

prejudicado o recurso interno interposto nestes autos, e encaminhamento de cópia 

do feito para a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais com a finalidade de 

ser desenvolvido estudo acerca do tema. 

(CNMP. PCA 1.00551/2017-29. Rel. Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. Julgado 

em 14/11/2017). 

 

2.4 – Relatoria da Proposição nº 1.00973/2017-77, na qual se pretende a aprovação de 

enunciado com a seguinte redação: “O Conselho Nacional do Ministério Público não é competente para 

apreciar questões atinentes ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas”. 

Na sessão de 29/11/2017, o Conselheiro Sebastião apresentou voto pela rejeição do enunciado. 

Preambularmente, destacou a competência do CNMP para editar enunciados, a fim de otimizar 

seus trabalhos e refletir o entendimento consolidado e atual sobre temas em que houve relevante controvérsia 

e insegurança jurídica geradora de reiteradas e múltiplas provocações a esta Corte Administrativa. 
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No entanto, consignou que a edição de enunciados pressupõe controvérsia atual sedimentada 

por reiteradas e uniformes decisões plenárias em múltiplos processos, de modo a orientar os jurisdicionados 

e os julgamentos futuros de casos recorrentes submetidos ao Conselho.  

Em seguida, afirmou que, no caso concreto, a inexistência de múltiplos precedentes uniformes, 

a falta de recorrência de casos similares e a ausência de sedimentação da matéria desautorizam a edição de 

enunciado, asseverando que a apreciação de apenas cinco processos relacionados à sujeição do Ministério 

Público junto aos Tribunais de Contas (MPTC) ao controle do CNMP durante seus doze anos de existência 

afasta o requisito da multiplicidade dos procedimentos submetidos à sua apreciação. 

Disse, ainda, que a oscilação dos julgamentos destes cinco processos entre afirmar e negar a 

atribuição de controle de atos do MPTC, em julgamentos unânimes e por maioria extremamente apertada (8 

X 6), estes nas últimas duas assentadas, não revelam a necessária sedimentação da jurisprudência a ser 

cristalizada no enunciado. 

Segundo o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, esse quadro não recomenda, mediante a edição 

do enunciado proposto, excluir da atual composição, com apenas três Conselheiros remanescentes da 

anterior, a possibilidade de, eventualmente, conhecer da matéria em toda sua plenitude e profundidade em 

processo futuro sobre a matéria. Ao revés, o CNMP é instância aberta, plural e democrática para discussão de 

novas ideias e teses que visam assegurar o respeito às prerrogativas institucionais previstas no art. 130 da 

Constituição Federal. 

Asseverou, por sua vez, que a alteração posterior do entendimento do então Exmo. Presidente 

do Conselho Nacional do Ministério Público Rodrigo, Dr. Janot Monteiro de Barros, que se manifestara pela 

falta de competência do CNMP, nos autos do RI nº 371/2015-86 e PCA nº 1.00200/2015-56, com placar de 8 

X 6, acompanhando o entendimento que, essencialmente, fundamenta-se na falta de autonomia 

administrativa e financeira declarada pelo STF, passando a defender, em parecer exarado em 22/09/2016 na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.254/PA, a extensão das regras aplicáveis ao Ministério Público 

Comum ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas e pugnando pela improcedência da ADI por ele 

mesmo ajuizada com fundamentos muito parecidos com os esposados pelo CNMP naquelas últimas duas 

assentadas também desaconselha a edição do enunciado. 

A nova manifestação da Procuradoria-Geral da República, alterando diametralmente a posição 

anterior, atesta que a matéria não está suficientemente sedimentada a justificar a edição do enunciado 

proposto, sendo prudente aguardar-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a partir dessas novas 

premissas, sobre a matéria que serviu de supedâneo às últimas duas manifestações deste Conselho. 
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Diante de todo o contexto delineado, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concluiu seu voto 

no sentido de que melhor será que o Conselho Nacional do Ministério Público, na sua nova composição, 

tenha liberdade para debater e deliberar, na máxima extensão e profundidade, sobre a sua atribuição, quando 

e se, efetivamente, vier a ser provocado novamente, em demanda específica, quiçá já com o pronunciamento 

do STF quanto à ADI nº 5254, ocasião em que poderá confirmar ou não o teor da tese estampada no 

enunciado. 

Após o voto do Relator, pediu vista a Presidente do CNMP. Antecipou o seu voto, inaugurando a 

divergência, o Corregedor Nacional, Conselheiro Orlando Rochadel, manifestando-se pela aprovação do 

Enunciado. Até a presente data, o feito aguarda julgamento pelo Plenário.  

 

2.5 - Relatoria da Proposição nº 1.00582/2017-16, na qual se pretende a edição de 

recomendação que disciplina atuação dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal perante o 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em voto proferido na Sessão Plenária do dia 

12/12/2017, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, destacou, inicialmente, o entendimento de que o 

Conselho Nacional do Ministério Público deve abster-se de normatizar em excesso, concentrando seus 

esforços para expedir atos regulamentares nas matérias mais relevantes, em que a normatividade deficiente 

sobre a matéria objeto da proposição esteja evidenciada ou em que a necessidade de uniformização de 

comportamentos esteja nítida e amplamente amparada em casos concretos que tenham sido objeto de 

apreciação pelo colegiado. 

Em seguida, asseverou a inadequação da edição de ato normativo único e uniforme para 

disciplinar realidades extremamente díspares no que concerne à demanda de trabalho, à organização interna, 

ao número de membros e servidores, aos requisitos materiais, aos recursos tecnológicos, à capacidade 

orçamentária, desconhecendo condições específicas de cada ramo do Parquet.  

Diante dessas e outras considerações, no caso concreto, entendeu ser indevida a expedição de 

recomendação, ressaltando que os contornos e limites mínimos à autuação do Parquet nos tribunais 

superiores já estão devidamente postos na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário nº 985.392/RS e que não há notícia de normatividade deficiente ou de julgamento relevante 

ou de reiterados procedimentos autuados no âmbito deste Conselho para dirimir conflitos/questionamentos 

acerca do tema, o que afasta o pressuposto da necessidade.  
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Ademais, consignou que, se por um lado cabe a cada Ministério Público se organizar para 

viabilizar e otimizar a sua atuação processual perante o STF e STJ, por outro lado, o eficaz desempenho 

dessa atividade depende muito mais da viabilização de recursos financeiros e estruturais do que de vontade 

político-administrativa institucional, mostrando-se inconveniente a aprovação de recomendação. Por outras 

palavras, a edição da recomendação em comento pode atentar contra a autonomia administrativa, financeira e 

funcional dos diversos ramos do Ministério Público, devendo ser evitado tal risco.  

Após o voto do Relator, pediu vista dos autos o Conselheiro Lauro Machado Nogueira, sem 

conclusão final até a presente data. 

 

2.6 - Relatoria do Procedimento Interno de Comissão n.º 138/2017-65, na qualidade presidente da 

Comissão de Planejamento Estratégico – CPE, no qual propostos novos indicadores estratégicos do 

planejamento estratégico nacional do Ministério Público.  

Em seu voto, o relator consignou que, com a edição da Resolução CNMP n.º 147/2016, de 21 de 

junho de 2016, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico Nacional, constatou-se a necessidade de revisão 

dos indicadores até então adotados, na medida em que, em sua maioria, não eram coletáveis ou mensuráveis. 

Nessa linha, apontou que os novos Indicadores Estratégicos Nacionais “permitirão melhoria na qualidade do 

Planejamento Estratégico do Ministério Público brasileiro e fortalecimento dos mecanismos de governança 

da Instituição”. Segue a Ementa do julgado: 

EMENTA. PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO. PROPOSTA DE 

INIDCADORES ESTRATÉGICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO 

CNMP. APROVAÇÃO. 

1. Compete ao Plenário do CNMP promover, permanentemente, o 

planejamento estratégico do Ministério Público nacional (art. 157, RICNMP);  

2. As deliberações do Plenário sobre matérias relacionadas ao planejamento 

estratégico ocorrerão mediante proposta da Comissão de Planejamento Estratégico 

(CPE); 

3. Apresentação da proposta de indicadores estratégicos do Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP). 
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4. Proposta aprovada pelo Plenário do CNMP. 

(CNMP. PIC 0.00.000.000138/2017-65. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. 

Julgado em 12/12/2017). 

 

2.7 – Relatoria do Procedimento Interno de Comissão nº 0.00.000.00081/2017-02 (Relatório 

anual de atividades do Conselho Nacional do Ministério Público).  

O relatório integra a Mensagem Presidencial prevista no art. 84, XI, da CF/88, cabendo à 

Comissão de Planejamento Estratégico a sua elaboração. Segue a ementa do julgado: 

PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO. RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES DO CNMP. PROPOSTA ELABORADA PELA COMISSÃO DE 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. APROVAÇÃO. ATENDIMENTO AO 

DISPOSTO NO ART. 130-A, § 2º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público elaborar relatório 

anual de suas atividades, com o fim de integrar a mensagem prevista no art. 84, XI, 

da CF/88.  

2. Cabe à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), anualmente, nos 

termos do art. 160, do RICNMP, elaborar proposta do relatório anual de atividades 

do CNMP. 

3. Proposta de relatório elaborada com as informações de todos os órgãos do 

CNMP, referentes ao período de janeiro a novembro de 2017. 

4. Relatório aprovado, com autorização de remessa à Casa Civil da Presidência 

da República, com posterior complementação das informações relativas ao mês de 

dezembro. 

(CNMP. PCA 0.00.000.00081/2017-02, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. 

Julgado em 18/12/2017). 

 

2.8 –  Relatoria de recursos internos interpostos na Sindicância nº 1.00604/2017-00, instaurada 

com o propósito de apurar a infração a deveres funcionais por Membro do Ministério Público do Estado de 
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Minas Gerias.  

Ao apreciar questão de ordem, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta entendeu estar 

prejudicada a instauração de procedimento de remoção por interesse público contra o recorrente, haja vista a 

alteração da situação fática que embasou a decisão da Corregedoria Nacional.  

No mérito, negou provimento aos recursos internos, destacando a não caracterização de falta 

disciplinar nas condutas praticadas pelo agente ministerial requerido. A ementa do julgado ficou redigida nos 

seguintes termos: 

SINDICÂNCIA. RECURSOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. QUESTÃO DE ORDEM. DETERMINAÇÃO DE 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO POR INTERESSE 

PÚBLICO PREJUDICADA. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO 

CABIMENTO DE RECURSO INTERNO REJEITADA. CONHECIMENTO DOS 

RECURSOS. MÉRITO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES NÃO 

CARACTERIZADAS. DESPROVIMENTO. 

I – Cuida-se de dois recursos internos interpostos contra decisão proferida pela 

Corregedoria Nacional que arquivou a presente Sindicância, instaurada com o 

propósito de apurar a possível infração a deveres funcionais pelo Promotor de 

Justiça Luciano Ramos Baesso. 

II – Primeiramente, com base nas informações constantes do Memorando n.º 

378/2017/CN, há de se reconhecer que está prejudicada a instauração de 

procedimento de remoção por interesse público em desfavor do titular da 1ª 

Promotoria de Justiça de São João Nepomuceno/MG, porquanto a companheira do 

Membro Ministerial, que exercia a titularidade da 1ª Vara Judicial naquela 

comarca, foi removida para a comarca de Leopoldina/MG, tornando insubsistente a 

causa dos impedimentos reiterados, que motivou a decisão da Corregedoria 

Nacional. 

III – Preenchimento dos requisitos de admissibilidade por ambos os recursos 

internos, não se mostrando procedente a preliminar de não cabimento do apelo, na 

espécie, uma vez que se pretende reformar decisão monocrática proferida pelo 

Corregedor Nacional, situação que se amolda à previsão contida no art. 153, caput, 
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do RICNMP. 

IV – Quanto ao mérito, o primeiro recurso imputa ao Membro Ministerial recorrido 

a conduta de, nos processos oriundos da 1ª Vara Judicial, que foram remetidos à 2ª 

Promotoria de Justiça em razão do impedimento do titular da 1ª Promotoria de 

Justiça, ter se declarado falsamente suspeito de atuar, invocando existência de 

inimizade com a magistrada, com a única finalidade de afastar-se dos processos 

que lhe foram, regularmente, distribuídos em razão do impedido referido. 

V – O CPC, art. 145, § 1º, c/c art. 148, permite a averbação de suspeição por 

motivo de foro íntimo, quando o indivíduo, no seu âmago, percebe-se destituído da 

necessária imparcialidade para atuar no feito, “sem necessidade de declarar suas 

razões”. 

VI – Não obstante essa disposição legal, o ora recorrido declarou, nos Ofícios 

Reservados n.ºs 1 e 2/2017, as razões de sua suspeição, que se tornam sindicáveis 

por aplicação da teoria dos motivos determinantes. 

VII – Todavia, a análise das provas coligidas na Sindicância, notadamente os 

referidos Ofícios Reservados n.ºs 1 e 2/2017, atesta que a declaração de suspeição 

foi fundada, estritamente em razões de foro íntimo, não em inimizade com membro 

do Poder Judiciário. 

VIII – Nos referidos expedientes, dirigidos à Corregedoria-Geral em razões de foro 

íntimo, não em inimizade com membro do Poder Judiciário local, o Agente 

Ministerial listou os seguintes fatores que ensejaram sua declaração: a) o 

impedimento permanente do titular da 1ª Promotoria de Justiça para atuar junto à 1ª 

Vara Judicial implicaria em assumir a maior parte do acervo daquela unidade 

ministerial; b) a situação caracterizaria ofensa ao princípio da inamovibilidade, por 

configurar, indiretamente, em uma remoção; c) dificuldades de relacionamento 

com a Magistrada titular daquele órgão após haver recusado a permuta para a 1ª 

Promotoria; d) a possibilidade de estar caracterizada nulidade processual nos 

processos judiciais em que ocorreu o citado impedimento. 

IX – Infere-se, portanto, que a questão subjetiva da dificuldade de relacionamento 

com a Magistrada, embora invocada pelo ora recorrido, não foi determinante para a 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 16 de 138 

 

declaração de suspeição, mas apenas um dos fatores que, conjugado com outros, de 

ordem objetiva, fundamentou a declaração de suspeição do Membro Ministerial. 

X – Nessa toada, não procede a alegação recursal de que o ora recorrido falseou o 

motivo da suspeição declarada ou induziu a Administração Superior a erro. 

XI – Tampouco ficou provado que o Membro recorrido averbou suspeição com a 

única finalidade de afastar-se, com burla às regras de distribuição, dos processos 

recebidos por força do impedimento do titular da 1ª Promotoria de Justiça, 

escolhendo, ao fim e ao cabo, os feitos em que atuaria. 

XII – Com efeito, a conduta do ora recorrido, na situação caótica e excepcional 

instalada na Comarca de São João Nepomuceno a partir da generalizada declaração 

de impedimento do titular da 1ª Promotoria de Justiça, é compatível com seus 

deveres funcionais, não se podendo exigir dele proceder diverso, porquanto 

orientada, sindicada e avalizada pela Administração Superior do MPMG consoante 

fazem prova, o Ofício nº 33/2016, os Ofícios Reservados n.ºs 1 e 2/2017 e o 

depoimento do Corregedor-Geral do MPMG prestado ao Corregedor Nacional 

nesta Sindicância. 

XIII – Ainda no primeiro recurso, é atribuída ao Promotor de Justiça Júlio César 

Teixeira Crivellari, que figurou como reclamado na Reclamação Disciplinar, mas 

não foi parte nesta Sindicância, a conduta de haver usurpado atribuições legalmente 

conferidas a órgãos da Administração Superior. 

XIV – Sem embargo de não haver sido, formalmente, identificado como sindicado, 

verifica-se que os fatos imputados a este Promotor de Justiça foram apreciados, 

inclusive em tópico específico, no Relatório Conclusivo de Sindicância, devendo, 

por isso, serem examinados nesta assentada. 

XV – Quanto ao ponto, o exame do conjunto de provas constantes nos autos 

demonstra que o referido Membro Ministerial se limitou a informar à 

Corregedoria-Geral acerca da situação encontrada em São João Nepomuceno e 

sugerir a adoção da providência que entendeu cabível, qual seja, a remoção 

compulsória do ora recorrente, inexistindo ato que configure usurpação de 

competência. 
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XVI – Logo, as imputações feitas neste primeiro recurso mostram-se 

improcedentes, devendo ser mantida a decisão de arquivamento e desprovido o 

apelo. 

XVII - Já no segundo recurso, sustenta-se que o recorrido teria retido, de forma 

injustificada, os autos da Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n.º 

02579398.2016.8.13.0629, entre 19/12/2016 a 07/04/2017, e que atuou no citado 

feito sem possuir atribuição. 

XVIII – Quanto à alegada mora na devolução do processo judicial, as justificativas 

apresentadas pelo Membro Ministerial mostram-se suficientes para ilidir a 

configuração de falta funcional na situação em tela. 

XIX – Com efeito, a citada medida cautelar, proposta pelo próprio recorrido, tinha 

por objetivo a instrução de procedimento investigatório criminal instaurado perante 

a 2ª Promotoria de Justiça de São João Nepomuceno/MG e que continuou a 

tramitar, de forma regular, no referido interregno. 

XX – A par disso, segundo argumentou o recorrido, no citado período, em 

decorrência de alterações fáticas envolvendo os investigados, não havia interesse 

na prorrogação da medida ou na interceptação de novos terminais telefônicos. 

XXI – Há de se ressalvar, nesse contexto, que o juízo acerca da necessidade ou não 

de determinado meio de prova ou providência instrutória em procedimento 

investigatório presidido por Membro do Ministério Público insere-se no âmbito da 

atividade finalística do Órgão Ministerial, não se sujeitando, por conseguinte, a 

controle pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em inteligência ao 

entendimento sedimentado no Enunciado CNMP n.º 6/2009. 

XXII – Acresça-se, ainda, que o Promotor de Justiça expediu, em 24/03/2017, o 

Ofício n.º 11/2017 dirigido à Corregedoria-Geral local, por meio do qual formulou 

consulta para esclarecer se possuiria atribuição para atuar naquele processo, o que 

demonstra que não adotou postura desidiosa ou inerte em relação ao caso. 

XXIII – Noutra perspectiva, no que se refere à suposta falta de atribuição para 

oficiar na Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n.º 

02579398.2016.8.13.0629, passando ao largo da controvérsia acerca da existência 
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de conflito de atribuição, bem como da autoridade competente para o dirimir, há de 

se reconhecer que a situação, por si só, não caracteriza falta funcional, devendo 

haver demonstração de dolo ou culpa na infração de dever legal para que se possa 

responsabilizar administrativamente o Membro do Ministério Público. 

XXIV – Não fosse assim, sempre que se instaurasse um conflito positivo de 

atribuição, um dos conflitantes estaria sujeito à pena disciplinar, já que, resolvido o 

conflito, ter-se-á reconhecido que alguém não detinha atribuição. 

XXV – No caso em análise, apesar de o feito haver sido distribuído para a 1ª Vara 

Judicial, o recorrido entendeu possuir atribuição para oficiar nos autos em razão de 

a medida cautelar de interceptação telefônica se referir a procedimento 

investigatório que estava sob sua presidência, entendimento também esposado pela 

Promotora de Justiça que atuou, em regime de cooperação, junto à 1ª Promotoria 

de Justiça, a qual determinou que o processo fosse devolvido à 2ª Promotoria. 

XXVI – Por fim, também não se vislumbra descumprimento a decisão judicial 

proferida pela recorrente, uma vez que a questão da suposta falta de atribuição do 

recorrido para atuar no feito somente foi exposta, de forma expressa e motivada, 

pela magistrada na decisão que extinguiu a citada medida cautelar de interceptação 

telefônica. 

XXVII – Improcedentes, portanto, as imputações feitas neste segundo recurso, o 

qual também deve ser desprovido. 

XXVIII – Conhecimento e desprovimento de ambos os recursos internos, com a 

consequente manutenção da decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria 

Nacional, estando prejudicada a instauração de procedimento de remoção por 

interesse público. 

(CNMP. RI em Sindicância 1.00604/2017-00. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. 

Julgado em 20/02/2018). 

 

2.9 – Relatoria do Recurso Interno interposto em desfavor de decisão monocrática proferida 

pelo Corregedor Nacional nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00358/2017-33, instaurada para apurar 

supostas irregularidades na atuação do Membro do Ministério Público Federal e Territórios em processos 
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judiciais. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto pelo desprovimento do recurso, 

destacando a impossibilidade de controle da atividade finalística do Parquet e a inexistência de indícios 

mínimos de que o recorrido tenha tratado a parte autora de forma desrespeitosa.  

Após os debates em Plenário, os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, por 

unanimidade, negaram provimento ao Recurso Interno interposto nos autos da Reclamação Disciplinar, nos 

termos do voto do Relator, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos: 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. IRREGULARIDADES 

NA ATUAÇÃO DO MEMBRO MINISTERIAL EM PROCESSOS JUDICIAIS. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ATIVIDADE FINALÍSTICA DO PARQUET. ENUNCIADO CNMP N.º 6/2009. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O RECORRIDO TENHA 

TRATADO A RECORRENTE DE FORMA DESRESPEITOSA OU CRITICADO 

A ATUAÇÃO DE OUTRO MEMBRO MINISTERIAL. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I – Trata-se de Recurso Interno interposto contra decisão de arquivamento 

proferida pela Corregedoria Nacional em Reclamação Disciplinar na qual são 

apurados os seguintes fatos: a) irregularidade da atuação de Membro do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios nos processos judiciais n.ºs 

2012.01.1.125458-2 e 2014.01.1.198567-4; b) possível violação ao dever funcional 

de tratar com urbanidade pessoas com quem se relaciona em razão do serviço. 

II – Em relação ao processo n.º 2012.01.1.125458-2, a atuação do Parquet já foi 

examinada à exaustão, no âmbito deste Conselho Nacional, na Representação por 

Inércia ou Excesso de Prazo n.º 1.00271/2017-01, cuja decisão de arquivamento 

transitou em julgado em 5/06/2017, inexistindo alteração fática que justifique a 

reapreciação do caso por este Órgão de Controle. 

III – No que se refere ao processo n.º 2014.01.1.198567-4, não se observa qualquer 

fato imputável ao recorrido que caracterize, ainda que indiciariamente, infração 

disciplinar. 
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IV – O oferecimento de alegações finais pelo Membro do Ministério Público, nas 

quais pugnou pela absolvição dos réus, consiste em ato de natureza finalística, 

acobertado pelo princípio da independência funcional, não se submetendo a 

controle perante este Conselho Nacional, nos termos do Enunciado CNMP n.º 

6/2009. 

V – Inexistência de indícios probatórios mínimos de que o recorrido tenha tratado 

de forma desrespeitosa a recorrente ou tenha criticado a atuação de outro Promotor 

de Justiça. 

VI – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. 

(CNMP. RI em RD nº 1.00358/2017-33, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. 

Julgado em 5/02/2018). 

 

2.10 - Relatoria do Pedido de Providências nº 1.01171/2017-00 no qual o requerente 

questionava o arquivamento de Notícia de Fato pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe.  

O procedimento foi arquivado monocraticamente pelo Cons. Sebastião Vieira Caixeta, mas 

levado à apreciação do Plenário em sede de recurso interno interposto pela parte autora.  

No julgamento do apelo recursal, o relator destacou a impossibilidade de o CNMP realizar 

controle de ato de natureza finalística de Membros do MP, conforme entendimento consolidado no 

Enunciado CNMP nº 6/2009.  

O voto do Cons. Sebastião Vieira Caixeta foi acompanhado, à unanimidade, pelos Conselheiros 

do CNMP. Transcreve-se a ementa do julgado: 

RECURSO INTERNO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SERGIPE. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ATO 

DE NATUREZA FINALÍSTICA. ENUNCIADO CNMP N.º 6/2009. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I – Trata-se de Recurso Interno interposto contra decisão de arquivamento 

proferida por este Conselheiro Relator, na qual negado conhecimento ao Pedido de 

Providências, com fundamento no Enunciado CNMP nº 06/2009. 
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II – No caso dos autos, o recorrente devolve ao conhecimento deste Plenário a 

apreciação de decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de 

Sergipe, nos autos da Notícia de Fato PROEJ n.º 01.17.01.0010, na qual indeferiu o 

pedido de instauração de investigação criminal contra membro do Poder Judiciário 

daquele Estado. 

III - O Procurador-Geral de Justiça, amparado pelo princípio da independência 

funcional, previsto no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, tem liberdade para 

realizar a cognição de mérito sobre as notícias de fato que sejam de sua atribuição, 

podendo, inclusive, arquivar aquelas que entenda não ter embasamento fático-

jurídico. 

IV - Embora a independência funcional não possa ser tida como princípio de 

caráter absoluto, é certo que o aludido enunciado obsta a revisão ou desconstituição 

dos atos que dizem respeito à atividade finalística do Ministério Público, de modo 

que, mesmo nos casos em que verificado eventual abuso ou desvio de finalidade, 

apenas caberá ao CNMP o exame da questão sob o aspecto disciplinar. 

VI – No caso dos autos, a decisão do PGJ/SE foi prolatada, de maneira 

fundamentada, no exercício de sua atribuição legal, não havendo qualquer indício 

de falta funcional. 

VII – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. 

(CNMP. PP 1.01171/2017-00. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 

13/03/2018). 

 

2.11 - Relatoria da Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo nº 1.00643/2017-27, 

no qual o requerente solicitou a apuração de supostos ilícitos na tramitação de procedimentos que apuram 

irregularidades no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”.  

Em janeiro de 2018, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta arquivou monocraticamente o feito, 

diante da não verificação de inércia, omissão ou qualquer outra irregularidade na atuação do Ministério 

Público Federal ou do Ministério Público Estado de Mato Grosso.  

Irresignado com essa decisão, o requerente interpôs recurso interno, julgado, à unanimidade, 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 22 de 138 

 

pelo Plenário do CNMP, nos termos do voto do relator. O julgado restou assim ementado: 

RECURSO INTERNO. REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU POR EXCESSO 

DE PRAZO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. SUPOSTO ATRASO NA TRAMITAÇÃO DE 

NOTÍCIA DE FATO. INVASÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO PARQUET 

ESTADUAL PELO FEDERAL. OMISSÃO NA APURAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES NO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. 

IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES A MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROVA. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERNO. 

I – Cuida-se de Recurso Interno interposto contra decisão monocrática de 

arquivamento da presente Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo, na 

qual o recorrente noticia as seguintes situações: a) suposto atraso na tramitação da 

Notícia de Fato n.º 1.20.002.000134/2017-19 na Procuradoria-Geral da República; 

b) invasão, em tese, das atribuições do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso pelo Ministério Público Federal no que se refere a irregularidades na 

execução do Programa “Minha Casa Minha Vida”, especialmente na celebração de 

Termo de Ajustamento de Conduta no Inquérito Civil SIMP n.º 007217-006/2016; 

c) alegada omissão das Instituições recorridas em adotar as providências cabíveis 

em relação a ilícitos envolvendo o citado programa federal; d) suposta atuação 

persecutória do Parquet mato-grossense em processos criminais; e) possível 

envolvimento de Membros do Ministério Público e do Conselho Nacional do 

Ministério Público na prática de ilícitos penais. 

II – No que se refere à Notícia de Fato n.º 1.20.002.000134/2017-19, verifica-se 

que o procedimento foi arquivado, fundamentadamente, por decisão proferida pelo 

Vice-Procurador-Geral da República, não se constatando mora no impulso do feito 

no âmbito da Procuradoria-Geral da República. 

III – Em relação à segunda alegação, há que se destacar, inicialmente, que o fato de 

Membro do Ministério Público atuar em situação na qual, em tese, não possua 
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atribuição não implica, por si só, em responsabilização disciplinar, mormente 

quando exista dúvida objetiva acerca da matéria. 

IV – Além disso, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ACO 

924/PR, compete ao Procurador-Geral da República dirimir conflitos de atribuições 

entre órgãos do Ministério Público Estadual e Federal, não havendo respaldo 

constitucional para que este Conselho Nacional avalie qual seria o Órgão 

Ministerial com atribuição para atuar no caso. 

V -  Sem embargo das citadas ressalvas, cumpre salientar que a atuação do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no Inquérito Civil SIMP n.º 007217-

006/2016, limitou-se a questões de ordem ambiental e urbanística, não adentrando 

a análise da aplicação das verbas federais transferidas, consoante foi reconhecido 

em decisão proferida pelo Parquet federal nas Notícias de Fato n.º 

1.20.000.0001373/2016-25 e 1.20.000.001967/2016-36, que tramitaram perante a 

Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso.  

VI – Também não se vislumbram indícios de omissão das Instituições recorridas 

em promover as apurações cabíveis em relação às supostas irregularidades no 

“Programa Minha Casa Minha Vida” noticiadas, de forma genérica, pelo 

recorrente. 

VII – Os documentos oriundos do Ministério Público Federal atestam que as 

reiteradas petições protocoladas pelo recorrente deram origem a mais de 19 

(dezenove) procedimentos que tramitaram regularmente na Instituição. 

VIII – Da mesma forma, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

apresentou relação de procedimentos relacionados com o citado programa federal 

demonstrando que, no âmbito de suas atribuições constitucionais, o Órgão estadual 

vem atuando de forma escorreita. 

IX – Quanto à terceira situação noticiada nos autos, não há elementos de provas, 

ainda que mínimos, a amparar a alegação de que o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso estaria agindo, na esfera criminal, com o intuito de perseguir o 

recorrente. 
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X – Ademais, cumpre salientar, nesse contexto, que os atos praticados por 

Membros do Ministério Público no exercício regular de sua atividade finalística, 

como é o caso de manifestações exaradas em processos criminais, são insuscetíveis 

de revisão por parte deste Conselho Nacional do Ministério Público, ex vi do 

Enunciado CNMP n.º 06/2009. 

XI – Por fim, nas sucessivas petições protocoladas, em especial na peça recursal, o 

recorrente, em razão de inconformismo com decisões que lhe foram desfavoráveis, 

atribui a membros do Ministério Público e deste Conselho Nacional o 

envolvimento em crimes de corrupção e associação criminosa, sem qualquer 

elemento mínimo de prova que corrobore o alegado, sendo manifesta a 

improcedência das ilações. 

XII – Recurso conhecido e desprovido e encaminhamento de cópia dos autos à 

Procuradoria da República no Distrito Federal para fins de apuração dos fatos. 

(CNMP. RIEP 1.00643/2017-27. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 

13/03/2018). 

 

2.12 - Relatoria, na qualidade de Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, do 

Procedimento Interno de Comissão n.º 0.00.000.000015/2018-13, que estabelece o Plano Projeto de 

elaboração do novo Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público – PEN/MP. 

Em seu voto, o relator ressaltou a necessidade de revisão do Plano Estratégico Nacional então 

vigente, estabelecido inicialmente para o quadriênio 2011-2015 e que já foi prorrogado por duas vezes, pois, 

embora tenha sido importante aprendizado para o Ministério Público brasileiro, sua formação tomou como 

base paradigmas da iniciativa privada, e “não se debruçou com profundidade nas temáticas de indicadores, 

gestão e governança”. 

Nessa toada, destacou que não será realizada a simples revisão do plano estratégico vigente, o 

qual foi contratado junto a empresa externa, mas a construção coletiva de um novo PEN/MP, que considerará 

as peculiaridades afetas ao setor público, em especial à atividade ministerial, conduzido pela Comissão de 

Planejamento Estratégico em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica. 

Consignou, ainda, que “a fim de assegurar sua legitimidade, o projeto contemplará ampla etapa 

de diagnóstico, que se operará por meio de entrevistas, questionários simples e de matriz GUT, audiências 
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públicas e encontros regionais, nos quais serão ouvidos membros e servidores de todos os ramos e unidades, 

sociedade civil organizada ou não, organismos internacionais e setores governamentais, buscando-se, 

inclusive, o alinhamento com a agenda universal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. 

No que se refere ao prazo, o Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico asseverou que 

se optou pelo período compreendido entre 2020-2029, sem prejuízo de revisões intermediárias, considerando 

que o plano anterior, que teve prazo de vigência mais curto (2011-2015), precisou ser prorrogado por duas 

vezes.  

A elaboração e a execução do projeto estarão a cargo da CPE em parceria com a SGE. A 

iniciativa contará com etapas específicas para definição detalhada de indicadores estratégicos nacionais, 

plano de implantação e modelos de gestão e governança. 

Por fim, na ocasião, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta destacou a importância do apoio da 

Presidência e da Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como da Comissão de 

Planejamento Estratégico, da Secretaria de Gestão Estratégica e da Assessoria de Comunicação para a 

apresentação do Plano de Projeto que irá orientar a elaboração do novo PEN/MP. 

Segue, abaixo, a Ementa do julgado: 

PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO. ELABORAÇÃO DO NOVO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PLANO DE PROJETO. SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO CNMP. 

APROVAÇÃO. 

1. Compete ao Plenário do CNMP promover, permanentemente, o 

planejamento estratégico do Ministério Público nacional (art. 157, RICNMP);  

2. As deliberações do Plenário sobre matérias relacionadas ao planejamento 

estratégico ocorrerão mediante proposta da Comissão de Planejamento Estratégico 

(CPE); 

3. Apresentação do Plano de Projeto de elaboração o novo Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP). 

4. Proposta aprovada pelo Plenário do CNMP. 

(CNMP. PIC 0.00.000.000015/2018-13, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. 

Julgado em 10/04/2018). 
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2.13 - Relatoria do Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00077/2018-52, em que Promotor de 

Justiça aposentado do Ministério Público do Estado da Paraíba fora acusado de ter praticado, durante a 

atividade, crimes incompatíveis com o cargo.  

Por ocasião do referendo do PAD, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta encampou o entendimento 

esposado pela relatoria na decisão de instauração e reputou que as evidências coligidas na Reclamação 

Disciplinar revelariam a probabilidade de que o processado tenha oferecido abrigo, nos dias 18 a 21/03/2015, 

a dois indivíduos que praticaram o delito de homicídio na cidade de Queimadas/PB, além de haver fornecido 

a eles orientação jurídica acerca de como proceder em relação à situação.  

Também destacou que o Parquet paraibano ofereceu, em face do Membro Ministerial inativo, ação 

penal, o que tornaria possível a aplicação, em tese, da pena de perda do cargo e consequente extinção do ato 

que concedeu a aposentadoria em seu benefício, à luz da disciplina estabelecida pelo art. 135, § 3º, da Lei 

Orgânica daquela Instituição.  

A conclusão foi acompanhada pelos demais integrantes do Colegiado. Transcrevemos, abaixo, a 

Ementa do julgado: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO ADMINISTRATIVA 

DISCIPLINAR. REFERENDO PELO PLENÁRIO DA DECISÃO DA 

CORREGEDORIA NACIONAL QUE DETERMINOU A DEFLAGRAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO. 1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

por decisão da Corregedoria Nacional em desfavor de Membro aposentado do 

Ministério Público do Estado da Paraíba, pela prática, em tese, durante a atividade, 

de crimes incompatíveis com o exercício do cargo, nos termos do art. 135, §§1º e 

3º da Lei Complementar n.º 97/1994 do Estado da Paraíba. 2. Indeferimento do 

requerimento para tramitação sigilosa do Processo Administrativo Disciplinar. 

Pleito não fundamentado. Ausência de amparo legal. 3. Rejeição da preliminar 

aventada pela defesa, haja vista a natureza inquisitiva da Reclamação Disciplinar, a 

qual não exige para sua tramitação regular a observância do contraditório e da 

ampla defesa, cujo exercício será devidamente assegurado durante o curso do 

processo administrativo disciplinar. 4. Quanto ao mérito, as evidências 

arregimentadas no curso da Reclamação Disciplinar desenvolvida no âmbito da 
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Corregedoria Nacional revelam a probabilidade de que o processado, além de dar 

abrigo, do dia 18 a 21/03/2015, aos Senhores Adeilto Pereira da Silva e Jonas Luís 

Pereira Barreto, tenha orientado os autores do crime de homicídio sobre como 

proceder juridicamente em relação a esse fato. 5. Acresça-se a isso a constatação de 

que, em 24/02/2018, foi proposta pelo Ministério Público do Estado da Paraíba 

ação penal em face do Promotor de Justiça, pela prática do crime previsto no art. 

348 do CP. 6. Em juízo de cognição sumária, conclui-se que as justificativas 

apresentadas na decisão monocrática da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público são claras e suficientes à deflagração do PAD, no qual será examinado com 

maior profundidade a infração disciplinar imputada ao Membro do MPPB, 

oportunizando-lhe todos os meios e recursos inerentes às garantias constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. 7. Referendo da decisão de instauração do 

Processo Administrativo Disciplinar e prorrogação por 90 (noventa) dias. 

(CNMP, PAD nº 1.00077/2018-52, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 

10/04/2018).  

 

2.14 - Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.01021/2017-34, na 

qual era imputada a Membro do Ministério Público do Estado da Bahia atuação insuficiente em processo 

judicial criminal e a prática de xenofobia. 

O relator do apelo, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, consignou, em seu voto, que o fato de o 

Promotor de Justiça não haver recorrido de sentença absolutória proferida em ação penal não caracterizaria 

falta funcional, haja vista se tratar de conduta acobertada pelo princípio da independência funcional, não se 

submetendo a controle perante o Conselho Nacional, nos termos do Enunciado CNMP n.º 6/2009. 

Quanto à prática de xenofobia, entendeu que não haveria elementos de prova que os recorrentes 

teriam sido ofendidos ou tratados de forma desrespeitosa pelo Membro Ministerial recorrido, de forma que 

não existiriam indícios suficientes de materialidade e autoria que justificassem a instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar. Reprisamos, abaixo, a Ementa do julgado: 

RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO TEMPESTIVO. 

CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE 
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INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATIVIDADE FINALÍSTICA DO MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I – Trata-se de Recurso 

Interno interposto contra decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria 

Nacional, em sede de Reclamação Disciplinar, diante da não constatação de 

violação aos deveres funcionais ou aos princípios da administração pública pelo 

Membro do Ministério Público requerido. II – Em observância ao disposto no 

artigo 42, § 5º, V, do RICNMP, que considera como dia do começo do prazo o dia 

útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê, o recurso deve ser considerado tempestivo, pois interposto no 

quinquídio estabelecido pelo artigo 154 do RICNMP. III – No mérito, não merece 

qualquer reforma a decisão proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério 

Público, haja vista inexistirem nos autos indícios probatórios mínimos de que o 

recorrido tenha tratado com falta de urbanidade ou xenofobia os recorrentes ou 

mesmo que teria atuação deficiente no procedimento investigatório criminal 

relacionado ao homicídio culposo do filho dos recorrentes. Por sua vez, a opção do 

Promotor de Justiça em não recorrer de sentença de absolvição proferida nos autos 

de ação penal consiste em ato de natureza finalística, acobertado pelo princípio da 

independência funcional, não se submetendo a controle perante este Conselho 

Nacional, nos termos do Enunciado CNMP n.º 6/2009. IV- Recurso interno 

desprovido. 

(CNMP. RD 1.01021/2017-34, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 

29/05/2018). 

 

2.15 - Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01189/2017-86, proposto por 

Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no qual, em síntese, pretendia afastar a 

obrigação de ressarcir R$ 2.428,50 ao órgão requerido em razão de não haver obtida a frequência mínima no 

curso “Direito Americano/Comparado em Inglês”.  

No entanto, conforme destacado no voto do Conselheiro Sebastião, a pretensão deduzida carece de 

repercussão geral, não devendo ser conhecida pelo CNMP, em inteligência ao entendimento sedimentado no 

Enunciado CNMP n.º 8/2014. O julgado restou assim ementado: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 29 de 138 

 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DECISÃO QUE 

OBRIGOU O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO EM 

CURSO EM RAZÃO DE HAVER SIDO ATINGIDA A FREQUÊNCIA MÍNIMA. 

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

CNMP N.º 8/2014. NÃO CONHECIMENTO. I – Primeiramente, verifica-se que, 

por meio deste procedimento, o autor pretende afastar a obrigação de ressarcir R$ 

2.428,50 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais) ao órgão requerido em razão 

de não haver obtida a frequência mínima no curso “Direito Americano/Comparado 

em Inglês”. II – É de se reconhecer que a pretensão possui natureza individual e 

patrimonial, não ostentando reflexos institucionais e carecendo de efeito 

multiplicador, não devendo, portanto, ser conhecida por este Conselho Nacional, 

em inteligência ao Enunciado CNMP n.º 8/2014. III – Não conhecimento do 

Procedimento de Controle Administrativo. 

(CNMP. PCA 1.01189/2017-86, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 

12/06/2018). 

 

2.16 - Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00314/2018-20, em que 

era questionada a legalidade do resultado de concurso de promoção realizado no âmbito do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais.  

O autor do procedimento impugnou a promoção com base em dois principais argumentos: o 

promovido não atenderia, ao tempo do encerramento das inscrições, ao requisito estabelecido no art. 178, I, 

da Lei Complementar n.º 34/1994 do Estado de Minas Gerais, qual seja, a prova de residência na comarca ou 

a autorização do Procurador-Geral de Justiça para residir fora dela e o ato teria vício em seu motivo, objeto e 

finalidade em razão de o promovido pretender, após a promoção, permutar-se com outro Membro 

Ministerial. 

Em relação ao primeiro ponto controvertido, o relator, em seu voto, consignou que apesar de, ao 

tempo do término do período de inscrições, em 19/02/2018, o Promotor de Justiça promovido não possuir a 

citada autorização, consta dos autos que o pedido para sua concessão fora formulado em 15/02/2018, e, por 

ocasião da sessão de julgamento no Colegiado da origem, em 06/03/2018, já a possuía, o que é suficiente 

para atender aos requisitos legais. 
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Já no que se refere ao segundo argumento, assentou o entendimento de que os atos de promoção 

e de permuta seriam autônomos, cada qual com requisitos próprios, de forma que eventual vício desse último 

não teria o condão de inquinar a validade daquele primeiro. 

Acrescentou, ainda, que não há, nas normas de regência locais, impedimento para a realização 

de permuta imediatamente subsequente à promoção, cabendo ao Conselho Superior, no uso da competência 

que lhe foi conferida pelo art. 33, IV, da Lei Complementar n.º 34/1994 do Estado de Minas Gerais, avaliar a 

conveniência e a oportunidade da referida movimentação. 

Com base nesses argumentos, o relator votou no sentido de julgar improcedente o Procedimento 

de Controle Administrativo e prejudicado o recurso interno interposto contra a decisão interlocutória que 

indeferiu o pedido de liminar. 

Transcrevemos, abaixo, a Ementa do julgado: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IRREGULARIDADE EM 

CONCURSO DE PROMOÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 

RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A LIMINAR 

PREJUDICADO. I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que 

é impugnada a legalidade de decisão proferida pelo Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais no concurso de promoção para a 3ª 

Promotoria de Justiça de Araguari/MG. II – Preliminarmente, estando o mérito em 

condições de ser imediatamente julgado, deve ser considerado prejudicado o 

recurso interno interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de 

liminar. III – Em relação ao mérito, deve ser repelido o primeiro argumento 

aventado pelo autor, consistente no fato de que, ao tempo do encerramento das 

inscrições, o Membro Ministerial promovido não atenderia ao requisito 

estabelecido no art. 178, I, da Lei Complementar n.º 34/1994 do Estado de Minas 

Gerais, qual seja, a prova de residência na comarca ou a autorização do Procurador-

Geral de Justiça para residir fora dela. IV – Conquanto, ao tempo do término do 

período de inscrições, em 19/02/2018, o Promotor de Justiça promovido não 

tivesse a citada autorização, verifica-se que formulou o pedido para sua concessão 

em 15/02/2018, antes do citado termo final, e, por ocasião da sessão de julgamento 

no Colegiado da origem, em 06/03/2018, já a possuía. V – Em outra perspectiva, 
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também não prospera o segundo argumento de que o ato teria vício em seu motivo, 

objeto e finalidade em razão de o promovido pretender, após a promoção, 

permutar-se com outro Membro Ministerial. VI – Com efeito, a intenção do agente 

público é estranha ao ato de promoção, o qual é praticado pelo interesse da 

Administração Pública em prover o cargo vago e garantir a continuidade dos 

serviços prestados à população. VII – Acresça-se, ainda, que, na indigitada 

situação, a promoção e a permuta são autônomas entre si, de forma que, caso fosse 

considerada ilegal esta última, remanesceria a higidez daquela primeira. VIII – Por 

fim, não há, nas normas de regência locais, impedimento para a realização de 

permuta imediatamente subsequente à promoção, cabendo ao Conselho Superior, 

no uso da competência que lhe foi conferida pelo art. 33, IV, da Lei Complementar 

n.º 34/1994 do Estado de Minas Gerais, avaliar a conveniência e a oportunidade da 

referida movimentação. IX – Não restou comprovada nenhuma ilegalidade, desvio 

de finalidade ou abuso do direito na referida permuta, que resta incólume. X – 

Recurso interno prejudicado e improcedência do Procedimento de Controle 

Administrativo. 

(CNMP, PCA 1.00314/2018-20, Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 

26/06/2018). 

 

2.17 – Relatoria da a Proposição n. º 1.00983/2017-11, que, incialmente, teve por objeto a 

edição de enunciado com o seguinte conteúdo: “A expressão "servir juntos" constante da Resolução CNMP 

n° 01/2005, expressa a necessidade de vinculação e subordinação direta ou indireta dos servidores efetivos 

para caracterização do nepotismo”.  

O relator, todavia, ponderou que a questão seria tratada, de forma mais adequada e 

sistematizada, por meio da alteração da Resolução CNMP n. º 37/2009, que disciplina o nepotismo no âmbito 

do Ministério Público brasileiro.  

Acompanhando o entendimento esposado pelo relator, o Colegiado determinou que fosse o feito 

convertido em proposta de resolução, a qual foi julgada em junho de 2018, por unanimidade, nos termos do 

voto do relator. Reprisamos, abaixo, a ementa do julgado: 
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PROPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNMP N.º 

37/2009. APROVAÇÃO COM EMENDA SUPRESSIVA. I – Cuida-se de 

Proposição por meio da qual se pretende alterar a Resolução n.º 37/2009 para 

afastar a caracterização do nepotismo em situações em que não esteja caracterizada 

a subordinação hierárquica entre servidor efetivo nomeado para cargo em comissão 

ou função de confiança e o agente público determinante da incompatibilidade. II – 

Proposta em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

Conselho Nacional de Justiça e deste Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como com a redação da Lei n. º 13.316/2016. III – Acolhimento da sugestão 

apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no sentido de 

excluir a palavra “indireta” do artigo 2º-A da Resolução. IV - Aprovação da 

Proposição com a emenda supressiva disposta na fundamentação. 

(CNMP. PROP 1.00983/2017-11, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 

26/06/2018). 

 

2.18 - Relatoria da Proposição n.º 1.00983/2017-11, que acrescenta o art. 2-A à Resolução 

CNMP n.º 37/2009, com a seguinte redação: “Não se aplicam as vedações constantes nos arts. 1º e 2º à 

nomeação ou à designação de servidor efetivo para ocupar cargo em comissão ou função de confiança, desde 

que não exista subordinação direta entre o nomeado e o membro do Ministério Público ou servidor 

determinante da incompatibilidade”. O julgado restou assim ementado: 

E M E N T A PROPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

CNMP N.º 37/2009. APROVAÇÃO COM EMENDA SUPRESSIVA. I – Cuida-se 

de Proposição por meio da qual se pretende alterar a Resolução n.º 37/2009 para 

afastar a caracterização do nepotismo em situações em que não esteja caracterizada 

a subordinação hierárquica entre servidor efetivo nomeado para cargo em comissão 

ou função de confiança e o agente público determinante da incompatibilidade. II – 

Proposta em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

Conselho Nacional de Justiça e deste Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como com a redação da Lei n. º 13.316/2016. III – Acolhimento da sugestão 

apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no sentido de 

excluir a palavra “indireta” do artigo 2º-A da Resolução. IV - Aprovação da 
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Proposição com a emenda supressiva disposta na fundamentação. 

(CNMP. PROP 1.00983/2017-11, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 

26/06/2018). 

 

2.19 - Relatoria da Proposição nº 1.00228/2018-54, que visou a aprovação de recomendação 

sobre a necessidade de integração da atuação do Ministério Público para a proteção dos resultados hídricos.  

O feito foi instaurado a partir de proposta do Conselheiro Luciano Nunes, na qual destacado o 

objetivo da recomendação de “fomentar os Ministérios Públicos da União e dos Estados a criarem Grupos de 

Atuação Integrada na defesa de recursos hídricos, constituídos de acordo com a abrangência territorial das 

bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos identificados como vulneráveis e/ou prioritários para o 

abastecimento e equilíbrio hídrico das regiões onde se situam”. Segue a ementa do acórdão: 

PROPOSIÇÃO. RECOMENDAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS. APROVAÇÃO COM EMENDAS REDACIONAIS. 1. A análise 

meritória das proposições que tramitam no âmbito do CNMP deve ser precedida de 

exame de admissibilidade, sob o crivo do princípio da proporcionalidade, visando a 

atestar sua necessidade, adequação e proporcionalidade. 2. No caso em apreço, os 

citados elementos da proporcionalidade estão plenamente demonstrados, mormente 

o aspecto da necessidade, haja vista que a proposição em epígrafe concretiza os 

resultados almejados pela Ação Nacional em defesa dos recursos Hídricos realizada 

pela Comissão de Planejamento Estratégico em conjunto com a Comissão do Meio 

Ambiente, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

efetivando o Princípio 9 da Declaração do Ministério Público sobre o Direito à 

Água, aprovada por ocasião do 8º Fórum Mundial da Água. 3. Ademais, a 

proposição releva-se como documento que, além de unificar e aprimorar a atuação 

dos órgãos do Ministério Público, delimita os contornos para a efetivação de 

estrutura institucional integrada, em todo o país, especificamente voltada à defesa 

preventiva e repressiva dos recursos hídricos. 4. Acolhimento parcial das sugestões 

apresentadas pelo Ministérios Públicos do Estado de São Paulo, Tocantins e Acre. 

5. Proposição aprovada, com emendas redacionais. 
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(CNMP. PROP 1.00228/2018-54. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 

12/06/2018). 

 

2.20 – Relatoria da Proposição nº 1.00959/2017-00, por meio da qual se pretendia a edição de 

enunciado com a seguinte redação: “Legalidade da realização de processo seletivo para habilitação a cargos 

em comissão. Resultado, contudo, não vinculante, ante a livre nomeação e exoneração decorrentes da 

confiança inerente ao provimento de cargos comissionados”. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto pela rejeição da proposição, sob o 

fundamento de que o verbete proposto não satisfaz aos requisitos de admissibilidade necessários à edição de 

enunciado, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos pares. A ementa do acórdão é a seguinte: 

PROPOSIÇÃO. ENUNCIADO. LEGALIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO PARA HABILITAÇÃO A CARGOS EM COMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA DE DECISÕES REITERADAS ACERCA DA MATÉRIA. 

REJEIÇÃO. 

I – Cuida-se de Proposição por meio da qual se pretende a edição de enunciado 

com a seguinte redação: “Legalidade da realização de processo seletivo para 

habilitação a cargos em comissão. Resultado, contudo, não vinculante, ante a livre 

nomeação e exoneração decorrentes da confiança inerente ao provimento de cargos 

comissionados”. 

II – Desproporcionalidade na edição de enunciado acerca da matéria, considerando 

que a nomeação e exoneração de cargos em comissão consistem em atos 

discricionários praticados pelo gestor público, fundados precipuamente na relação 

de fidúcia estabelecida com o nomeado, razão pela qual o verbete representaria 

indevida invasão na autonomia administrativa conferida pelo texto constitucional 

às Instituições Ministeriais. 

III – Inexistência de decisões reiteradas do Plenário acerca da matéria, não se 

mostrando, por conseguinte, adequada a criação do enunciado ora proposto. 

IV – Rejeição da Proposição. 

(CNMP. PROP 1.00959/2017-00. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta, Julgado em 
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12/06/2018). 

 

2.21 – Relatoria da Proposição nº 1.00958/2017-55, por meio da qual se pretendia a aprovação 

de enunciado com a seguinte redação: “É possível a lotação provisória de servidor em local diverso de sua 

lotação original em face do interesse da Administração para atender demanda específica e excepcional, sendo 

mantido o caráter precário do ato”. 

O Conselheiro Sebastião votou pela rejeição da proposição, diante da desnecessidade e 

inadequação do enunciado, cuja a edição deve restringir-se aos casos em que se verifique a existências 

reiteradas decisões, no mesmo sentido, das quais seja possível extrair o entendimento uníssono e consolidado 

do órgão julgador. O voto do relator foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais Conselheiro, tendo sido 

publicado acórdão com a seguinte ementa: 

PROPOSIÇÃO. ENUNCIADO. AGENTES PÚBLICOS. LOTAÇÃO 

PROVISÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE 

REPETIÇÃO DO TEMA NO CNMP. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA 

REITERADA E UNIFORME. REJEIÇÃO. 

I – Cuida-se de proposta de enunciado com a seguinte redação: “É possível a 

lotação provisória de servidor em local diverso de sua lotação original em face do 

interesse da Administração para atender demanda específica e excepcional, sendo 

mantido o caráter precário do ato”. 

II – Inadequação da edição de enunciado, in casu, tendo em vista a existência de 

apenas 2 (dois) acórdãos proferidos pelo Plenário deste Órgão de Controle acerca 

da matéria. 

III – Também se constata a inexistência de repetição de tema no âmbito deste 

Conselho Nacional, de forma que não se vislumbra necessidade da aprovação do 

verbete. 

IV – Rejeição da Proposição. 

(CNMP. PROP 1.00958.2017-56. Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 

12/06/2018). 
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2.22 Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.01059/2017-07, iniciado 

por iniciativa do Ouvidor do Parquet pernambucano, o qual teve por objeto impugnar a legalidade das 

Portarias SGMP POR - 746/2017, SGMP POR - 747/2017 e SGMP POR - 751/2017, as quais removeram, de 

ofício, servidores que estavam lotados na Ouvidoria do MPPE. 

Na inicial, o autor argumentou, em síntese, que as movimentações desfalcaram o quadro de 

pessoal da Ouvidoria e que impossibilitariam o desenvolvimento regular das atividades de órgão, 

requerendo, por essa razão, que os atos fossem declarados nulos pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

O relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, apresentou, inicialmente, na 1ª Sessão 

Ordinária de 2018, voto no sentido de julgar o pedido parcialmente procedente, manifestando-se, entre outras 

determinações, no sentido de que caberia à Procuradoria-Geral de Justiça assegurar número mínimo de 

servidores para assegurar o funcionamento da Ouvidoria, conforme estabelecido pela Lei estadual n.º 

12.956/2005 e a Resolução CPJ n.º 001/2016. O julgamento, todavia, foi suspenso em razão de pedido de 

vista formulado pelo conselheiro Leonardo Accioly. 

Antes da continuação do julgamento, a relatoria foi informada que, após mediação promovida 

pela Corregedoria Nacional, em 21/08/2018, durante inspeção realizada no estado de Pernambuco, os órgãos 

envolvidos no conflito firmaram acordo acerca da lotação de servidores na Ouvidoria e pugnaram pelo 

arquivamento do procedimento. 

Diante da alteração fática, o conselheiro relator alterou o seu voto inicial e apresentou 

manifestação no sentido de homologação do acordo, em razão da composição das partes, posição que foi 

acompanhada, por unanimidade, pelos demais integrantes do Colegiado. A ementa do acórdão é a seguinte: 

E M E N T A 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PORTARIAS 

EXPEDIDAS PELO SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO. REMOÇÃO DE SERVIDORES DA 

OUVIDORIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ARQUIVAMENTO. 

I – Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado com o 

propósito de realização do controle de juridicidade das Portarias SGMP nºs 

746/2017, 747/2017, 751/2017 e 869/2017, expedidas pelo Secretário-Geral do 
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Ministério Público do Estado de Pernambuco, nas quais foi determinada a remoção 

de servidores da Ouvidoria da instituição. 

II – A questão versada nos presentes autos foi equacionada por meio de acordo 

celebrado entre as partes, o qual merece ser acolhido e prestigiado, uma vez que 

atende, in totum, à necessidade de manutenção da estrutura organizacional 

administrativa da Ouvidoria da instituição, conforme estabelecido pela Lei nº 

12.956/2005 e Resolução CPJ nº 001/2016. 

III – Acordo homologado pelo Plenário, nos termos do inciso X do artigo 43 do 

Regimento Interno do CNMP, para reconhecer a cessação do conflito 

originariamente estabelecido, haja vista a solução consensual alcançada pelas 

partes. 

IV- Arquivamento do procedimento de controle administrativo em epígrafe. 

 

2.23 Relatoria da Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00382/2018-35, na qual se pretendia o 

reexame de decisão condenatória proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, que condenou Promotora de Justiça à pena de censura em razão de haver faltado com 

urbanidade no tratamento com servidores, estagiários e terceirizados que estavam sob sua direção. 

O pedido foi apresentado pela agente ministerial condenada, que sustentou, em sua inicial, 

preliminarmente, que a portaria de instauração seria inepta, que teria sido utilizada irregularmente prova 

emprestada oriunda de sindicância da qual não havia sido parte e que a penalidade já estaria prescrita. No 

mérito, argumentou que a infração que lhe foi atribuída não estaria caracterizada e que a pena imposta seria 

desproporcional. 

O relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, afastou a preliminar de inépcia da portaria 

inicial, asseverando que “não é inepta a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar que 

oferece elementos suficientes para a identificação da conduta imputada ao processado e que possibilita o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, apesar de não descrever de forma minuciosa os fatos imputados 

ao acusado”. 

Também refutou a argumentação de que houve emprego irregular de prova de outro 

procedimento, averbando que “não caracteriza a utilização ilícita de prova emprestada o fato de depoimentos 

colhidos em sindicância da qual a autora não foi parte terem sido utilizados como elementos indiciários, para 
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a instauração do inquérito administrativo, mormente porque a prova testemunhal foi novamente produzida, 

na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, e submetida ao contraditório”. 

No mérito, o Conselheiro concluiu que os depoimentos colhidos de servidores, de estagiários e 

de terceirizada que trabalharam na Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, entre 2012 a 2014, atestam que 

a Promotora de Justiça tratava cotidianamente os seus subordinados com excessiva rispidez e agressividade, 

incorrendo em violação aos deveres funcionais estabelecidos no art. 55, caput e incisos V e VII, da Lei n.º 

6536/1973 do Estado do Rio Grande do Sul e no art. 43, incisos II e IX, da Lei Federal n.º 8.625/1993. 

Registrou, igualmente, que a penalidade imposta à autora seria proporcional à gravidade da falta 

funcional perpetrada, de forma que deveria ser mantida a decisão proferida pela origem e estaria afastada a 

prejudicial de prescrição, a qual se referia à penalidade de advertência. Nesse contexto, destacou que “a 

Revisão de Processo Disciplinar não é sucedâneo recursal, de forma que a competência revisional deste 

Conselho Nacional não pode esvaziar o exercício do Poder Disciplinar dos órgãos do Ministério Público, 

somente se mostrando cabível a revisão em hipóteses excepcionais, quando, verbi gratia, a penalidade 

cominada for manifestamente desproporcional ou estiver em contrariedade com os elementos de prova dos 

autos”. 

Na conclusão do voto, o relator manifestou-se pela improcedência do pedido de revisão, sendo 

acompanhado pela unanimidade dos demais integrantes do Colegiado. Segue a ementa do acórdão: 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FALTA DE URBANIDADE E 

CORTESIA COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. 

INÉPCIA DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE PROVA EMPRESTADA. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO CONDENATÓRIA 

EMBASADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA NA ORIGEM. 

IMPROCEDÊNCIA. 

I - Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar na qual se  pretende o reexame de 

decisão condenatória proferida no Processo Administrativo Disciplinar PR n.º 

00035.00525/2014, no qual a autora foi condenada à pena de censura pela violação 

aos deveres funcionais previstos nos artigos 55, caput, e incisos V e VII, da Lei 

Estadual n.º 6.536/1973 e 43, incisos II e IX, da Lei Federal n.º 8.625/1993, em 
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razão de haver tratado com falta de urbanidade e de cortesia servidores, estagiários 

e terceirizados da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul no período 

compreendido entre meados 2012 a junho de 2014. 

II – Não é inepta a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar 

que oferece elementos suficientes para a identificação da conduta imputada ao 

processado e que possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, apesar 

de não descrever de forma minuciosa os fatos imputados ao acusado. Precedentes 

do STJ. 

III – No caso em tela, o procedimento disciplinar apurou o tratamento ríspido e 

agressivo que a requerente dispensava a seus subordinados no ambiente de 

trabalho, conduta que se prolongou por, aproximadamente, dois anos, de forma que 

a identificação precisa da data em que cada episódio ocorreu revela-se prescindível. 

IV – Acresça-se, ainda, que o direito de defesa foi amplamente exercido no curso 

do procedimento, não havendo de se falar em prejuízo, e que a tese da inépcia da 

portaria inaugural foi expressamente afastada, em grau de recurso, pelo Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores do Parquet gaúcho. 

V – Não caracteriza a utilização ilícita de prova emprestada o fato de depoimentos 

colhidos em sindicância da qual a autora não foi parte terem sido utilizados como 

elementos indiciários, para a instauração do inquérito administrativo, mormente 

porque a prova testemunhal foi novamente produzida, na fase instrutória do 

processo administrativo disciplinar, e submetida ao contraditório. 

VI – Em relação à conduta atribuída à processada, os depoimentos colhidos de 

servidores, de estagiários e de terceirizada que trabalharam na Promotoria de 

Justiça de Palmares do Sul, entre 2012 a 2014, atestam que a Promotora de Justiça 

tratava cotidianamente os seus subordinados com excessiva rispidez e 

agressividade, incorrendo em violação aos deveres funcionais estabelecidos no art. 

55, caput e incisos V e VII, da Lei n.º 6536/1973 do Estado do Rio Grande do Sul e 

no art. 43, incisos II e IX, da Lei Federal n.º 8.625/1993, na linha do que 

reconheceu o órgão de origem. 
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VII – Quanto à dosimetria, impende assentar que a Revisão de Processo Disciplinar 

não é sucedâneo recursal, de forma que a competência revisional deste Conselho 

Nacional não pode esvaziar o exercício do Poder Disciplinar dos órgãos do 

Ministério Público, somente se mostrando cabível a revisão em hipóteses 

excepcionais, quando, verbi gratia, a penalidade cominada for manifestamente 

desproporcional ou estiver em contrariedade com os elementos de prova dos autos. 

VIII – In casu, a pena imposta em desfavor da autora, qual seja, a censura, mostra-

se proporcional à gravidade da falta funcional perpetrada, considerando o largo 

período no qual se prolongou e o significativo número de indivíduos atingidos, não 

devendo, por isso, ser modificada por este Órgão de Controle. 

IX – Revisão de Processo Disciplinar conhecida e, no mérito, julgada 

improcedente. 

 

2.25 Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00407/2018-82, no qual foi 

impugnada a apresentação de projeto de lei pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas que 

extinguia 11 Promotorias de Justiça de 1ª Entrância. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta consignou que “a competência conferida à chefia dos 

Ministérios Públicos de deflagrar o processo legislativo para a aprovação de proposições legislativas 

referentes à organização da Instituição é extraída diretamente dos textos constitucionais estaduais, com 

simetria ao modelo adotado em âmbito federal, e ostenta evidente caráter político e discricionário, de forma 

que o seu exercício é subordinado ao juízo de conveniência e de oportunidade do titular da iniciativa”. 

Nesse diapasão, concluiu não caber ao Conselho Nacional do Ministério Público “anular o ato 

do Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores, que encaminhou ao Legislativo 

projeto de lei que extingue Promotorias de Justiça, mormente quando a proposição já teve sua tramitação 

iniciada junto à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas”. 

Também rejeitou o pedido formulado pelos recorrentes de que fosse determinada a nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público para ingresso na carreira de membro do Parquet alagoano, 

considerando não estar caracterizada qualquer situação que ensejasse o reconhecimento do direito à 

nomeação em favor dos candidatos aprovados, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 41 de 138 

 

Os demais Conselheiros aderiram à posição do relator, ressalvado o Conselheiro Gustavo Rocha 

que divergiu em relação à fundamentação e entendeu ser possível o Conselho Nacional do Ministério Público 

exercer controle sobre o exercício da iniciativa legislativa por parte dos Procuradores-Gerais. O acórdão tem 

ementa com o seguinte teor: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO 

INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS. 

IMPOSSIBILIDADE DO CNMP CONTROLAR O EXERCÍCIO DA INICIATIVA 

DO PROCESSO LEGISLATIVO PELOS PROCURADORES-GERAIS. 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ATO SUBORDINADO AO JUÍZO DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO IN CASU. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I – Cuida-se de Recurso Interno, manejado nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo em epígrafe, em que os recorrentes, em síntese, pretendem que este 

Conselho Nacional controle a legalidade de ato emanado do Ministério Público do 

Estado de Alagoas consistente na apresentação de projeto de lei que extingue 11 

(onze) Promotorias de Justiça de 1ª Entrância, bem como que determine à 

Instituição recorrida que apresente cronograma para a nomeação de candidatos 

remanescentes do concurso para Promotor de Justiça substituto 

II – A competência de controle administrativo e financeiro conferida a esta Corte 

Administrativa pelo art. 130-A, § 2º, da Constituição da República deve ser lida de 

forma harmônica com a autonomia administrativa conferida aos órgãos do 

Ministério Público, não podendo haver o esvaziamento deste último preceito 

constitucional. 

III – Sob esse prisma, o controle a ser exercido por este Conselho Nacional destina-

se apenas a garantir a observância dos princípios administrativos, explícitos e 

implícitos, por parte do Ministério Público, não devendo haver intromissão nas 

decisões de ordem político-institucional adotadas por cada unidade ministerial. 

Precedentes do CNMP. 
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IV – Em suma, o papel deste Conselho Nacional é atuar em favor da autonomia do 

Ministério Público, somente se mostrando legítima sua intervenção quando 

demonstrada a ofensa aos postulados que norteiam a atuação do Poder Público. 

V - A competência conferida à chefia dos Ministérios Públicos de deflagrar o 

processo legislativo para a aprovação de proposições legislativas referentes à 

organização da Instituição é extraída diretamente dos textos constitucionais 

estaduais, com simetria ao modelo adotado em âmbito federal, e ostenta evidente 

caráter político e discricionário, de forma que o seu exercício é subordinado ao 

juízo de conveniência e de oportunidade do titular da iniciativa. 

VI – Dessa forma, não cabe a Órgão de Controle anular o ato do Procurador-Geral 

de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores, que encaminhou ao Legislativo 

projeto de lei que extingue Promotorias de Justiça, mormente quando a proposição 

já teve sua tramitação iniciada junto à Assembleia Legislativa do Estado de 

Alagoas. 

VII – A par disso, não se vislumbra, in casu, ofensa a direito dos recorrentes à 

nomeação ao cargo de Promotor de Justiça do Parquet recorrido. 

VIII – Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime 

de repercussão geral, só há de falar em direito à nomeação em concurso público 

nas seguintes situações: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas 

previsto no edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso 

durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos 

aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração. 

IX – No caso sub judice, infere-se que os recorrentes foram aprovados fora do 

número de vagas inicialmente oferecido no concurso público. 

X – Por outro lado, as manifestações oferecidas pelo Procurador-Geral de Justiça 

em solenidades no sentido de haver necessidade de nomeação de mais Membros 

Ministeriais não conduzem à conclusão de que houve preterição arbitrária, 

porquanto, consoante se depreende dos esclarecimentos prestados pela Instituição 
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recorrida, a extinção das Promotorias de Justiça se dá por questões de ordem 

orçamentária e está alinhada como o seu Plano Estratégico, não estando 

caracterizada, pois, preterição arbitrária. 

XI – Dessa feita, a extinção dos cargos de Promotor de Justiça não configura, nem 

mesmo em tese, preterição arbitrária do direito dos recorrentes à nomeação, 

principalmente porque, atualmente, o prazo de validade do certame já se encontra 

vencido. 

XII – Recurso interno conhecido e, no mérito, desprovido. 

 

2.26 Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00674/2018-04, no qual se 

discutia a legalidade de remoção interna de Promotora de Justiça intermediária para Promotoria de Justiça de 

entrância final. 

O relator esclareceu que a interessada era titular da 3ª Promotoria de Justiça de Senhor Bonfim, 

inicialmente de entrância intermediária mas que, com a edição da Lei n.º 13.800/2017 do Estado da Bahia, 

publicada em 25/10/2017, passou a ser de entrância final, e foi removida, internamente, para a 4ª Promotoria 

de Justiça de Senhor de Bonfim, também de entrância final. 

Asseverou, no entanto, que o ato não implicou em promoção da agente ministerial, a qual 

permaneceu no cargo de Promotora de Justiça de entrância intermediária, somente ocupando órgão de 

execução de entrância final em respeito ao princípio da inamovibilidade, razão pela qual não poderia ter 

concorrido à remoção analisada nos autos. 

Também assentou que “instituto da remoção interna prevista no artigo 124, § 2º, da Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia somente é possível quando envolver, simultaneamente, 

órgãos e cargos de igual entrância, nos termos do artigo 123, caput, daquele diploma legal, não sendo 

possível nas situações em que a Promotoria de Justiça é elevada, mas o membro ministerial titular mantém a 

sua classificação na entrância anterior”. 

Nada obstante o vício de legalidade, o relator, mediante aplicação dos princípios da 

proporcionalidade, da proteção da confiança e da segurança jurídica, entendeu que deveriam ser mantidos os 

atos até então praticados, mormente em razão de eventual nulidade poder produzir efeito em cadeia nas 

lotações no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia e comprometer a continuidade do serviço 

ministerial. 
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A posição do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta foi acompanhada pela unanimidade do 

colegiado, havendo sido proferido acórdão no sentido de julgar parcialmente procedente o Procedimento de 

Controle Administrativo para “determinar que o Ministério Público do Estado da Bahia se abstenha de 

deferir novas remoções internas de Promotores de Justiça de entrância inferior para Promotorias de Justiça de 

entrância superior, devendo ser preservadas, no entanto, as remoções internas que foram realizadas, naquelas 

condições, antes do presente julgamento”. O acórdão foi ementado da seguinte forma: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. AGENTES PÚBLICOS. REMOÇÃO 

INTERNA. NECESSIDADE DE QUE OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E OS 

RESPECTIVOS CARGOS SEJAM DE IGUAL ENTRÂNCIA. VÍCIO DE 

LEGALIDADE CONSTATADO. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS 

COM BASE NO ENTENDIMENTO ENTÃO ADOTADO PELO PARQUET 

BAIANO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL. 

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que se questiona a 

legalidade da Resolução n.º 2/2018 do Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado da Bahia, que deferiu a remoção interna de Promotora de Justiça de 

entrância intermediária, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Senhor Bonfim para 

a 4ª Promotoria de Justiça de Senhor Bonfim, ambas de entrância final. 

II – Registre-se, inicialmente, que o órgão de execução titularizado pela interessada 

era de entrância intermediária até o advento da Lei n.º 13.800/2017 do Estado da 

Bahia, publicada em 25/10/2017, que promoveu a elevação das Promotorias da 

Comarca para a entrância final. 

III – Todavia, o referido ato não implicou em promoção dos Promotores de Justiça 

titulares dos órgãos elevados, assegurando apenas que permanecessem na lotação, 

em respeito ao princípio da inamovibilidade, e preservando a classificação na lista 

de antiguidade na entrância que ocupavam ao tempo da alteração. 

IV – O instituto da remoção interna prevista no artigo 124, § 2º, da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado da Bahia somente é possível quando envolver, 

simultaneamente, órgãos e cargos de igual entrância, nos termos do artigo 123, 
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caput, daquele diploma legal, não sendo possível nas situações em que a 

Promotoria de Justiça é elevada, mas o membro ministerial titular mantém a sua 

classificação na entrância anterior. 

V – Nada obstante a decisão proferida pelo Conselho Superior local tenha incorrido 

em violação ao princípio da legalidade, deve-se sopesar que o entendimento já foi 

aplicado a outros casos e afetou, desde então, as movimentações na carreira no 

âmbito da instituição requerida, de forma que eventual declaração de nulidade 

poderia afetar, em cadeia, diversas remoções e comprometer a continuidade do 

serviço ministerial. 

VI – Também se observa que o Parquet baiano já havia aplicado o entendimento 

em precedente do ano de 2014, de forma que os agentes ministeriais removidos 

estavam de boa-fé, nutriram expectativas legítimas de que o ato administrativo 

estava em conformidade com a lei e fizeram escolhas profissionais, concernentes à 

sua lotação, com base nessa convicção. 

VII – Dessa feita, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da 

confiança e da proporcionalidade, os efeitos da decisão proferida nesta assentada 

devem ser apenas prospectivos ou pro futuro, mantidos os atos que foram 

praticados anteriormente. 

VIII – Procedência parcial do Procedimento de Controle Administrativo, no sentido 

de determinar que o Ministério Público do Estado da Bahia se abstenha de deferir 

novas remoções internas de Promotores de Justiça de entrância inferior para 

Promotorias de Justiça de entrância superior, devendo ser preservadas, no entanto, 

as remoções internas que foram realizadas, naquelas condições, antes do presente 

julgamento. 

 

2.27 Relatoria do recurso interno interposto contra decisão de arquivamento da Reclamação 

Disciplinar n.º 1.00438/2018-70, na qual foi apurada suposta violação de sigilo de processo judicial 

perpetrada por membros do Ministério Público do Estado do Ceará. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, entendeu, com base no conjunto probatório, que as 

informações que foram divulgadas no sítio eletrônico do Parquet cearense consistiram em mera reprodução 
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de excertos do relatório de decisão judicial, a qual foi publicada e levada ao conhecimento de diversas 

autoridades, conforme foi registrado em certidão emitida pelo Poder Judiciário. 

Em razão dessa constatação, proferiu voto no sentido de desprover o recurso, sendo 

acompanhado pelos demais integrantes do Colegiado. Segue a ementa do julgado: 

EMENTA. RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. 

NOTÍCIA DIVULGADA NO WEBSITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

CEARÁ. IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL DE 

RESGUARDAR O SIGILO DO CONTEÚDO DE DOCUMENTOS E DE 

INFORMAÇÕES OBTIDAS EM RAZÃO DO CARGO. NÃO OCORRÊNCIA. 

REPRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA E 

ENVIADA A DIVERSAS AUTORIDADES. RECURSO DESPROVIDO. 

I – Trata-se de Recurso Interno interposto contra decisão de arquivamento 

proferida pela Corregedoria Nacional, em sede de Reclamação Disciplinar, diante 

da não constatação de violação aos deveres funcionais pelos Membros do 

Ministério Público. 

II – No caso em exame, afirmam os recorrentes ter sido divulgada notícia no sítio 

do Parquet cearense com o conteúdo de procedimentos de interceptação telefônica 

e de busca e apreensão, sob os quais pendia sigilo e cujo levantamento fora, 

posteriormente, indeferido pelo Poder Judiciário. 

III - O advogado signatário da representação protocolizada no CNMP teve acesso 

às referidas peças processuais sigilosas na condição de patrono do Delegado de 

Polícia Romério Moreira de Almeida e que delas faz uso, nesta assentada, no 

interesse de seu cliente. Nesse sentido, não há falar em prova ilícita, conforme 

entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 14. 

IV – Inépcia da discussão sobre a legitimidade para propor reclamação disciplinar, 

quando a Constituição Federal e o Regimento Interno do CNMP autorizam a 

qualquer cidadão representar e ao Corregedor Nacional, de ofício, apurar os fatos 

imputados aos Membros do Ministério Público que, em tese, possam caracterizar a 

prática de infração disciplinar. 
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V – No mérito propriamente dito, não merece qualquer reforma a decisão proferida 

pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, haja vista ter ficado 

comprovado nos autos que a notícia divulgada no website do MPCE consiste em 

mera reprodução de excertos do relatório de decisão judicial, a qual foi publicada e 

levada ao conhecimento de diversas autoridades, conforme atesta certidão narrativa 

de inteiro teor proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, em 10 de 

setembro de 2018. 

VI - Recurso interno desprovido. 

 

OUTROS VOTOS DE DESTAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

(Registro da Sessão Plenária do CNMP) 

 

2.28 - O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 1.00266/2017-35, instaurado a pedido da Corregedoria Nacional do Ministério Público 

para apurar a legalidade da Resolução CSMPT nº 130/2016, que criou as Subcâmaras de Coordenação e 

Revisão, e da Resolução CSMPT nº 137/2016, que regulamentou as Coordenadorias Temáticas Nacionais - 

ambas no âmbito do Ministério Público do Trabalho.  

Em apertada síntese, a Corregedoria Nacional alegava que a criação das Subcâmaras de 

Coordenação e Revisão seria contrária ao Princípio constitucional da Eficiência Administrativa, pois 

resultaria na convocação de mais Membros e, consequentemente, em prejuízo no desempenho de suas 

funções originárias. Argumentava, ainda, que suas atividades poderiam ser desempenhadas pela Câmara de 
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Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho e seriam redundantes com certas atividades 

atribuídas às Coordenadorias Nacionais. Quanto às Coordenadorias Temáticas Nacionais, a Corregedoria 

Nacional afirmava que as competências que lhes foram atribuídas significariam forma de usurpação das 

atribuições da Câmara de Coordenação e Revisão do Órgão Ministerial. 

Ao apreciar a matéria, o Conselheiro Relator Gustavo do Vale Rocha acentuou que a Resolução 

CSMPT nº 130/2016 “não afronta nenhum dispositivo legal, uma vez que: a) a legislação de regência não 

veda a criação de Subcâmaras; b) as Subcâmaras são vinculadas à Câmara de Coordenação e Revisão; c) 

atuam como órgãos auxiliares de coordenação e revisão do exercício funcional no MPT; e d) o conflito de 

atribuições entre as Subcâmaras será resolvido pela Câmara de Coordenação e Revisão”. Da mesma forma, 

segundo ele, a Resolução CSMPT nº 137/2016 não viola a legislação de regência do Ministério Público da 

União, mas “outorga às Coordenadorias Nacionais, apenas, atribuições meramente operacionais e 

auxiliares, as quais não guardam consonância com as atribuições legalmente previstas para a Câmara de 

Coordenação e Revisão”. Por fim, destacando que os citados atos normativos estão em plena consonância 

com os princípios da legalidade e eficiência administrativa, o Conselheiro votou pela improcedência dos 

pedidos formulados no procedimento de controle.  

Em seguida, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito convergente ao do 

Relator, no qual defendeu a estrita legalidade dos atos normativos examinados, frisando que “a criação das 

Subcâmaras de Coordenação e Revisão responde a uma necessidade premente de dotar de eficiência o 

trabalho revisional da Câmara de Coordenação, a qual, aturdida em volume vultoso de processos, não 

detinha condições de se dedicar às suas demais funções previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da 

União”. Ademais, pontuou a legalidade da Resolução nº 136/2016, frisando que “as Coordenadorias 

Temáticas Nacionais, como órgãos de apoio ao desempenho eficiente da atividade institucional, existem no 

Ministério Público do Trabalho há cerca de 17 (dezessete) anos, ou seja, elas não foram criadas com a 

resolução, a qual apenas regulamentou alguns aspectos de suas práxis de atuação”. Acresceu, ainda, que “ao 

longo do tempo, elas foram criadas por meio de portarias do Procurador-Geral do Trabalho na medida em 

que as demandas submetidas ao Parquet Laboral se tornavam mais complexas, exigindo um centro de apoio 

especializado aos Procuradores do Trabalho na ponta, segundo os influxos de atuação ministerial resolutiva 

e harmônica”. Por fim, registrou a rica experiência de atuação do MPT por meio das Coordenadorias 

Temáticas, às quais, segundo afirmou, “se pode creditar muitos dos resultados finalísticos alcançados pela 

Instituição ao longo do tempo”. Por estes e outros fundamentos, os Conselheiros do CNMP, por 

unanimidade, concluíram pela improcedência do feito. Reproduzimos, abaixo, a Ementa do julgado: 
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO. RESOLUÇÕES. CRIAÇÃO DE SUBCÂMARAS 

DE COORDENAÇÃO E REVISÃO E COORDENADORIAS TEMÁTICAS 

NACIONAIS. LEGALIDADE. PCA IMPROCEDENTE. 1. Em que pese os 

argumentos da Corregedoria Nacional, que busca dar autonomia e resguardar a 

atuação da Câmara de Coordenação e Revisão, percebe-se que a Resolução 

CSMPT 130, de 04 de outubro de 2016, a qual regulamentou a criação, 

composição, atribuições e funcionamento de Subcâmaras de Coordenação e 

Revisão no âmbito do Ministério Público do Trabalho, não afronta nenhum 

dispositivo legal. 2. No caso concreto, demonstrou-se não haver usurpação de 

atribuições, pois as Subcâmaras de Coordenação e Revisão foram criadas com 

vistas a solucionar um problema de demanda do Ministério Público do Trabalho 

sem modificar ou alterar a previsão legal de existência de apenas uma Câmara de 

Coordenação e Revisão, a qual foi fortalecida com o redimensionamento do 

trabalho e divisões em áreas temáticas. 3. Da mesma forma, a Resolução CSMPT 

137, de 15 de dezembro de 2016, que regulamenta a criação, composição, 

atribuições e funcionamento das Coordenadorias Temáticas Nacionais, não viola a 

legislação de regência do Ministério Público da União. 4. Com efeito, a referida 

Resolução outorga às Coordenadorias Nacionais, apenas, atribuições meramente 

operacionais e auxiliares, as quais não guardam consonância com as atribuições 

legalmente previstas para a Câmara de Coordenação e Revisão. 5. Assim, neste 

caso, também, não restam dúvidas quanto à ausência de usurpação de 

competências/atribuições da Câmara de Coordenação e Revisão pelas 

Coordenadorias Nacionais, em consonância, portanto, ao previsto na Lei 

Complementar nº 75/93, e, por conseguinte, aos Princípios da Legalidade e da 

Eficiência, dispostos no artigo 37, caput, da Carta Magna. 6. PCA improcedente. 

(CNMP. PCA 1.00266/2017-35, Rel. Gustavo Rocha, julgado em 14/11/2017). 

 

2.29 - Outra manifestação de relevância proferida pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta se 

deu no julgamento do Pedido de Providências n.º 1.00661/2017-09, de relatoria do Conselheiro Erick 

Venâncio, no qual era discutida a legalidade do pagamento de auxílio-moradia a membro do Ministério 

Público cujo cônjuge ou companheiro já recebe a referida verba indenizatória.  
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O pedido foi manejado pela Associação Paraibana do Ministério Público (APMP), em razão do 

Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba haver negado a concessão de auxílio-moradia a membro do 

MPPB, determinando a devolução de valores anteriormente recebidos a esse título, tudo em razão de cônjuge 

membro da Magistratura já perceber o referido auxílio. 

Em seu voto, o relator entendeu que o pagamento, em duplicidade, de auxílio-moradia a 

membros casados ou em união estável não se mostraria compatível com o caráter indenizatório da verba. 

Nesse sentido, consignou que “Seguindo a mesma ratio, se os membros são casados e um deles já recebe 

auxílio-moradia e ambos residem no mesmo imóvel, não há justificativa nem razoabilidade para pagamento 

em duplicidade, tendo em vista que uma única verba cobrirá efetivamente as despesas daquele imóvel. Não 

haveria, portanto, fato gerador para o pagamento de outra verba de mesma natureza”. Também apontou que a 

prática violaria o estabelecido no art. 3º, III, da Resolução CNMP n. º 117/2014, que dispõe não ser devido o 

auxílio moradia a membro do Ministério Público quando “seu cônjuge ou companheiro ocupe imóvel 

funcional ou perceba auxílio-moradia na mesma localidade”.  

Na conclusão, o Conselheiro Erick Venâncio revogou a liminar proferida pelo relator anterior do 

feito e determinou aos Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba e do Mato 

Grosso do Sul que interrompessem definitivamente o pagamento do auxílio-moradia nos casos vedados pelo 

art. 3º, III, da Resolução CNMP n.º 117/2014, estendendo a decisão aos membros do Ministério Público da 

União, representados no processo pelas entidades de classe de cada ramo. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto no qual opinou pela retirada, da 

conclusão do acórdão, de trecho no qual se fazia referência aos ramos do Ministério Público da União, tendo 

em vista que as informações pelas citadas instituições demonstravam que as disposições da Resolução 

CNMP n.º 117/2014 estavam sendo cumpridas, mas o dispositivo, conforme redigido, passava a ideia 

equivocada de que a liminar teria sido concedida também em relação aquele Parquet. Tal sugestão foi 

acolhida pela Relator, que concordou com a exclusão do termo e adição de novo parágrafo, ao final do 

dispositivo, para constar, tão somente, a extensão da decisão aos Membros do Ministério Público da União, 

da seguinte forma: “Pelo exposto, data maxima venia ao entendimento lançado pelo eminente Conselheiro 

relator originário, defendo posicionamento diverso e, portanto, revogo as liminares deferidas em favor do 

Ministério Público do Estado da Paraíba e do Estado do Mato Grosso do Sul, determinando aos 

Procuradores-Gerais de Justiça de ambos os Ministérios Públicos que interrompam definitivamente o 

pagamento do auxílio-moradia nos casos vedados pelo art. 3º, III, da Resolução n. 117/2014, e voto pela 

IMPROCEDÊNCIA do presente Pedido de Providências, por entender legal, razoável e justa a regra posta 
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na regulamentação deste CNMP, decisão esta que estendo aos membros do Ministério Público da União 

representados pelas substitutas processuais Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, a 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, a Associação Nacional do Ministério Público 

Militar – ANMPM e a Associação Nacional do Ministério Público do Distrito Federal – AMPDFT, que 

requereram e tiveram admitida a sua habilitação nestes autos”. Reprisamos, abaixo, a Ementa do julgado: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUXÍLIO MORADIA. ENTENDIMENTO 

RECENTE DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO 

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO CASADOS. RESOLUÇÃO CNMP N.117/2014. ATO 

REGULAMENTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS. ISONOMIA, LEGALIDADE, MORALIDADE E 

RAZOABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Trata-se de pedido de pagamento de 

auxílio-moradia a membros do Ministério Público, independentemente do 

recebimento, por cônjuge ou companheiro, de verba a mesmo título. - As normas 

previstas nos regulamentos são condição para o fiel cumprimento dos dispositivos 

legais e alcance de seus objetivos. - A Resolução CNMP n. 117/2014 estabelece em 

seu Art. 3º Não será devida a ajuda de custo para moradia ao membro, e de igual 

modo o seu pagamento cessará, quando: (...) III - seu cônjuge ou companheiro 

ocupe imóvel funcional ou perceba auxílio-moradia na mesma localidade.” - os 

princípios vinculam o entendimento e a aplicação das normas jurídicas. - 

Improcedente. 

 

2.30 - Por maioria de votos, os Embargos de Declaração opostos no Processo Administrativo 

Disciplinar nº 1.00241/2017-78 foram parcialmente acolhidos, nos termos do voto divergente apresentado 

pelo Conselheiro Silvio Amorim Júnior e voto escrito apresentado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

Os aclaratórios foram interpostos em razão de decisão plenária proferida em 7/08/2017, com 

determinação de aplicação da sanção disciplinar de censura à Procuradora da República, bem como o 

acompanhamento de suas atividades ministeriais pelo órgão correicional local, pelo período de 2 anos.  

O acórdão embargado, em síntese, fundamentou a aplicação da pena em duas faltas funcionais: 

1ª) inassiduidade por não comparecer diariamente à sede da Procuradoria; 2ª) atrasos injustificados no 

impulso de procedimentos administrativos. 
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Após os debates em Plenário, logrou-se vencedora a conclusão no sentido de acolhimento 

parcial dos embargos, para reconhecer a existência de contradição e omissão no acórdão embargado e, sem 

efeitos infringentes, saná-las para o fim de esclarecer que os membros do Ministério Público não se 

submetem aos controles de jornada e ponto. Além disso, restou reconhecida a presença de omissão no 

acórdão embargado e inovação da situação fática da recorrente, para efeito de afastar a determinação de seu 

acompanhamento, durante 2 anos, pela Corregedoria local, mantida a aplicação da penalidade de censura. 

No mesmo sentido, manifestou-se o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta que, em seu voto 

escrito, destacou que “os membros do MP, como qualquer agente político, não convivem com horário de 

trabalho fixo (ou inflexível), próprio de outras funções que não envolvem trabalho intelectual de pesquisa, 

produção de manifestações técnicas e atuação junto à comunidade. Todavia, por óbvio, a não submissão do 

membro do MP ao controle da jornada de trabalho, não o torna imune à fiscalização de sua assiduidade, 

produtividade e resolutividade no desempenho das suas funções, atividade desenvolvida pelas Corregedorias 

do órgão a que pertence e à própria Corregedoria Nacional do CNMP”. Ademais, segundo afirmou, “as 

atividades dos Membros reclamam muitos trabalhos fora da sede (inspeções, audiências, reuniões etc.), 

inviabilizando o comparecimento diário, que, na prática, implica enorme gasto de tempo com deslocamento 

desnecessário, por exemplo, quando ele possui compromisso institucional em local muito distante da 

promotoria/procuradoria, no meio do “expediente forense”, em prejuízo de sua produtividade”. 

Não obstante essas considerações, no caso concreto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

entendeu por manter a pena de censura aplicada a processada, haja vista o conjunto probatório constante do 

PAD, o qual evidencia a existência de diversos procedimentos extrajudiciais paralisados por período 

excessivo, no gabinete da Procuradora da República. Segue a ementa do acórdão: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÕES NO 

ACÓRDÃO. CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO 

CARACTERIZADAS. ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS 

MODIFICATIVOS, DE QUE OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO 

SE SUBMETEM AOS CONTROLES DE JORNADA E DE PONTO. 

RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E DE INOVAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FÁTICA QUANTO AO ACOMPANHAMENTO PELA CORREGEDORIA 

LOCAL, A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA ALUDIDA DETERMINAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE 

PROVIDOS. 

(CNMP. ED em PAD 1.00241/2017-78. Rel. Luciano Nunes Maia Freire. Julgado 

18/12/2017). 

 

2.31 – O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente nos autos da 

Proposição nº 1.00939/2017-10, na qual se objetivava a aprovação de enunciado que versava sobre a 

impossibilidade de desconto de contribuição em folha de pagamento de servidores públicos quando faltar ao 

sindicato o necessário registro no Ministério do Trabalho e Emprego, pacificando, na seara administrativa, 

controvérsias acerca do tema. 

No voto divergente proferido na Sessão Plenária de 20/02/2018, o Conselheiro Sebastião 

manifestou-se pela rejeição do enunciado, diante da inexistência de múltiplos precedentes uniformes, a falta 

de recorrência de casos similares e a ausência de sedimentação da matéria no âmbito do CNMP.  

Após os debates, o Plenário, por maioria, rejeitou a proposta de enunciado nos termos do voto 

divergente apresentado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, vencidos o Relator e os Conselheiros 

Dermeval Farias e Gustavo Rocha, que a aprovavam. Segue, abaixo, a Ementa do julgado: 

PROPOSIÇÃO. ENUNCIADO. ESCOPO DE FIRMAR ENTENDIMENTO 

ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DESCONTOS 

FINANCEIROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, ESTADOS E CNMP FILIADOS A 

ENTIDADES SINDICAIS SEM QUE O ENTE SINDICAL TENHA REGISTRO 

 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ESSENCIAS À APROVAÇÃO DE ENUNCIADO DESTE 

CONSELHO. REJEIÇÃO. 

1. Trata-se de Proposta de Enunciado que versa sobre a impossibilidade de 

desconto de contribuição em folha de pagamento de servidores públicos quando 

faltar ao sindicato o necessário registro no Ministério do Trabalho e Emprego, 

pacificando, na seara administrativa, controvérsias acerca do tema.  

2. O CNMP tem competência para editar enunciados, a fim de otimizar seus 

trabalhos e refletir o entendimento consolidado e atual sobre temas em que houve 
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relevante controvérsia e insegurança jurídica geradora de reiteradas e múltiplas 

provocações desta Corte Administrativa. 

3. A edição de enunciados pressupõe controvérsia atual sedimentada por reiteradas 

e uniformes decisões plenárias em múltiplos processos, de modo a orientar os 

jurisdicionados e os julgamentos futuros de casos recorrentes submetidos ao 

Conselho. 

4. A inexistência de múltiplos precedentes uniformes, a falta de recorrência de 

casos similares e a ausência de sedimentação da matéria desautorizam a edição de 

enunciado.  

5. A apreciação de apenas dois processos relacionados ao enunciado proposto 

durante seus doze anos de existência afasta o requisito da multiplicidade dos 

procedimentos submetidos à sua apreciação.  

6. Estes dois processos foram apreciados em 2009, sendo que, desde então, não 

houve outros processos instaurados no CNMP.  

7. Rejeição da proposição. 

(CNMP. PROP 1.00939/2017-10. Rel. Cons. Leonardo Accioly da Silva. Redator 

para o acórdão Cons. Sebastião Vieira Caixeta. Julgado em 20/02/2018). 

 

2.32 - Em fevereiro de 2018 foi julgado procedente o Processo Administrativo Disciplinar nº 

1.00556/2017-05, no qual debatido pelo Plenário do CNMP o direito à livre manifestação do pensamento por 

Membros do Ministério Público e a forma de tratativa disciplinar dos eventuais excessos cometidos.  

No caso concreto apreciado, o Plenário do CNMP aplicou, por maioria, a penalidade de censura 

a Procurador de Justiça do Estado da Bahia, que publicou na rede social Facebook conteúdo que pôs em 

dúvida a integridade de conselheiros do CNMP.  

Em seu voto, o relator, Conselheiro Dermeval Farias destacou que “os Membros do Ministério 

Público, assim como todos os indivíduos, são titulares do direito fundamental à liberdade de expressão, 

positivada no âmbito constitucional no rol dos direitos fundamentais sob o enfoque das liberdades de 

consciência, de crença e de manifestação de pensamento. Todavia, é entendimento pacífico na doutrina e na 

jurisprudência dos Tribunais Superiores que os direitos fundamentais consagrados no texto constitucional 

não são absolutos. Admite-se, portanto, a relativização de tais direitos quando em confronto com outras 
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garantias de patamar superior, ou de mesma relevância”.  

Afirmou, ainda, que “O Representante Ministerial deve pautar suas manifestações pelo respeito 

às garantias constitucionais não menos essenciais, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à 

imagem. Além disso, o direito de livre expressão do Membro do Ministério Público deve observar as 

vedações legais e os deveres funcionais que lhe são impostos”. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito convergente ao entendimento 

esposado pelo relator, no qual destacou que o debate acerca da liberdade de expressão e os eventuais 

excessos cometidos por ocasião de manifestação em redes sociais é tema que não se restringe ao Ministério 

Público, mas que se estende a toda sociedade.  

No entanto, segundo asseverou, não se pode olvidar que, assim como a todos os cidadãos, aos 

Membros do Ministério Público deve ser garantido o direito fundamental à livre manifestação do 

pensamento, sendo arbitrária qualquer tentativa de regulamentação prévia dessa liberdade básica. 

Nesse contexto, fez referência à Recomendação nº 01/2016, expedida pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, para consignar o entendimento de que o Conselho Nacional do Ministério 

Público deve observar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade 

de qualquer limitação, a priori, à liberdade de expressão do pensamento e ao direito de informação. 

Citou, por sua vez, a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da Medida 

Cautelar na Reclamação nº 15.243/RJ, da qual destacou o seguinte excerto: “Cabe rememorar, especialmente 

na data de hoje (11/03/2013), a adoção, em 11/03/1994, pela Conferência Hemisférica sobre liberdade de 

expressão, da Declaração de Chapultepec, que consolidou valiosíssima Carta de Princípios, fundada em 

postulados, que, por essenciais ao regime democrático , devem constituir objeto de permanente observância e 

respeito por parte do Estado e de suas autoridades e agentes, inclusive por magistrados e Tribunais 

judiciários. A Declaração de Chapultepec ao enfatizar que uma imprensa livre é condição fundamental para 

que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade, não devendo 

existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, 

seja qual for o meio de comunicação proclamou , dentre outros postulados básicos , os que se seguem : I Não 

há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa . O exercício dessa não é uma 

concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo. II Toda pessoa tem o direito de buscar e receber 

informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos (...) 

VI Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função 

do que escrevam ou digam. (...) X Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por 
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difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público. ( grifei ) Tenho sempre destacado , 

como o fiz por ocasião do julgamento da ADPF 130/DF, e , também , na linha de outras decisões por mim 

proferidas no Supremo Tribunal Federal ( AI 505.595/RJ , Rel. Min. CELSO DE MELLO Pet 3.486/DF , 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. ), que o conteúdo da Declaração de Chapultepec revela-nos que nada 

mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão ( ou de 

ilegitimamente interferir em seu exercício), pois o pensamento há de ser livre permanentemente livre , 

essencialmente livre , sempre livre !!!”. 

Feitas essas considerações, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta finalizou seu voto 

registrando que, na hipótese dos autos, na qual se realiza o controle, a posteriori, do direito de manifestação 

do pensamento, verificou-se, de fato, o abuso no direito pelo Membro do Parquet Baiano, o que caracteriza a 

violação de deveres funcionais e justifica a aplicação da sanção administrativa disciplinar indicada no voto 

do Conselheiro Relator. 

Ao final do julgamento em Plenário, o acórdão ficou ementado nos seguintes termos: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. 

ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

OFENSA À HONRA OBJETIVA DOS MEMBROS DO CNMP. VIOLAÇÃO DE 

DEVERES FUNCIONAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CENSURA. 

PROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado a 

partir da Portaria CNMP-CN nº 124, de 19 de junho de 2017, retificada pela 

Portaria CNMP-CN nº 131, de 23 de junho de 2017, ambas expedidas pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, para exame de eventuais faltas 

funcionais atribuídas ao Procurador de Justiça do Estado da Bahia RÔMULO DE 

ANDRADE MOREIRA considerando o apurado nos autos da Reclamação 

Disciplinar nº 1.00759/2016-49. 2. No dia 18 de setembro de 2016, por volta das 

16h, na sua mídia social pessoal Facebook, de abrangência mundial, o Procurador 

de Justiça do Estado da Bahia RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA agiu de 

forma a lançar dúvidas sobre a integridade de todos os membros do Conselho 

Nacional do Ministério Público, ao divulgar que Conselheiros do CNMP teriam 
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feito uso de veículo oficial em desacordo com os preceitos normativos, consistindo 

em passear na Praia do Forte/BA, bem como passear pelo País e, especialmente, 

pelo Distrito Federal, com as respectivas amantes. 3. Os Membros do Ministério 

Público, assim como todos os indivíduos, são titulares do direito fundamental à 

liberdade de expressão, positivada no âmbito constitucional no rol dos direitos 

fundamentais sob o enfoque das liberdades de consciência, de crença e de 

manifestação de pensamento. Todavia, é entendimento pacífico na doutrina e na 

jurisprudência dos Tribunais Superiores que os direitos fundamentais consagrados 

no texto constitucional não são absolutos. Admite-se, portanto, a relativização de 

tais direitos quando em confronto com outras garantias de patamar superior, ou de 

mesma relevância. 4. O Representante Ministerial deve pautar suas manifestações 

pelo respeito às garantias constitucionais não menos essenciais, tais como o direito 

à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. Além disso, o direito de livre 

expressão do Membro do Ministério Público deve observar as vedações legais e os 

deveres funcionais que lhe são impostos. 5. Ao acusar, de forma genérica e leviana, 

os membros do Conselho de utilizarem veículo oficial em desacordo com os 

preceitos normativos para passear na Praia do Forte/BA e pelo País, especialmente 

pelo Distrito Federal, com as respectivas amantes, atribuindo-lhes a qualidade de 

ímprobos e ofendendo à sua honra objetiva, a um só tempo, infringiu os deveres 

funcionais de manter conduta compatível com o exercício do cargo, de zelar pela 

dignidade da justiça e pelo prestígio de suas funções, de respeito aos Membros do 

Ministério Público e aos Magistrados, previstos no art. 145, incisos I e II, da Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia. 6. Ante o exposto e 

reconhecendo a reincidência em razão da penalidade de advertência anteriormente 

aplicada no Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00283/2016-73, voto pela 

PROCEDÊNCIA do presente Processo Administrativo Disciplinar, com a 

consequente aplicação da pena de CENSURA ao Procurador de Justiça do Estado 

da Bahia RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA, nos termos do que dispõe o 

artigo 213 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia. 

(CNMP. PAD 1.00556/2017-05. Rel. Cons. Dermeval Farias Gomes Filho. Julgado 

27/02/2018). 
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2.33 - Voto proferido no Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00211/2018-24, instaurado 

em desfavor de Membro do Ministério Público Federal, integrante da Operação Lava-Jato, em razão de 

manifestações proferidas em página de rede social e publicação de artigo em jornal que configurariam, em 

tese, descumprimento do dever de guardar o decoro pessoal (art. 236, X c/c art. 240, II ambos da Lei 

Complementar nº 75/1993). 

Por ocasião do julgamento, o Relator Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho 

concluiu que, em uma análise preliminar e precária, própria da fase de referendo, haveria a existência da 

justa causa para a instauração do feito.  

Em seguida, apresentou voto divergente o Conselheiro Silvio Amorim que, em questão de 

ordem, além de manifestar-se contrariamente à possibilidade de aditamento do PAD, entendeu pela 

necessidade de envio ao Órgão Correcional local, para que realize a devida apuração da matéria.  

Após os debates iniciais, por maioria, os Conselheiros acolheram o aditamento do PAD 

realizado pelo Conselheiro Relator.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta acompanhou o voto do Relator.  

Invocando o precedente Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00233/2018-20 do qual foi 

Redator para o Acórdão, sustentou que, havendo a instauração de PAD, todos os fatos relacionados devem 

ser objeto de análise nele. 

Considerando a conexão dos fatos, acolheu o aditamento, nos termos do art. 97 do Regimento 

Interno do CNMP:  

Art. 97. Durante a instrução, caso o Relator identifique fatos novos conexos com o 

objeto de apuração que possam configurar indícios ou novas infrações 

disciplinares por parte do acusado, poderá aditar a portaria ou adotar outra 

providência cabível.”  

Parágrafo único. Aditada a portaria inaugural, será aberto novo prazo para a 

defesa se manifestar. 

Assim, prestigia-se a economia processual, facilita-se a defesa de todos os fatos num único 

processo, racionaliza-se a atividade persecutória da Administração, economiza-se recursos públicos da 

União, dá-se primazia ao princípio da eficiência, concretiza-se a racionalidade do sistema retratada no nosso 

Regimento Interno, que determina o aditamento.  
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Dando continuidade ao julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00211/2018-24, 

instaurado em desfavor de Membro do Ministério Público Federal, em razão de manifestações por ele 

proferidas em página de rede social e publicação de artigo em jornal, que configurariam, em tese, 

descumprimento do dever de guardar decorro pessoal, o Plenário do CNMP passou a debater duas questões 

de ordem aventadas no voto divergente apresentado pelo Conselheiro Silvio Amorim, quais sejam: 1) 

necessidade de representação do ofendido para prosseguimento da persecução administrativa disciplinar nos 

casos de imputação de infração funcional relacionada ao direito fundamental de livre manifestação do 

pensamento; e 2) primazia da atuação das Corregedorias locais.  

Por ocasião dos debates em Plenário, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta manifestou-se 

sobre a liberdade de expressão, afirmando que o direito de criticar insere-se no âmbito de aplicação dessa 

liberdade constitucional, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado 

Democrático de Direito.  

No que tange aos Membros do Ministério Público, conforme destacou, isso significa que não 

pode ser interditada a sua participação em embates travados no campo da esfera pública, sendo-lhes 

facultado o exercício da manifestação livre de pensamento no âmbito do debate público, na troca de ideias, 

na construção de opiniões e, por meio de um processo dialógico de escuta e voz, na defesa e concretização 

dos interesses que estão ao seu cargo, por determinação constitucional. A participação nesse “diálogo 

público” vai além dos espaços tradicionais de discussão, envolvendo também as mídias sociais, os meios de 

comunicação online e todo o conteúdo do ciberespaço. 

Explicou, ainda, que, atento a essa necessidade, o Conselho Nacional do Ministério Público 

reconhece e avaliza a possibilidade da comunicação dos Membros do Ministério Público com a sociedade, 

pelos diversos meios, inclusive mídias digitais, tendo instituído a Política Nacional de Comunicação Social 

do Ministério Público brasileiro, por meio da Recomendação nº 58, de 5 de julho de 2017. 

Jamais, destacou o Conselheiro, o CNMP cogitou de baixar qualquer regulação tendente a impor 

restrições ou censuras à liberdade de expressão dos Membros do Ministério Público, até porque iniciativas 

nesse sentido seriam manifestamente inconstitucionais.  

Disse, ainda, ter dificuldades de reconhecer validade à Recomendação de Caráter Geral Nº 01, 

de 03 de novembro de 2016, editada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, que “dispõe sobre a 

liberdade de expressão, a vedação da atividade político-partidária, o uso das redes sociais e do e-mail 

institucional por parte dos Membros do Ministério Público e estabelece diretrizes orientadoras para os 

Membros, as Escolas, os Centros de Estudos e as Corregedorias do Ministério Público brasileiro.” 
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Por outro lado, consignou não ser menos verdadeira a afirmação de que o direito à livre 

manifestação do pensamento não é absoluto, sofrendo limitações inerentes ao exercício de outros direitos de 

igual ou superior hierarquia. Assim, a liberdade de expressão há de harmonizar-se com outras garantias 

constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à 

honra, à intimidade, à privacidade, à imagem, devendo proceder-se à técnica de ponderação quando houver 

tensão decorrente do exercício de tais direitos fundamentais. Ademais, no que concerne aos agentes públicos, 

há ainda de se ponderar que o exercício da liberdade de expressão exige reverência à disciplina limitadora 

constante da Constituição da República e do estatuto funcional correspondente. 

Feitas essas considerações, na hipótese do PAD em julgamento, o Conselheiro Sebastião 

concluiu que as duas questões de ordem levantadas pelo Conselheiro Silvio Amorim deveriam ser superadas, 

destacando a jurisprudência remansosa do CNMP, assentada sem maiores dissensos, no sentido de que é 

possível a abertura de ofício de procedimentos disciplinares, sem qualquer necessidade de representação. 

Asseverou, ainda, não haver dúvidas quanto à competência concorrente do CNMP em relação aos órgãos 

correcionais locais.  

No entanto, considerando o não referendo em relação ao fato descrito na portaria inicial em 

decorrência do empate na votação da questão de ordem anterior e, por conseguinte, da ausência de maioria 

absoluta para instauração do PAD, manifestou-se pelo envio dos dois fatos novos para apuração pela 

Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, sem prejuízo do acompanhamento e eventual avocação do 

procedimento apuratório, caso verificada a hipótese legal. A íntegra do voto do Conselheiro Sebastião. 

Ao final da votação em Plenário, em razão do empate, o Plenário do CNMP decidiu pelo 

acolhimento da questão, para determinar o não referendo do PAD no que se refere à publicação no Facebook 

com dizeres supostamente ofensivos ao Presidente da República, por ausência de representação do ofendido.  

Quanto às manifestações em redes sociais relacionadas à atuação do Supremo Tribunal Federal, 

por maioria, os Conselheiros entenderam que os fatos deveriam ser remetidos à análise da Corregedoria-

Geral do MPF. 

Ao final do julgamento, logrou-se vencedora em Plenário tese ementada nos seguintes termos: 

Processo Administrativo Disciplinar. Membro do ministério público federal 

integrante da força-tarefa lava jato em Curitiba/PR. Submissão ao plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Público da decisão monocrática de instauração de 

PAD. Manifestações em redes sociais e na imprensa. Liberdade de expressão. Três 
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fatos submetidos a referendo, um deles relacionado ao presidente da república e 

outros dois dirigidos a ministros do supremo tribunal federal. Primeira questão de 

ordem. Inexistência de conexão entre o primeiro fato e os dois últimos, diante da 

distinção de objetos e processos e do tempo transcorrido entre as manifestações. 

Rejeição, por maioria, da questão de ordem pelo plenário, para ser indicada a 

possibilidade de reconhecimento de conexão no caso concreto e o consequente 

aditamento da portaria pelo conselheiro relator. Segunda questão de ordem. 

Necessidade de representação do ofendido para instauração de investigação 

disciplinar e correlato referendo de PAD, na hipótese de abuso no exercício de 

liberdade de expressão que possa implicar ofensa à honra de pessoas naturais. 

Empate na votação pelo plenário. Proclamação, no caso concreto e quanto ao 

primeiro fato, do não referendo do PAD, por ser resultado mais favorável ao 

investigado. Art. 62, do regimento interno do CNMP. Terceira questão de ordem. 

Devolução do processo à Corregedoria de origem. Possibilidade de coexistência 

das atuações da corregedoria nacional e das corregedorias locais. Necessidade de 

motivação das investigações empreendidas pela corregedoria nacional, com 

indicação das circunstâncias impeditivas do desempenho do órgão correicional de 

origem. Questão de ordem rejeitada por maioria. Quarta questão de ordem. 

Necessidade de nova relatoria ao feito, à vista do não referendo do primeiro fato, o 

qual viabilizara a conexão antes reconhecida. Acolhimento da questão de ordem, 

por unanimidade. Diante de novo empate sobre o órgão correicional a atuar no caso 

concreto, remessa dos autos à corregedoria local, em razão da maior possibilidade 

do exercício da ampla defesa e do contraditório. 

(CNMP. PAD 1.00211/2018-24, Rel. Cons. Luiz Fernando Bandeira de Mello 

Filho, julgado em 29/05/2011). 

 

2.34 - O Conselheiro Sebastião apresentou voto no Recurso Interno interposto na Reclamação 

Disciplinar n.º 1.00559/2017-68, de relatoria do Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, que 

versava sobre possíveis irregularidades cometidas por Membro do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, titular de Promotoria com atribuição para fiscalizar fundações, no trato com entidades fiscalizadas, 

entre as quais a solicitação de emprego para parentes e patrocínio para evento. 
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No recurso, a recorrente, Promotora de Justiça, impugnou a decisão o Órgão Correcional sob os 

seguintes aspectos: i) a atuação da Corregedoria-Geral do Parquet mineiro não teria sido suficiente para o 

esclarecimento escorreito dos fatos; e ii) teria sido indevida a determinação da Corregedoria Nacional para 

instauração de Reclamação Disciplinar em seu desfavor em razão de haver noticiado, supostamente, de 

forma temerária os fatos.  

No voto do relator, foi consignado que, em consonância com o decisum proferido pela 

Corregedoria Nacional, a atuação da Corregedoria-Geral local foi suficiente, havendo sido comprovada a 

improcedência das imputações formuladas em desfavor do recorrido. 

Por outro lado, no que concerne à instauração da Reclamação Disciplinar, o relator, apesar de 

entender procedente a tese recursal, reputou que o arquivamento superveniente do procedimento no âmbito 

da Corregedoria Nacional teria acarretado a perda do objeto. 

Por ocasião dos debates, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta assentou que, apesar do 

arquivamento da Reclamação Disciplinar instaurada em face da recorrente, a decisão que determinou sua 

instauração consignou que a representação teria sido infundada e temerária, de forma que remanesceria o 

interesse recursal em relação a este ponto. 

Nessa toada, e considerando que aquela Reclamação foi posteriormente arquivada pela 

própria Corregedoria Nacional, manifestou-se, pelo parcial provimento, para que constasse na ementa, de 

forma expressa, que a recorrente não teria incorrido na prática de infração disciplinar.  

A sugestão foi incorporada pelo relator que rejeitou a preliminar de intempestividade e deu 

provimento parcial ao Recurso Interno, para reformar a decisão recorrida, consignando que não houve falta 

de zelo por parte da Recorrente ao levar os fatos ao conhecimento das Corregedorias Nacional e Local, no 

que foi acompanhado pelos pares. Transcreve-se a ementa do acórdão: 

RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO DA 

DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL, QUANTO AO 

ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TELA. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA CONDUTA 

DA RECORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL. 

1. Quanto à tempestividade, é preciso ponderar a circunstância excepcional do 
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caso concreto, consubstanciada no fato de que a mesma decisão que arquivou 

monocraticamente esta reclamação disciplinar, determinou a instauração de 

reclamação disciplinar diversa contra a recorrente, que se encontrava de férias 

quando da remessa da comunicação eletrônica de arquivamento/instauração ao seu 

e-mail funcional. 

2. Tal circunstância reclama maior cuidado com a via eleita para a intimação, a 

qual, para evitar a surpresa da parte em matéria disciplinar, deveria ter sido, no 

caso concreto, a pessoal, prevista no art. 41, § 1º, II, do RICNMP. Providência que, 

apesar de não procedia in casu, restou suprida com a apresentação espontânea de 

recurso interno. 

3. Ausência de elementos aptos a infirmar a decisão da Corregedoria Nacional 

quanto ao arquivamento, pois, ao analisar a atuação da Corregedoria Geral do 

MP/MG na apuração dos fatos, a considerou suficiente, constatando que o órgão 

correicional local agiu com zelo e eficiência ao colher documentos e prova oral, 

além de diligenciar para obter mensagens de correio eletrônico, com objetivo de 

entender se os fatos imputados à reclamada/recorrida realmente ocorreram e como 

se deram. 

4. Não há indícios de infração disciplinar por parte da recorrente, haja vista 

que não realizou juízo de condenação temerário, apenas trouxe ao conhecimento 

dos órgãos correicionais fatos que indicavam, ao menos em tese, o cometimento de 

eventuais infrações disciplinares pela recorrida, além de indicar possíveis provas 

documentais do ocorrido e provas orais a serem colhidas para fins de 

esclarecimento da matéria. 

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para, reformando a 

decisão recorrida, consignar que não houve falta de zelo por parte da recorrente ao 

levar os fatos ao conhecimento das corregedorias local e nacional. 

(CNMP. RD 1.00559/201768. Rel. Cons. Marcelo Weitzel. Julgado em 

22/05/2018). 

 

2.35 - Na 10ª Sessão Plenária, foi aprovada a Proposição nº 1.00115/2018-03, para alteração da 
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Resolução do CNMP nº 174/2017, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a 

tramitação da notícia de fato e do procedimento Administrativo. 

A proposta de autoria do Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire foi elaborada a partir do 

julgamento do Pedido de Providências n. 1.00784/2017-02, formulado pelo Ministério Público do Trabalho, 

e da Consulta n. 1.00724/2017-27, apresentada pelo Ministério Público Federal.  

Por ocasião do julgamento dos citados procedimentos, o CNMP conferiu interpretação à 

Resolução CNMP n. 174, consignando que a expressão “qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-

fim do Ministério Público”, prevista no artigo 1º do ato normativo, pressupõe, evidentemente, aquela cujo 

conteúdo ou finalidade tenha correlação com as funções ministeriais. Significa dizer que o Ministério 

Público não deve atuar em todas as demandas que lhe são dirigidas, indistintamente, e sim pautar sua atuação 

à entrega de resultados úteis e relevantes à sociedade, primando-se por uma atuação ministerial resolutiva. 

Na mesma ocasião, o CNMP concluiu que, sob o prisma do Ministério Público resolutivo, 

poderá ser indeferida, de plano, a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão 

ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, ou, ainda, quando for 

incompreensível. 

Durante o processamento do feito, de relatoria do Conselheiro Erick Venâncio, reuniram-se com 

o Relator o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, o Procurador-Geral do Trabalho Ronaldo Fleury Curado e 

sua equipe, para tratarem da importância da aprovação da resolução, que aperfeiçoa a autonomia 

administrativa e organizacional do Parquet, dando margem flexível para o estabelecimento de metas 

institucionais, priorizando a atuação em causas de maior relevância social. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta empreendeu intenso trabalho de articulação com os 

Conselheiros para garantir a aprovação do texto por unanimidade na 10ª Sessão Plenária. 

O Conselheiro Erick Venâncio apresentou seu voto, no qual conclui pela aprovação da presente 

proposição com as alterações sugeridas ao art. 4º, ressalvada a não inserção da expressão “de plano”, bem 

como aquelas por ele agregadas, que incluem o § 4º ao art. 2º e o § 5º ao art. 4º, no que foi acompanhado, à 

unanimidade, pelos pares.  

Assim, de acordo com texto aprovado pelo CNMP, a Resolução CNMP nº 174 contará com a 

seguinte redação: 

Art. 2º (...) § 4º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e 

tratamento das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação futura de 
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procedimentos decorrentes consoante critérios para racionalização de recursos e 

máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística, observada as diretrizes 

do Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público. 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada, quando: 

I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se 

encontrar solucionado; 

II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos 

de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de Câmara 

de Coordenação e Revisão; 

III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início 

de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la; (...) 

§4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não 

configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo 

Ministério Público ou for incompreensível. 

§ 5º A Notícia de Fato também poderá ser arquivada quando seu objeto puder ser 

solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, projetos e 

programas alinhados ao Planejamento Estratégico de cada ramo, com vistas à 

concretização da unidade institucional. 

O acordão restou assim ementado: 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. VISA ALTERAR A RESOLUÇÃO N. 174, DE 4 

DE JULHO DE 2017. NOTÍCIA DE FATO. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE 

INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. MENOR BUROCRACIA EM 

RELAÇÃO AO ARQUIVAMENTO. APROVAÇÃO.  

1. Trata-se de Proposta de Resolução que visa “alterar a resolução n. 174, de 4 de 

julho de 2017, deste CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a 

instauração e a tramitação da notícia de fato e do procedimento administrativo”.  

2. A proposta decorre de preocupação com o vultoso número de notícias de fato 

que seriam geradas, caso o conceito do instituto previsto na Resolução nº 174/2017 

fosse seguido em sua literalidade (A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida 
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aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público...).  

3. Para que a notícia de fato seja arquivada, é necessária primeiramente sua 

instauração, o que acaba por tornar burocrático o encerramento dos feitos. Algumas 

das hipóteses de arquivamento poderiam ser solucionadas sem a necessidade de 

instauração da notícia de fato. Segundo a tese apresentada no julgado, o 

indeferimento da instauração seria o instituto mais adequado, por dispensar as 

formalidades que são exigidas para o arquivamento.  

4. Seriam mantidas como hipóteses de arquivamento: 1) quando o fato narrado já 

tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 

2) quando a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos 

termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de 

Câmara de Coordenação e Revisão; 3) quando for desprovida de elementos de 

prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não 

atender à intimação para complementá-la.  

5. Deixarão de configurar hipóteses de arquivamento e passarão a coexistir como 

modalidades de indeferimento de instauração, os casos em que: 1) “o fato narrado 

não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo 

Ministério Público” e 2) “quando for incompreensível”.  

6. Ressalva deve ser feita à expressão “de plano”, que se pretende acrescentar na 

presente proposta, no caput, pois o termo poderia trazer confusão com a 

mencionada figura do “indeferimento de instauração”, sendo aconselhável impedir 

sua inserção  

7. Não deve ser acrescentada a segunda parte do art. 2º (… respeitadas as diretrizes 

estabelecidas pelos Órgãos Superiores do respectivo Ministério Público), pois 

geraria divergências interpretativas e não seriam recomendáveis as consequências 

da adoção de quaisquer das linhas interpretativas, mormente no que diz respeito à 

prevalência de normas internas dos MP’s em detrimento da Resolução.  

8. Portanto, devem ser acatadas as alterações sugeridas ao art. 4º, ressalvada a não 

inserção da expressão “de plano”, e deve ser rejeitada a modificação do art. 2º. 9. 

Proposta aprovada, com alterações. 
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(CNMP. PROP 1.00115/2018-03, Rel. Erick Venâncio Lima do Nascimento, 

Julgado em 12/06/2018). 

 

2.36 - Voto proferido no Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00313/2018-77, de 

relatoria do Conselheiro Luís Fernando Bandeira, cujo objeto consiste na suposta ilegalidade de 

recomendações expedidas pelo Ministério Público do Estado da Paraíba relacionadas à contratação direta de 

serviços advocatícios e de contabilidade. 

O relator manifestou-se, preliminarmente, no sentido de que conhecer do procedimento, 

consignando que, a despeito do princípio da independência funcional, “o membro do Ministério Público deve 

atuar nos estritos limites do ordenamento jurídico, sempre em busca do interesse público e sem se deixar 

levar por interesses que reflitam meras convicções pessoais. Havendo fortes indícios de que a atuação 

ministerial desborda do que determina o ordenamento, impõe-se a este Órgão de Controle agir”.  

Quanto ao mérito, averbou que as recomendações teriam sido genéricas, embasadas em 

recomendação conjunta subscrita pelos Ministérios Públicos do Estado da Paraíba, Federal, do Trabalho e de 

Contas, sem atentar para a realidade de cada municipalidade e infringindo a disciplina estabelecida pela 

Resolução CNMP n.º 164/2017, que regulamenta a utilização do instituto da recomendação no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

Nesse sentido, asseverou que “essa recomendação genérica, por sua vez, foi replicada por 

diversos Promotores de Justiça que, igualmente, não observaram previamente a situação local, nem 

justificaram a impossibilidade de requisitarem informações prévias ou a urgência do caso, coagindo prefeitos 

a buscarem a prestação do serviço mediante a criação de cargos públicos, o que, como dito, além de invadir a 

escolha política que cabe ao Executivo e Legislativo locais, pode acarretar impacto direto sobre as normas de 

reponsabilidade fiscal”. 

Sustentou, ainda, que a atuação do Parquet paraibano teria ido de encontro o disposto no art. 1º 

da Recomendação CNMP n.º 36/2016, no qual consta  que “a contratação direta de advogado ou escritório de 

advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, 

pelo que recomenda aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação, descreva 

na eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação”. 

Também assentou que representaria indevida intromissão nas atividades dos Poderes Legislativo 

e Executivo e que o tema ainda não foi pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
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encontrando-se, atualmente, pendente de julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal, em regime de 

repercussão geral, nos Recursos Extraordinários nsº 656.558/SP e 610.523 e na Ação de Declaração de 

Constitucionalidade n.º 45/DF. 

Na conclusão de seu voto, o Conselheiro Luís Fernando Bandeira julgou procedente o 

Procedimento de Controle Administrativo, no sentido de  “tornar sem efeito o conteúdo de toda e qualquer 

recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba que ultrapasse o entendimento firmado 

na Recomendação CNMP nº 36/2016 e na jurisprudência dominante, em especial no que tange ao tolhimento 

do poder de escolha política do gestor quanto à necessidade ou não de procuradoria própria no município”. 

Durante os debates, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta inaugurou divergência e apresentou 

voto escrito no sentido da cassação da liminar concedida pelo relator e não conhecimento do procedimento.  

No voto divergente, averbou que a recomendação corporifica o juízo de valor que o Membro do 

Ministério Público assume diante de situações que estão sob sua análise, inserindo-se, portanto, entre os 

instrumentos por meio dos quais a atividade finalística é exercida, razão pela qual, em respeito ao princípio 

da autonomia institucional e da independência funcional, não se sujeitam a controle pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

Também registrou, obiter dictum, a impropriedade da Recomendação CNMP n.º 36/2016, que, 

em seu juízo, “terminou por se imiscuir, de maneira indevida, no juízo quanto à caracterização de ato ilícito 

ou de improbidade, invadindo a independência funcional que foi constitucionalmente garantida aos Membros 

do Ministério Público brasileiro”. 

Argumentou, ainda, que o fato de a matéria ainda não haver sido pacificada na jurisprudência 

pátria reforçaria a impossibilidade de controle por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, na 

medida em que o tema ainda seria controvertido. 

Com base nesses argumentos, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concluiu seu voto no 

sentido de cassar a liminar anteriormente concedida no Procedimento de Controle Administrativo e não 

conhecer do Procedimento de Controle Administrativo, em razão da incidência do art. 130-A, § 2º, da 

Constituição Federal, art. 2º do RICNMP e do Enunciado CNMP n.º 6/2009. 

Iniciada a votação, o Colegiado, por maioria, acompanhou a divergência e cassou a liminar 

anteriormente concedida nos autos pelo relator. Entretanto, em relação à preliminar de não conhecimento e 

ao mérito, o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista feito pelo Conselheiro Leonardo Accioly. 

Até a presente data, o feito ainda aguarda julgamento.  
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2.37 o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou ao Plenário questão de ordem por meio 

da qual questionou a ausência de envio, por parte da Procuradoria-Geral da República, da proposta 

orçamentária do Ministério Público da União para fins de emissão de parecer pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Segundo argumentou o Conselheiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 exige que a 

proposta orçamentária do Ministério Público da União seja objeto de parecer do CNMP (art. 26, § 1º, da Lei 

nº 13.707/2018) e estabelece o prazo de 28 de setembro para que seja proferido o referido opinativo. 

Todavia, ressaltou que, nada obstante a exigência legal, a Procuradoria-Geral da República não teria 

apresentado, até a data da 15ª Sessão Ordinária, a matéria ao Órgão de Controle. 

Acerca da situação, consignou que “a omissão da chefia do Ministério Público da União 

compromete o exercício da competência constitucional de controle orçamentário e financeiro conferido a 

este Conselho Nacional e o cumprimento da obrigação imposta a esta Corte Administrativa pela Lei nº 

13.707/2018, em desrespeito ao princípio da legalidade”. 

Também asseverou que “considerando a iminência do final do prazo legal, também estará 

vulnerado, em um aspecto substancial, o direito dos membros deste Colegiado terem vistas de procedimentos 

que tramitam neste órgão e expor, consequentemente, o seu voto, prerrogativas asseguradas pelo artigo 23, I 

e XI, do RICNMP”. 

Concluiu sua manifestação propondo que o Plenário deliberasse sobre a necessidade de imediata 

autuação do Anteprojeto de Lei no Conselho Nacional do Ministério Público para que fosse apreciada a 

proposta orçamentária do MPU, nos termos do artigo 26, § 1º, da Lei n.º 13.707/2018. 

Nada obstante os argumentos apresentados pelo Conselheiro, o Presidente em exercício, o Vice-

Procurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, rejeitou o cabimento da questão de ordem, encampando 

o entendimento de que seria necessária a existência de procedimento já autuado para sua apresentação, 

recebendo a matéria como simples comunicação, não sujeita a deliberação do Colegiado. Finalizou a 

manifestação asseverando que não seria possível a autuação de Anteprojeto de Lei em razão de a 

Procuradoria-Geral da República não haver encaminhado a proposta orçamentária para conhecimento do 

Conselho Nacional.  

Após a decisão da Presidência, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, fazendo uso da palavra, 

solicitou que o conhecimento da questão de ordem fosse submetida ao Colegiado, com fundamento no artigo 
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5º, XIII, do RICNMP, o qual dispõe ser da competência do Plenário “resolver as dúvidas suscitadas pelo 

Presidente ou pelos demais membros do Conselho sobre a ordem do serviço ou a interpretação e a execução 

deste Regimento Interno”. 

O Conselheiro Dermeval Farias também se pronunciou acerca do tema, destacando que a Lei n.º 

13.707/2018 foi aprovada pelo Poder Legislativo e goza de presunção de constitucionalidade, devendo ser 

cumprida pela Procuradoria-Geral da República, a qual incumbiria ajuizar eventual ação de controle de 

constitucionalidade caso entendesse que o ato normativo padecesse de vício, e que caberia ao Conselho 

Nacional apreciar, ainda que de ofício, a matéria, sob pena de incorrer em omissão no cumprimento do 

mandado contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Apresentaram manifestação favorável à apreciação da questão de ordem, ainda, os Conselheiros 

Marcelo Weitzel Rabello de Souza (MPM); Orlando Rochadel Moreira (MP/SE - Corregedor Nacional); 

Fábio Bastos Stica (MP/RR); Lauro Machado Nogueira (MP/GO); Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho 

(Senado Federal); Erick Venâncio (OAB) e Leonardo Accioly da Silva (OAB). 

Apesar dos pronunciamentos favoráveis apresentados e dos argumentos expostos, a Presidência 

deliberou, unilateralmente, por não submeter a questão à deliberação do Plenário. 

Por essa razão, foi obstada a proposição do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta no sentido de 

que se emitisse, desde logo, parecer sobre a proposta orçamentária do Ministério Público da União para o 

ano de 2019.  

O Conselheiro tinha voto escrito concluindo pela não aprovação da proposta enviada pela 

Procuradoria-Geral da República e pela reformulação dela para adequá-la à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e à deliberação do CASMPU, da qual transcrevemos a conclusão: 

“Ante todo o exposto, voto no sentido da NÃO APROVAÇÃO da Proposta nos termos em que 

trazidas à apreciação deste egrégio Plenário, porquanto desatende a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

desconsidera os critérios estipulados na Ata da 91ª Reunião do CASMPU e desfigura os anteprojetos 

apresentados pelo MPT, pelo MPM e pelo MPDFT, afrontando a autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira desses ramos. 

Em complemento, recomenda-se a reformulação da proposta nos seguintes termos: 

I – o provisionamento do valor necessário ao grupo de despesa GND 1 (pessoal e encargos 

sociais) com o acréscimo previsto do reajuste dos subsídios dos membros no percentual de 16,38%, 

priorizando-se o pagamento das despesas obrigatórias dos 4 Ramos do MPU, em cumprimento ao que 
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determina disposto no artigo 27, §4º, da Lei nº 13.707/2018 (LDO de 2019) e observado o limite 

estabelecido no Novo Regime Fiscal instituído pela EC 95/ 2016; 

II –  o rateio proporcional, entre os seus 4 Ramos e a Escola Superior do Ministério Público da 

União, do saldo disponível para fazer face a despesas discricionárias do MPU, observando-se o critério 

definido pelo CASMPU (91ª Reunião, realizada em 13 de julho de 2017), que fixou a participação de cada 

uma dessas unidades na LOA de 2018 (Lei nº 13.587/2018) para as despesas discricionárias como parâmetro 

a seguir seguido nos outros anos; e 

III – o rateio proporcional, pelos mesmos critérios antes referidos, do montante de R$ 

62.313.832,00, incrementado no orçamento do MPU pelo Poder Executivo, no Projeto de Lei Orçamentária 

encaminhada ao Congresso Nacional, para fazer frente ao disposto no §8º do artigo 27 da LDO, valor 

alocado, porém, integralmente na Unidade 34101 – Ministério Público Federal.” 

Medidas estão sendo estudadas pelo Conselheiro para defesa e garantia das prerrogativas do 

Plenário e dos Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

2.38 Nos autos da Proposição n.º 1.00752/2017-53, o Plenário do CNMP aprovou, por 

unanimidade, proposta de recomendação que sugere parâmetros para a atuação do Ministério Público no 

dever constitucional de defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica de Saúde e na execução das 

atividades relacionadas à Ação Nacional da Saúde, com as sugestões de acréscimo apresentadas pelo 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, as quais foram integralmente incorporadas ao voto do Conselheiro 

Relator Erick Venâncio. 

Segundo asseverou o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, em seu voto, seriam necessários 

pequenos acréscimos para adequar a Recomendação à atribuição do Ministério Público do Trabalho, com a 

previsão expressa da defesa da saúde do trabalhador e da defesa do meio ambiente do trabalho, nos seguintes 

termos: 

1º acréscimo - Inclusão de um novo considerando, com a redação: “CONSIDERANDO que a 

Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no seu artigo 2º, dispõe ser a saúde um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; e, em seu artigo 

6º, V, estabelece que está incluída, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a colaboração na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;” 

2º acréscimo – adição da expressão “inclusive do trabalhador” no inciso I do artigo 3º, que fica 
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assim redigido: I – criar unidades especializadas na defesa da saúde, inclusive do trabalhador, observadas as 

peculiaridades de cada instituição; 

3º acréscimo -  inserção da expressão “e na defesa do meio ambiente do trabalho nas atividades 

da saúde”, ficando assim o artigo 4º da resolução: Art. 4º. Fica criada a estratégia da “Semana Nacional de 

Mobilização do Ministério Público na defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica e na defesa do 

meio ambiente do trabalho nas atividades da saúde”, como Ação Nacional, coordenada pela Comissão de 

Planejamento Estratégico (CPE) e pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP, a ser executada anualmente. 

 

LIMINARES DEFERIDAS 

 

(Registro de evento presidido pelo Conselheiro no Plenário do CNMP) 

 

2.39 - O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu decisão liminar nos autos de Procedimento 

de Controle Administrativo nº 1.01144/2017-20, instaurado a partir de provocação da Corregedoria Nacional 

do Ministério Público em desfavor do Ministério Público do Estado do Amazonas, no qual se noticiam 
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irregularidades nas 23ª e 24ª Promotorias de Justiça de Manaus constatadas durante a realização de Correição 

Ordinária naqueles órgãos. 

Na inicial, foi narrada a grave crise no sistema carcerário do Estado do Amazonas, o significativo 

acervo processual que tramita perante as citadas unidades ministeriais, que atuam perante a Vara de Execuções 

Penais de Manaus/AM, bem como a ausência de Membros e Servidores para fazer frente a essa situação.  

Nesse contexto, o órgão correicional requereu, liminarmente, 1) o retorno imediato da titular da 24ª 

Promotoria de Justiça de Manaus, Dra. Christianne Corrêa Bento da Silva, à sua lotação; 2) a abertura de edital 

de movimentação na carreira para o preenchimento da vaga de Promotor de Justiça titular da 23ª Promotoria de 

Justiça de Manaus/AM, determinando-se, ainda, a manutenção do futuro titular da referida lotação; 3) a criação 

ou  remanejamento de mais 2 cargos de Promotor de Justiça com atribuição vinculada à Vara de Execução Penal; 

4) a lotação de, ao menos, mais 8 servidores públicos junto às Promotorias com atribuição vinculada à Vara de 

Execução Penal; e 5) a realização de mutirão para o levantamento da atual situação de toda a população 

carcerária do Estado do Amazonas, tomando-se as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com o intuito de 

individualizar a situação fática e jurídica de cada um dos presos vinculados ao referido sistema, inclusive com 

seu cadastramento em sistema informatizado. 

Após análise da matéria e informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do 

Amazonas, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta deferiu parcialmente o pedido liminar.  

Inicialmente, destacou que a competência conferida pela Constituição da República ao CNMP é de 

controle administrativo externo adstrito à juridicidade, estando interditada a incursão na seara do mérito 

administrativo, atribuição reservada pela lei à autoridade ou ao órgão constituído para a prática do ato. À vista 

disso, no controle da legalidade, o CNMP não pode substituir-se às escolhas de mérito feitas pelo administrador 

ministerial, sob pena de desrespeitar sua primeira e mais importante atribuição constitucional que é “zelar pela 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público”. 

Por outro lado, salientou o quadro caótico e deficiente da atuação estatal, no que tange ao controle das 

unidades prisionais no Estado do Amazonas, situação essa que põe em risco grave e iminente a vida, a liberdade e a 

integridade física de detentos, agentes públicos e demais cidadãos a exigir a pronta atuação dos Órgãos e Poderes 

do Estado Brasileiro. 

Diante do quadro delineado, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta considerou a necessidade de 

protagonismo e de atuação prioritária do Ministério Público na solução do problema, concertada com os demais 

agentes envolvidos no Sistema, a partir de um esforço concentrado de Membros e Servidores. Para tanto, segundo 
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afirmou, não podem ficar as Promotorias de Justiça totalmente desguarnecidas de servidores, principalmente 

neste momento de reconhecida situação de caos e de grave e iminente risco no Sistema Carcerário do Amazonas, 

devendo a Procuradoria-Geral de Justiça, minimamente, atender às necessidades prementes relacionadas ao 

apoio funcional aos Promotores da 23ª e 24ª Promotorias com atribuição vinculada à Vara de Execução Penal. 

Assim, determinou ao Parquet amazonense que realize, no prazo de trinta dias, estudos tendentes à 

criação ou ao remanejamento de mais 2 cargos de Promotor de Justiça com atribuição vinculada à Vara de 

Execução Penal, informando as providências ao CNMP, bem como que disponibilize estrutura mínima de 

Servidores para atender às necessidades prementes relacionadas ao apoio funcional aos Promotores da 23ª e 24ª 

Promotorias com atribuição vinculada à Vara de Execução Penal.  

 

2.40 O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta deferiu, em 05/09/2018, no Procedimento de 

Controle Administrativo n.º 1.00825/2018-06, liminar em desfavor do Ministério Público da União 

suspendendo o item 13.36 do edital do 10º concurso público para servidores, de modo a afastar a possibilidade 

de que os candidatos aprovados possam ser nomeados no Conselho Nacional do Ministério Público. 

Em sua decisão, o Conselheiro assentou que o “Conselho Nacional do Ministério Público é órgão de 

controle externo dos atos administrativos e financeiros praticados pelo Ministério Público da União. Tal premissa 

afasta o pressuposto de identidade dos cargos estabelecido pelo edital e, por sua vez, torna necessário o 

reconhecimento da autonomia e independência que se deve conferir à instituição de controle em relação à 

instituição controlada, mormente no que tange ao seu quadro de pessoal”.  

Também registrou que o aproveitamento estabelecido no edital do certame representaria “a inobservância da 

expressa regra do Regimento Interno do CNMP, que, em seu artigo 5º, inciso VIII, disciplina como competência 

do Plenário “deliberar sobre o provimento, por concurso público, dos cargos necessários à sua administração, 

ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. 

No mesmo dia em que foi proferida a liminar, a Secretaria-Geral do Ministério Público da União 

comunicou que, atendendo a solicitação da Secretaria-Geral do CNMP, retificou o edital, excluindo o subitem 

13.36.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

 

 

(Registro da Sessão Plenária do CNMP) 

 

2.41 - Autoria da Proposição nº 1.00110/2018-35, que ampliou o prazo do qual dispõem as 

unidades e ramos do Ministério Público para envio à Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP do 

relatório de desempenho de seus respectivos planos estratégicos referentes ao exercício anterior.  

Com a aprovação da proposição, o artigo 17 da Resolução CNMP nº 147/2016 foi alterado para 

mudar a data limite de envio dos relatórios de desempenho, à CPE/CNMP, de 31 de janeiro para o último dia 

de fevereiro. 

A alteração foi necessária e conveniente, pois uniformizou este prazo com o de outros atos 

normativos do CNMP e não impactou nas atividades de coleta a que se destina. Em 2017 e 2018, a CPE/CNMP, 

por ocasião das coletas de dados, recebeu das unidades e ramos do Ministério Público sugestões para alterar o 

atual prazo de 31 de janeiro. 

PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 147/2016. 

MODIFICAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO AO CONSELHO NACIONAL DO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO 

ESTRATÉGICO PELAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

BRASILEIRO. PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. APROVAÇÃO. 

(CNMP. PROP 1.00110/2018-35, Rel. Cons. Lauro Machado Nogueira. Julgado em 

12/06/2018). 

 

2.42 - Autoria da Proposição nº 1.00146/2018-09, de relatoria do Conselheiro Marcelo Weitzel, 

apresentada com o objetivo de alterar a Resolução CNMP nº 177/20171, que proíbe a designação para função 

de confiança ou a nomeação para cargo em comissão no quadro dos serviços auxiliares do Ministério Público 

de pessoa que tenha praticado atos tipificados como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, 

e dá outras providências. 

O Conselheiro Sebastião propôs a revogação dos §§1º e 2º do art. 5º2 e de mudança da redação 

do art. 6º da respectiva norma, sob o argumento de que a apresentação de declaração pelo nomeado ou 

designado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, na forma do art. 5º, caput, da 

Resolução 177 é suficiente para o cumprimento dos fins a que se propõe a norma, de modo que a exigência 

de que cada Parquet analise a veracidade da declaração por meio da checagem de uma série de documentos e 

certidões negativas, na forma do art. 5, §1º, é desarrazoada e causa contratempos desnecessários às 

administrações das unidades do Ministério Público pelo país e aos respectivos nomeados e designados.  

À época de apresentação da proposta, o Conselheiro destacou que o ato normativo, em seus art. 

5º, § 1º, estabelecia a exigência de um rol extenso de documentos a serem apresentados pelos ocupantes de 

cargo em comissão ou função de confiança, o que estaria burocratizando, de forma excessiva, o provimento 

de cargos e funções, bem como impondo à Administração um volume de trabalho desarrazoado no que se 

refere à análise dos citados documentos. 

Aderindo aos fundamentos elencados pelo Conselheiro proponente e com objetivo de privilegiar 

o princípio da eficiência em detrimento da excessiva burocratização, o Conselheiro Relator votou pela 

aprovação da proposta de Resolução apresentada, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais 

Conselheiros. Segue a ementa do acordão: 

PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNMP N] 

177/2017. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 5º. ALTERAÇÃO DE 

REDAÇÃO DO ART. 6º. REGRA ATUAL QUE IMPÕE EXCESSIVA 
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BUROCRATIZAÇÃO DAS NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO 

OU DESIGNAÇÕES PARA FUNÇÕES DE CONFIANÇA. SUFICIÊNCIA DA 

APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, CAPUT. 

APROVAÇÃO DA PROPOSTA COM EMENDA ADITIVA PARA CORREÇÃO 

DE IMPROPRIEDADE TÉCNICA CONTIDA NO ART. 5º, CAPUT, E 

ESCLARECIMENTOS QUANTO À APLICABILIDADE DA NORMA. 

1. A apresentação de declaração pelo nomeado ou designado para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, na forma do art. 5º, caput, da 

Resolução CNMP nº 177/2017, é suficiente para o cumprimento dos fins a que se 

propõe a norma, de modo que a exigência de que cada Parquet analise a veracidade 

da declaração por meio da checagem de uma série de documentos e certidões 

negativas, na forma do art. 5º, § 1º, é desarrazoada e causa contratempos 

desnecessários às administrações das unidades do Ministério Público pelo país e 

aos respectivos nomeados e designados. 

2. A redação atual do art. 5º, caput, da Res. CNMP 177/2018, obriga os 

designados para função de confiança e os nomeados para cargos em comissão a 

apresentarem a declaração antes da posse, sendo que, nos casos de função em 

confiança e substituições não há posse, apenas exercício, o que faz com que fiquem 

sem um referencial limite para apresentação da declaração. 

3. Importância do esclarecimento da validade da declaração apresentada nos 

termos do art. 5º da Resolução CNMP nº 177/2017 e da desnecessidade de 

recadastramento para aqueles que já o fizeram. 

4. Aprovação da proposta com apresentação de emenda aditiva, nos termos do 

art. 149, I, do RICNMP. 

(CNMP. PROP 1.00146/2018-09. Rel. Cons. Marcelo Weitzel Rabello de Souza. 

Julgado em 12/06/2018). 

 

2.43 Autoria, juntamente com o Conselheiro Leonardo Accioly, da Proposição nº 

1.00759/2018-29, que recomenda a atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e os Ministérios 

Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios visando ao enfrentamento do trabalho infantil, bem 
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como à garantia do direito à formação profissional, por meio de contratos de aprendizagem, aos adolescentes 

e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, aos que cumprem medidas socioeducativas, aos que 

estão acolhidos e, ainda, àqueles em situação de trabalho infantil, tanto no meio urbano quanto rural, 

observadas suas peculiaridades.  

Segundo consta da justificativa da proposição, “a profissionalização dos adolescentes e jovens, 

seja no tocante à aprendizagem ou inserção no mercado de trabalho, deve ser incentivada; tudo em harmonia 

com a Convenção 182 – sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 

Eliminação – da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Estado brasileiro em 

12/09/2000”. 

A recomendação apresentada é fruto do acordo de resultados elaborado ao fim da Ação Nacional 

de Enfrentamento ao Trabalho Infantil: Educação, Profissionalização e Políticas Públicas. 

O procedimento foi distribuído ao Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo e encontra-se em 

fase de instrução. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES 

 

 

(Registro da Solenidade de Posse dos Conselheiros do CNMP, na Procuradoria Geral da República) 
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Desde a posse, na data de 18 de setembro de 2017, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

passou a representar o CNMP em diversos eventos internos e externos, conforme descrição a seguir. 

• 27 a 29 de setembro de 2017: Ocorreu, em Belo Horizonte/MG, o XXII Congresso 

Nacional do Ministério Público. O evento reuniu representantes do Ministério Público de todos os estados da 

federação e promoveu a discussão de temas relevantes para o aprimoramento da atuação da classe em todo o 

país, além de proporcionar a troca de experiências e o congraçamento entre os participantes, dentre eles o 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

• 20 e 21 de novembro de 2017: A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP) 

promoveu, com apoio do Ministério Público Militar (MPM), workshop sobre a atuação do Ministério Público 

perante a Justiça Militar. O evento ocorreu no auditório do CNMP, em Brasília/DF e teve participação efetiva 

do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

• 21 de novembro de 2017: O Conselheiro participou da Apresentação do Coral da UNB em 

Homenagem a servidores e ex-Procuradores-Chefes da PRT-10; PRT 10ª Região. 

• 22 de novembro de 2017: A União Europeia e a Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou o "Seminário Internacional 

Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica", que pretendeu identificar as 

possibilidades de atuação do Ministério Público brasileiro no combate à violência doméstica, considerando a 

experiência dos países da União Europeia, entre eles a Lituânia, a Itália e Portugal. O evento contou com a 

presença do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

• 28 de novembro de 2017: O Conselheiro prestigiou solenidade de entrega da Medalha da 

Ordem do Mérito da associação Nacional dos Membros do Ministério Público que ocorreu na Procuradoria-

Geral de Justiça Militar (PGJM), em Brasília/DF. 

• 6 e 7 de dezembro de 2017: Foi realizada a Ação Nacional do Ministério Público em defesa 

do Sistema Prisional, em Belo Horizonte/MG, tendo como objetivo induzir e fomentar práticas que 

contribuam para a eficiência da execução penal, reforcem seu viés socializador e assegurem a dignidade da 

pessoa humana. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, presidente da Comissão de Planejamento 

Estratégico, teve participação efetiva no evento. 

• 22 de dezembro de 2017: Ocorreu a reunião para definição das Metas da Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. O evento foi realizado no CNMP e contou com a 

presença do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 
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• 6 de dezembro de 2017: O Conselheiro representou o CNMP na solenidade de posse da 

administração do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT), biênio 2017-2019. O evento foi 

realizado no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte/MG. 

• 14 de dezembro de 2017: O Conselheiro participou da solenidade de lançamento Projeto 30 

anos – MPF Cidadão – que tem como objetivo Resgatar a história do MPF, por meio de pesquisas 

documentais, coleta de depoimentos de membros e servidores e disponibilização do conteúdo em Portal na 

internet; Destacar as muitas frentes de atuação da Instituição, com a realização e divulgação de ações 

coordenadas nas temáticas prioritárias; Mostrar a importância do trabalho de defesa dos direitos humanos 

realizado pelo MPF, que permeia toda a atuação temática da Instituição, e;  Promover a cidadania e o 

interesse público. O evento ocorreu na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília/DF. 

• 6 de fevereiro de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta prestigiou a Solenidade de 

posse do Conselheiro do CNJ – Dr. Francisco Luciano de Azevedo Frota. O evento ocorreu no Plenário CNJ, 

na cidade de Brasília/DF. 

• 19 a 20 de fevereiro de 2018: Aconteceu a Ação Nacional em Defesa dos Recursos 

Hídricos, cujo tema é a integração nacional do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos. O evento, 

que aconteceu na Escola Superior do Ministério Público (ESMPU), em Brasília/DF, foi promovido pela 

Comissão do Meio Ambiente (CMA) em parceria com a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), da 

qual o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta é presidente. Ambas as Comissões integram o Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP). O objetivo do evento é fomentar as discussões e interlocuções 

acerca do tema, bem como disseminar e estimular a prática de boas iniciativas por parte das unidades do MP. 

Para participar dos trabalhos, a CMA enviou ofício às unidades e aos ramos do Ministério Público para que 

indicassem três representantes, preferencialmente integrantes do órgão responsável pelo apoio operacional ao 

meio ambiente. 

• 22 a 23 de fevereiro de 2018: Ocorreu o lançamento do Plano Geral de Atuação (PGA) do 

Ministério Público de Goiás para o biênio 2018-2019, na cidade de Goiânia e contou com a presença do 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

• 27 de fevereiro de 2018: O Conselheiro prestigiou o Lançamento da Pesquisa de 

Visibilidade Interna da Ouvidoria do MPT. O evento ocorreu no Hall do 2º andar, da Procuradoria Geral do 

Trabalho, em Brasília/DF. 

•  27 de fevereiro de 2018: O Conselheiro também participou da Audiência Pública 70 anos 

de Declaração dos Direitos Humanos, ocorrida no auditório do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, em Brasília/DF. 
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• 6 de março de 2018: O Conselheiro integrou comitiva que visitou o estado de Roraima com 

objetivo de acompanhar o desenvolvimento da situação migratória no local. 

• 12 de março de 2018: Ocorreu a Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais. O evento foi realizado na sala de reunião do Conselho Superior do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios. Na oportunidade, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta fez uma breve 

exposição de temas da Comissão de Planejamento Estratégico. 

• 13 de março de 2018: O Conselheiro prestigiou a posse da nova diretoria, conselho fiscal e 

diretores regionais da CONAMP, biênio 2018/2020. A solenidade foi realizada em Brasília (DF). 

•  26 de março de 2018: O Conselheiro marcou presença na abertura do Curso de Ingresso e 

Vitaliciamento de novos Procuradores do Trabalho, ocorrido na Escola Superior do Ministério Público da 

União (ESMPU), em Brasília/DF. 

• 9 de abril de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, na qualidade de presidente da 

CPE, participou da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão, realizada na Procuradoria-Geral do 

Trabalho, em Brasília/DF. 

• 11 de abril de 2018: O Conselheiro e Presidente da CPE recebeu a visita da Presidente do 

Colégio de Ouvidores e Diretores do Colegiado, realizada à CPE. 

• 12 a 15 de abril de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou do  XXII 

Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, que teve como tema  “O papel do MPT na construção 

jurisprudencial pós-reforma trabalhista. O evento foi realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo/SP. 

• 17 a 18 de abril de 2018: Foi realizado no auditório do CNMP o I Seminário Nacional 

ENASP-CNMP- Desafios Atuais da Segurança Pública, tendo como objetivo realizar palestras e debates 

sobre os temas: “Desafios da Segurança Pública no Brasil”; “Boas Práticas na Segurança Pública”: Projetos 

Tempo de Justiça e Réus Multidenunciados; Violência Doméstica e Feminicídio; Proposições legislativas no 

âmbito da Segurança Pública; e Análise Econômica da Execução Penal e Sugestões de Reforma. O evento 

contou com a participação do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta.  

• 20 de abril de 2018: O Conselheiro prestigiou posse de Procuradores do Trabalho na PGT. 

• 1 a 3 de maio de 2018: Foi apresentado o projeto de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro, em reunião do Colégio de Diretores das Escolas e 

Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos MP’s (Cedemp). O objetivo da participação do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no encontro, em Recife (PE), foi compartilhar o trabalho 

que está sendo realizado e colher informações e percepções do colegiado para subsidiar a construção no novo 
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Mapa Estratégico Nacional 2020-2029. Na oportunidade, afirmou o conselheiro e presidente da Comissão de 

Planejamento Estratégico Nacional (CNMP/CPE) Sebastião Vieira Caixeta, que "A ideia é construirmos um 

planejamento legítimo, a partir de um diagnóstico amplo e democrático". 

• 4 de maio de 2018: O Conselheiro representou o CNMP na Posse do Procurador de Justiça 

dr. Paulo Cezar dos Passos, em Campo Grande/MS. 

• 9 de maio de 2018: Com o slogan “Apoio. Toda grávida tem esse desejo” foi lançada, na 

sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, campanha de valorização às 

gestantes no ambiente de trabalho. A iniciativa é uma parceria do CNMP e do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), com apoio do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS). O objetivo da 

campanha é divulgar os direitos já existentes e estimular outras iniciativas que favoreçam a maternidade no 

ambiente de trabalho sob a perspectiva de direitos humanos. Entre essas ações, consta a concessão de 

benefícios que favoreçam as gestantes mesmo que não sejam obrigatórios pela legislação, como a 

prorrogação da licença-maternidade, que atualmente é de 120 dias. Como presidente da Comissão de 

Planejamento Estratégico (CPE), uma das duas comissões à frente da campanha no CNMP, o conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta explicou que a iniciativa, alinhada aos objetivos do milênio das Organizações das 

Nações Unidas, é só o início de um trabalho permanente de valorização das gestantes dentro da perspectiva 

de direitos humanos. “Reconhecemos que avanços na temática já ocorreram, porém ainda não são 

suficientes. Então, quando fomos procurados pelo MPT, de pronto abraçamos a ideia, que em tudo se 

coaduna com o trabalho do CNMP e de suas comissões temáticas”, disse o conselheiro. 

• 9 de maio de 2018: Foi realizada a solenidade de posse da diretoria da Associação Nacional 

dos Procuradores da República (ANPR), para o biênio 2017/2019. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, 

participou da cerimônia realizada na Procuradoria-Geral da República.  

• 10 a 11 de maio de 2018: Ocorreu o II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal 

do Júri, tendo com o tema alguns dos temas apontados para debate os Aspectos psicológicos da persuasão, 

feminicídio, cadeia de custódia, crimes multitudinários, imagem da vítima, condenação e aplicação da pena. 

O evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Unidade de Capacitação 

do Ministério Público (UNCMP/CNMP) e aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, com o 

intuito de discutir questões relativas ao Tribunal do Júri e estimular os membros do MP a compartilharem 

estratégias e teses jurídicas. O Conselheiro presidiu a mesa que debateu o tema “Feminicídio: O desafio de 

discutir gênero no Plenário”. 
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• 11 de maio de 2018: O Conselheiro concedeu entrevista para a TV Justiça tendo como tema 

o lançamento de pesquisa para ouvir a sociedade sobre assuntos prioritários na atuação do Ministério 

Público. Informou o Conselheiro, na qualidade de presidente da CPE, que a aplicação do questionário faz 

parte do amplo diagnóstico que está sendo realizado para elaboração do Planejamento Estratégico Nacional 

da instituição, que conta ainda com entrevistas presenciais, audiências públicas e encontros regionais. O 

mesmo tema foi objeto de entrevista concedida à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte/MG. O questionário ficou 

disponível entre 8 de maio a 8 de junho/2018 e foi possível preenchê-lo por meio de computadores, tablets e 

celulares. 

No mesmo dia, o Conselheiro representou o CNMP na "Cerimônia de Homenagem às 

Composições da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, evento que integra o Projeto MPF Cidadão 30 anos”, 

realizada no Memorial do MPF. 

• 16 de maio de 2018: O CNMP apresentou o projeto de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro à Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público (Conamp). O objetivo da apresentação, feita por representantes do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Brasília-DF, 

foi compartilhar o trabalho que está sendo realizado e colher informações e percepções dos associados à 

Conamp para subsidiar a construção no novo Mapa Estratégico Nacional 2020-2029.  “Nossa ideia é 

construir um planejamento estratégico efetivo, a partir de um amplo diálogo com integrantes do MP e da 

sociedade. Para isso, o projeto inclui um questionário, aberto a qualquer cidadão, por meio do qual todos 

podem participar desse processo de construção do futuro do Ministério Público brasileiro”, afirmou o 

conselheiro e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico Nacional (CNMP/CPE), Sebastião Vieira 

Caixeta. 

• 21 a 22 de maio de 2018: O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio 

da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) e da Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção 

(CEC), realizou a 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção. O evento aconteceu na sede do CNMP 

em Brasília-DF. O presidente da CPE, conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, apresentou o Projeto Ação 

Nacional: MultiPlicando a Estratégia. 

• 21 de maio de 2018: O Conselheiro prestigiou solenidade de concessão de título de Cidadão 

Honorário de Brasília ao Dr. Cesar Brito, realizada no Plenário da Câmara Legislativa do DF. 
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• 23 a 24 de maio de 2018: Aconteceu a Ação Nacional de Enfrentamento ao Trabalho 

Infantil – Fortalecimento da Educação, Profissionalização e Políticas Públicas. O presidente da CPE, 

conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, apresentou o Projeto Ação Nacional: Multiplicando a Estratégia. 

• 24 a 25 de maio de 2018: Ocorreu a 112ª Reunião Ordinária Corregedores-Gerais do MP, no 

Auditório Oviêdo Teixeira, no hotel Real Classic, em Aracaju, oportunidade em que foi apresentado o Plano 

Estratégico Nacional pela Comissão de planejamento estratégico do CNMP. 

• 6 de junho de 2018: O Ministério Público Federal realizou evento em comemoração ao Dia 

Mundial do Meio Ambiente, com a realização de um ciclo de debates para analisar os retrocessos ambientais 

em curso. O Conselheiro participou do evento que teve como sede o Memorial do MPF na Procuradoria-

Geral da República. 

• 7 a 8 de junho de 2018: O conselheiro e presidente da Comissão de Planejamento 

Estratégico do CNMP, Sebastião Vieira Caixeta, apresentou o projeto de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro a ouvidores da instituição em todo o país. 

Acompanhado de integrantes da equipe responsável pela iniciativa, o conselheiro participou da XXXVII 

Reunião Ordinária Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), realizada em 

Fortaleza, no Ceará. 

• 11 de junho de 2018: Em evento realizado no Ministério Público de São Paulo, o 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu palestra com o tema A Perspectiva do CNMP sobre 

Desigualdade de Gênero. 

• 13, 14 e 15 de junho de 2018: Foi realizado o 1º Workshop eSocial para Órgãos Públicos 

promovido pelo Comitê Gestor do eSocial, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, na 

sede da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT). O conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou do evento. 

• 18 a 19 de junho de 2018: Foi realizado o Seminário Internacional de Execução Penal, que, 

durante dois dias, tratou das dificuldades enfrentadas pelo Estado brasileiro na implementação de garantias 

estabelecidas internacionalmente para o problema prisional. O evento ocorreu na sede do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP), em Brasília-DF, e foi promovido pela Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP/CNMP) em parceria com a Unidade 

Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP). 

• 21 de junho de 2018: O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão 

de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), apresentou dados que demonstram a desigualdade de gênero no 
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Ministério Público brasileiro. Os números foram produzidos dentro do estudo denominado “Cenários”, que 

tem como objetivo o levantamento de dados nos ramos e unidades do MP que permitam o desenvolvimento 

de estratégias para aperfeiçoamento institucional nas temáticas relativas à igualdade e à diversidade. 

• 28 de junho de 2018: O Conselheiro participou da solenidade de Posse do Procurador-Geral 

de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, no cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). A solenidade foi realizada no auditório do MP 

de Goiás, em Goiânia/GO. 

• 4 e 5 de julho de 2018: Foi realizada a I Mostra de Projetos do Ministério Público em 

Salvador/BA. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério do Público (CNMP), por meio 

da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia 

(MP/BA).  

• 1 a 4 de agosto de 2018: Foi realizado o XIV Congresso Estadual do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul, em Gramado/RS, um fórum de discussão do presente e do futuro. Objetivou reunir 

colegas, juristas e convidados do Brasil inteiro para estabelecerem um debate qualificado dos mais variados 

temas que envolvem as atribuições do Ministério Público e seu papel na defesa da sociedade e da democracia 

brasileira. Na ocasião foram realizadas diversas reuniões das quais o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

participou de forma efetiva. 

• 8 a 9 de agosto de 2018: Ocorreu a inauguração da nova sede do MPT em Araguaína/TO, 

seguida de reunião com membro do MPT local. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou do 

evento. 

• 16 de agosto de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou da cerimônia de 

entrega do II Prêmio MPT 10, na sede da PRT. 

• 21 de agosto de 2018: A Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, sob a 

presidência do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, promoveu o seminário Nacional de Escrituração Fiscal 

Digital de retenções e outras informações fiscais para órgãos públicos – E-social. No evento o Conselheiro 

foi representado pelo servidor Roberto Itajahy Lopes. 

• 23 de agosto de 2018: O Conselheiro participou de Talk Show sobre os “30 anos da 

Constituição: o Ministério Público na Constituinte”, no auditório do Conselho Nacional do Ministério 

Público, em Brasília. O evento faz parte do projeto “Diálogo cidadão: reflexões do passado, olhar para o 

futuro”. 

• 28 de agosto de 2018: Foi realizada, na sede do CNMP, a Reunião da Comissão de Infância 

e Juventude, a qual contou com a presença do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 
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• 29 de agosto de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou da Mesa Redonda 

que tratou dos impactos econômicos e sociais do racismo e da intolerância religiosa, realizada pela 

Procuradoria-Geral do Trabalho, em sua sede na cidade de Brasília/DF.  

Na mesma data, 29 de agosto de 2018, o Conselheiro se fez representar pelo Servidor João 

Barbosa Lima no evento organizado pela Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público que 

tratou de instrução sobre segurança orgânica com ênfase na proteção de documentos em formato físico e no 

ambiente digital. 

À noite, também na mesma data, o Conselheiro participou da Posse dos Excelentíssimos 

Ministros – João Otávio Noronha e Maria Thereza de Assis Moura, nos cargos de presidente e vice-

presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A cerimônia que ocorreu no Plenário do STJ. 

• 30 de agosto de 2018: O conselheiro participou do Encontro Nacional de Defesa da 

Probidade Administrativa – Unidade de Capacitação do MP, realizado na sede do CNMP. 

• 31 de agosto de 2018: O Conselheiro participou da Sessão Solene de entrega das Comendas 

da Ordem do Mérito, no Auditório Promotor de Justiça Andrelino Bento Santos Filho, localizado na Sede do 

MPDFT, em Brasília/DF. 

• 18 de setembro de 2018: Com os dizeres “Esse é o momento de fazermos um ensaio geral 

para os encontros regionais que serão realizados para a elaboração do Planejamento Estratégico Nacional”, o 

Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, Sebastião Vieira Caixeta, abriu o encontro piloto do 

projeto, na cidade de Brasília/DF. 

• 20 de setembro de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta acompanhou visita 

institucional ao Sistema Prisional no estado de Goiás, onde realizou visita à Colônia Agroindustrial do 

Regime Semiaberto do Complexo do Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia, bem como participou de 

Reunião com o Diretor-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, Cel. Edson Costa, seguida 

de Reunião com o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, Abraão Júnior Miranda 

Coelho. 

• 26 a 27 de setembro de 2018: O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou do 

Encontro Regional do Planejamento Estratégico Nacional-MP, realizado no Ministério Público do Pará. 
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Correições 

 

 

(Registro da Correição-Geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público no Estado da Paraíba, em 

11/12/2017) 

 

No exercício de suas atribuições, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta participou de 

correições promovidas pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo: 

• No período de 4 a 7 de dezembro de 2017: O funcionamento e a regularidade dos serviços 

prestados no Estado do Amazonas pelo Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Trabalho, Ministério Público Militar) e pelo Ministério Público Estadual foram avaliados pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, durante correição-geral no Estado, da qual o Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta participou. 

• De 11 a 14 de dezembro de 2017: A Corregedoria Nacional do Ministério Público, órgão do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fez correição geral nos ramos do Ministério Público da 

União (Federal e Trabalho) na Paraíba e no Ministério Público Estadual. Durante os quatro dias, a 

Corregedoria Nacional verificou o funcionamento e a regularidade dos serviços nas referidas unidades 

ministeriais. 
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• No período de 5 a 9 de março de 2018: O funcionamento e a regularidade dos serviços 

prestados no Pará pelo Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Público Militar) e pelo Ministério Público Estadual foram avaliados pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público durante correição-geral no estado. Nesse período, uma equipe composta por 

membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) visitou as instituições.  

• No período de 3 a6 de abril de 2018: Foi realizada a primeira Correição Temática da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público sobre o sistema de execução penal em parceria com a 

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho 

Nacional do Ministério Público. O evento foi acompanhado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

• No período de 16 a 17 de abril de 2018: O Conselheiro acompanhou a Correição Geral 

realizada no Ministério Público do estado do Espírito Santo. 

• No período de 20 a 23 de agosto de 2018: O Conselheiro participou da Correição-Geral 

realizada no Ministério Público no Estado de Pernambuco.  

 

Publicação de artigos 

No curso no mandato, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta publicou o artigo “O 

Planejamento estratégico nacional e o Conselho Nacional do Ministério Público” em coautoria com Dra. 

Ana Lara Camargo de Castro, Membro Auxiliar do CNMP e Promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do Sul, e Dr. Carlos Eduardo Andrade, Procurador do Trabalho e Membro Auxiliar do CNMP, cedendo 

graciosamente à publicação “30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O MINISTÉRIO PÚBLICO: 

avanços, retrocessos e os novos desafios”. 

Redigiu, por sua vez, o artigo Liderança feminina – reflexão, pesquisa e realidade, também 

em coautoria com Dra. Ana Lara Camargo de Castro, publicado na Revista Vanguarda Jurídica e, também, 

no Livro 30 Anos da Constituição Federal: Atuação do MPT 1988-2018 (Organizadores: Catarina von 

Zuben, João Hilário Valenteim, Brasília: Gráfica Movimento, 2018, p. 275). 

 

Audiências internas 

Além das atividades acima mencionadas, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta realiza, 

rotineiramente, atendimentos a advogados e partes para tratar de assuntos relacionados a processos de sua 

competência. 
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3 - PRINCIPAIS ATIVIDADES RELATIVAS À COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO (CPE) 

Na 18ª Sessão Ordinária de 2017, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta foi eleito presidente da 

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), para um mandato de 1 (um) ano. 

A CPE tem por objetivo atuar na estruturação da gestão estratégica da Instituição e na condução 

democrática do processo de planejamento, de longo e médio prazo, das diretrizes de ação do CNMP e do 

Ministério Público em sua integralidade. 

  Inclui, ainda, no escopo de sua atuação, a condução dos trabalhos de formulação de indicadores de 

desempenho, a troca de experiências em gestão com as unidades do Ministério Público e a análise de 

indicadores e estatísticas institucionais.  

Vinculado à CPE encontra-se o Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP), que 

tem por objetivo promover o debate, o estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a 

implementação das melhores práticas de gestão do Ministério Público brasileiro. 

Cabe também à CPE administrar o Banco Nacional de Projetos (BNP), que é um repositório de boas 

práticas de projetos e processos, servindo como instrumento da gestão do conhecimento, permitindo que 

essas iniciativas possam ser reproduzidas em outras unidades e ramos ministeriais.  

Anualmente, os projetos cadastrados concorrem ao “Prêmio CNMP”, dentro das respectivas áreas, 

como forma de reconhecer e estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades do Ministério 

Público brasileiro.  

 

 

  3.1 - FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FNG-MP) 

 

O Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP) tem por objetivo promover o debate, 

o estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação de melhores práticas de 

gestão para suporte à atividade finalística do Ministério Público brasileiro.  

Criado pela Portaria CNMP/Presi nº 25/2012, foi reestruturado em 2014, por meio das Portarias 

CNMP/Presi nº 70, nº 144 e Portaria CNMP/Presi nº 16/2015, todas da lavra da Presidência do CNMP. O 

Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP) constitui instância superior de deliberação 

coletiva dos Comitês de Políticas de Tecnologia da Informação (CPTI); de Políticas de Comunicação Social 
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(CPCom); de Políticas de Gestão Administrativa (CPGA); de Políticas de Gestão Orçamentária (CPGO); de 

Políticas de Gestão de Pessoas (CPGP); e de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE). 

Além dos comitês temáticos, compõem o FNG-MP, como Representantes da Administração Superior 

(RAS), o Secretário-Geral, o Subprocurador para Assuntos Administrativos, o Diretor-Geral ou autoridade 

correlata dos ramos do Ministério Público da União e unidades do Ministério Público dos Estados. Esta 

instância acompanha os trabalhos dos Comitês, delibera sobre as proposições apresentadas, promovendo a 

integração do FNG-MP com a Administração de cada Unidade Ministerial.  

De acordo com o arcabouço normativo citado, são atribuições do Fórum Nacional de Gestão (FNG-

MP): 

I – fomentar a uniformização e a padronização da atuação dos diversos ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro, respeitadas as suas autonomias administrativa, financeira e orçamentária; 

II – promover estudos, coordenar atividades e sugerir políticas e padrões em gestão administrativa e 

institucional, com o objetivo de: 

a) fomentar a integração entre os ramos e as unidades do Ministério Público e entre estes e outros 

órgãos essenciais à sua atividade; 

b) fomentar o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público e subsidiar a elaboração e 

implementação de políticas de planejamento estratégico organizacionais; 

c) incentivar a adoção de boas práticas de gestão e planejamento institucional; 

d) acompanhar os indicadores e as metas nacionais definidas pelo Planejamento Estratégico 

Nacional do Ministério Público; 

e) acompanhar a implantação dos programas nacionais, definidos pelo Planejamento Estratégico 

Nacional do Ministério Público; 

f) propor treinamentos para Membros e servidores na área de gestão e planejamento institucional; 

g) encaminhar ao CNMP sugestões para elaboração de resoluções afetas à área de Gestão e 

Planejamento Institucional; 

h) prestar consultoria técnica na área de gestão e planejamento institucional a pedido do CNMP; e 

i) praticar outros atos necessários ao cumprimento do seu objetivo e compatíveis com suas 

atribuições. 
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   3.1.1 – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

            (1ª Reunião Ordinária do FNG-MP/2018 – Solenidade de Abertura)            

 

      (1ª Reunião Ordinária do FNG-MP/2018 -  Reuniões de trabalho) 
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    Nos dias 9 e 10 de abril de 2018, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília-

DF, realizamos a 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG/MP). As 

atividades contaram com 214 participantes, entre membros e servidores, de todas as unidades e ramos do 

Ministério Público brasileiro. 

     Na abertura, como presidente da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), 

ressaltamos que FNG é imprescindível o funcionamento competente da área-meio do Ministério Público 

brasileiro para que a atividade-fim possa render os frutos pelos quais a sociedade tanto espera e que o 

principal objetivo é sempre prestar uma atividade relevante em prol da população brasileira. Destacamos 

ainda que um dos objetivos da reunião era discutir melhores práticas de gestão em um contexto de difícil 

restrição orçamentária. Assim, considerando que o momento nos impõe mais criatividade e responsabilidade 

é fundamental que possamos identificar práticas exitosas, que nos ajudem a superar os problemas na área 

administrativa, para que sejam replicadas em diversas unidades do Ministério Público. 

     Além disso, elencamos o novo de construir o Planejamento Estratégico Nacional (PEN) 

2020-2029 do Ministério Público brasileiro, cujo plano deverá ser apresentado ao Plenário do CNMP como o 

desafio para a atual composição. Nesse caso, a contribuição do FNG-MP na área meio é fundamental para 

que processo seja democrático e coletivo, com a participação de membros e servidores do MP. Ao fim 

conclamei a todos a que se engajassem no processo, para que tenhamos como resultado um trabalho eficaz e 

efetivo.  

     Participaram ainda do evento o vice-procurador-geral do Trabalho, Luiz Eduardo 

Guimarães Bojart; o corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira; o conselheiro do 

CNMP Lauro Machado Nogueira; e o secretário-geral adjunto do CNMP, Roberto Fuina. 

      Após a abertura, o procurador do Trabalho e coordenador-geral do FNG, Carlos Eduardo 

Almeida Martins de Andrade, conduziu a plenária de nivelamento dos comitês e seguiu-se as reuniões 

temáticas. Na tarde do último dia foram apresentados os trabalhos e as deliberações finais. 
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3.1.2 – CAPACITAÇÕES: Programa de Capacitação em Governança e Gestão de TI  

 

(Registro da abertura do evento na sede do MPM) 

 

(Registro da quarta fase ocorrida na sede da 

PGT)

 

      No período do presente relatório, a CPE, por meio do Comitê de Políticas de Tecnologia 

da Informação do Fórum Nacional de Gestão (CPTI/FNG-MP), realizou duas etapas do Programa de 

Capacitação em Governança e Gestão de Tecnologia da Informação.do Ministério Público). A primeira 

ocorreu na semana de 20 a 24 a de novembro de 2017, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em 

Brasília/DF. A segunda ocorreu na semana de 23 a 27 de julho de 2018, na sede da Procuradoria-Geral do 

Trabalho (PGT). 

      O objetivo das atividades é desenvolver as competências mínimas necessárias para que as 

unidades do Ministério Público possam implementar os projetos e ações previstos no Programa Nacional de 

Governança de TI, que é uma imposição da Política Nacional de Tecnologia da Informação, instituída pela 

Resolução CNMP nº 171/2017. 

     No MPM os trabalhos foram abertos pela promotora de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul e membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP), Ana Lara Camargo de Castro. Na PGT pelo assessor da 

CPE/CNMP Rogério Carneiro e pela nova coordenadora do Comitê de Políticas de Tecnologia da 

Informação, Luciana Maria de Araújo Freitas, assessora de Governança de Tecnologia da Informação do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

      A capacitação abrange 40 horas de aula, distribuídas em duas turmas compostas por 
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servidores da área de tecnologia do Ministério Público. 

     O instrutor da capacitação foi Roberto Delgado Arteiro, mestre em Ciência da Computação 

pela Universidade Federal de Pernambuco e servidor do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Ele 

atua há 25 anos no mercado de TI e liderou projetos de Governança, Riscos e Compliance nos setores 

público e privado. Além disso, participou, no CNMP e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da construção 

de instrumentos regulatórios atualmente norteadores da Governança de TI no Sistema de Justiça brasileiro e 

é professor titular de disciplinas relacionadas a esse tema em programas de pós-graduação. 

3.1.3 - I Mostra de Projetos do Ministério Público  

 

             (Abertura do evento) 

 

             (Registro das atividades) 
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  A Comissão de Planejamento Estratégico(CPE) realizou, nos dias 4 e 5 de julho de 2018, na 

sede do o Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA), em Salvador/BA a "I Mostra de Projetos do 

Ministério Público Brasileiro". O tema do evento foi “Inovação e Resultados”, e foram apresentados projetos 

inovadores e bem-sucedidos com troca de experiência e cooperação entre as unidades e ramos do Ministério 

Público. 

  Cada unidade ou ramo do Ministério Público inscreveu até três projetos da área finalística ou 

da área-meio (estruturante) que cumpriam as características e os critérios estabelecidos no edital. Dos 

projetos indicados, um de cada unidade ministerial foi selecionado para integrar a programação. Ao todo, 

foram apresentados 26 projetos institucionais que transformam realidades em todo o Brasil. 

  Durante as atividades, houve espaço destinado à exposição de outros trabalhos que não 

integrassem a grade da programação, no intuito de ampliar a divulgação do portfólio de projetos das 

instituições. 

  A Mostra de Projetos foi idealizada pelo Comitê de Políticas de Gestão Administrativa do 

FNG-MP, para disseminar conhecimento e fomentar a cultura de gestão de projetos. 

  Além da nossa participação, a mesa de abertura foi composta pela procuradora-geral de 

Justiça do MP da Bahia, Ediene Lousado, o conselheirs do CNMP Sílvio Roberto de Amorim Júnior; o 

procurador-geral de Justiça do MP de Mato Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo; procurador-geral Adjunto 

Administrativo e Institucional do Estado do Acre, Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto; a vice-procuradora-

chefe Institucional Séfora Graciana Cerqueira Char, representando o procurador-chefe do Ministério Público 

do Trabalho na Bahia; o procurador de Justiça Militar na Bahia, Alexandre José de Barros Leal Saraiva; o 

coordenador de Gestão Estratégia do MPBA, Fábio Velloso; e o coordenador do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), José Renato Oliva de Mattos. 
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3.1.4 – Outras atividades vinculadas ao FNG-MP 

3.1.4.1 - Workshop sobre a implementação do sistema eSocial no Ministério Público  

  

 (Registros dos eventos) 

 

No período de 11 a 15 de dezembro de 2017, a CPE, em parceria com Comitê Gestor do eSocial, 

organizou o Workshop para implementação do sistema eSocial no Ministério Público. As atividades 

ocorreram em conjunto com 5ª Reunião Técnica sobre eSocial para Órgãos Públicos e foram realizadas na 

sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ/AM), em Manaus/AM. 

      O Comitê Gestor do eSocial é composto por representantes da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, Secretaria Previdenciária do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Instituto 

Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal. 

      Os trabalhos foram desenvolvidos para discutir a elaboração de um plano de implantação 

direcionado ao Ministério Público, pois, partir de 1º de julho de 2018, todos os empregadores do País, 

incluindo órgãos públicos, serão obrigados a prestar informações fiscais, trabalhistas e tributárias por meio 

do eSocial, sistema digital que irá reunir todos os dados e simplificar o envio de documentos.  

       Diante da relevância do tema para o Ministério Público e de demanda do Comitê de 

Políticas de Gestão de Pessoas do Fórum Nacional de Gestão do MP, a CPE articulou a parceria com o 

Governo Federal e conseguiu reservar 90 vagas para integrantes do Ministério Público da União e dos 

Estados. 

       Entre outros pontos, fez parte da programação da reunião técnica a palestra “Diálogos e 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 97 de 138 

 

construção do plano de implantação do eSocial para o Ministério Público brasileiro”, ministrada pelo 

coordenador do Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Fórum Nacional de Gestão do MP, Junio César 

Doroteu. O procurador do Trabalho e membro auxiliar da CPE/CNMP, Carlos Eduardo Andrade, fez o 

encerramento do evento.  

3.2 - AÇÕES NACIONAIS ESTRUTURANTES 

 

3.2.1 – COMUNICAÇÃO SOCIAL: Campanha Nacional de Comunicação do MP. 

 

(Registros do evento) 

 

Nos dias 30 e 31 de julho de 2018 foi realizada na sede do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT), em Brasília/DF, Ação Nacional para elaboração, de forma integrada e colaborativa, 

uma campanha nacional de comunicação, que visa a propagar o papel do Ministério Público como agente de 

transformação social.  

O encontro teve a duração de dois dias, teve a participação dos integrantes do Comitê de Políticas de 

Comunicação do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (CPCom/FNG-MP) e foi coordenado pela 

Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. 
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A campanha terá como objetivo mostrar à sociedade que o Ministério Público está presente no 

cotidiano dos cidadãos brasileiros e que pode ajudá-los a enfrentar dificuldades, vencer desafios, assegurar 

direitos e superar injustiças. 

A definição do tema proposto é fruto de sugestões recebidas de membros da instituição durante 

encontros promovidos pela CPE/CNMP, validadas em discussões promovidas pelo Comitê de Políticas de 

Comunicação do Ministério Público (CPCOM). 

Participaram da abertura, o procurador-geral de Justiça do MPDFT, Leonardo Bessa, o procurador 

do Trabalho e membro auxiliar da CPE/CNMP, Carlos Eduardo de Andrade, a assessora-chefe de 

Comunicação do CNMP e coordenadora do CCPCom/FNG, Tatiana Jebrine, e o coordenador de 

Comunicação Social do MP/SC e coordenador do grupo de trabalho da campanha nacional do Comitê de 

Políticas de Comunicação Social do FNG, Carlos Rocha do Santos.  

 

3.2.2 – GESTÃO DE PESSOAS: eSocial para o Ministério Público.  
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   (Registros do evento)     

    Nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2018, a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) 

realizou Ação Nacional Estruturante voltada para a implementação do Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdências e Trabalhistas (e-Social) no Ministério Público. As atividades ocorreram 

em paralelo com o Workshop sobre o mesmo tema para órgãos público, promovido pelo Comitê Gestor do 

eSocial, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e a Procuradoria-Geral do Trabalho, ocorrido na sede 

da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília-DF.   

    Na solenidade de abertura, enaltecemos a parceria entre as instituições para a realização do 

evento e destacamos que o eSocial é uma ferramenta imprescindível para todos os órgãos públicos, sendo 

essa atividade um desdobramento de uma capacitação que tínhamos feito no ano passado, em Manaus-AM, 

sendo importante que as unidades e os ramos do Ministério Público cheguem prontos ao prazo estipulado 

para a implementação do sistema. 

    Também compuseram a mesa de abertura o procurador-geral do Trabalho em exercício, 

Luiz Eduardo Borjat, o ministro do trabalho e emprego, Helton Yomura; o secretário de inspeção do trabalho, 

Claudio Secchin; o subsecretário dos regimes próprios de previdência social da Secretaria da Previdência, 

Narlos Gutierre; o representante do Ministério do Trabalho no Comitê Gestor do eSocial, José Alberto Maia; 
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a gerente executiva do FGTS da Caixa Econômica Federal e representante da instituição no Comitê Gestor 

do eSocial, Viviane Lucy de Andrade; o auditor fiscal da Receita Federal e representante da RFB no Comitê 

Gestor do eSocial, Altemir Linhares (representando o secretário da Receita Federal); e o representante da 

Secretaria da Receita Previdenciária no Comitê Gestor do eSocial, Jarbas de Araújo.   

              Durante os três dias foi apresentado e discutido o plano de ação direcionado ao Ministério 

Público. Ao final, foi assinado um acordo de resultados, de adesão voluntária, com o compromisso de adotar 

o plano de ação, o que possibilitará o suporte e monitoramento da implantação do eSocial nas unidades do 

MP aderentes. 

     Os trabalhos aconteceram simultaneamente em três salas temáticas, para proporcionar 

aprofundamento sobre os conhecimentos em cada área específica: Eventos Periódicos – Folha de Pagamento; 

Tecnologia da Informação, e Segurança e Saúde do Trabalhador. O workshop foi transmitido ao vivo pela 

internet.  

    Em dezembro de 2017, em Manaus/AM, a CPE e o Comitê Gestor do eSocial organizaram 

um Workshop para 80 participantes dos ramos e unidades do Ministério Público e para aproximadamente 500 

servidores públicos. Na ocasião, com a colaboração das unidades e ramos do MP, foi desenvolvido o referido 

plano de ação para a implantação do eSocial no Ministério Público. 

   Agora, a CPE, com base no Plano de Trabalho, acompanhará a implementação do eSocial, 

prestando apoio às unidades e ramos do Ministério Público. 

 

 3.3 - AÇÕES NACIONAIS (ÁREA FINALÍSTICA) 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do seu Planejamento Estratégico Nacional, 

busca a unidade e a integração do Ministério Público brasileiro. O Mapa Estratégico Nacional, lançado em 

2011, demonstra à sociedade quais são os principais desafios contemporâneos que devem ser superados pelo 

Ministério Público brasileiro para cumprir seu papel de agente de transformação social. 

 Com a edição da Resolução CNMP nº 147/2016, a Ação Nacional passou a ser um dos instrumentos 

que contribuem na elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o atingimento dos 

objetivos estratégicos traçados no Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. 
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 A Ação Nacional Finalística pretende enfrentar esses desafios, que serão superados com os esforços 

de todos, através de ações integradas que unam todas as unidades do Ministério Público na formulação e 

execução de estratégias comuns. 

 

 3.3.1 - Ação Nacional com a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP). 

 

 

 

   (Registros da abertura do evento) 
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       Foi realizada nos dias 6 e 7 de dezembro de 2017, na sede do Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG, a Ação Nacional do Ministério Público em Defesa do Sistema 

Prisional, em parceria com a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP). 

   O objetivo foi apresentar um viés prático sobre a implantação de uma unidade da 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e teve como público-alvo membros e 

servidores do Ministério Público que atuam na área de execução penal. Durante as atividades os participantes 

contribuíram para a elaboração de um manual de implementação do modelo por parte do MP. 

A Apac é uma entidade civil sem fins lucrativos dedicada à recuperação e reintegração social dos 

condenados a penas privativas de liberdade. O objetivo da associação é promover a humanização das prisões, 

sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer 

alternativas para o condenado se recuperar, assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestadas 

pela comunidade. 

Por ocasião da abertura, ressaltamos que o evento vai ao encontro de uma das mais importantes 

atribuições do órgão, que é a busca de unidade, pensando um Ministério Público convergente, sendo uma 

necessidade comum a todos os ramos do MP e que aparece em todas as pesquisas de opinião como um dos 

principais problemas a ser enfrentado no país. E o MP, dentro de sua atuação modificadora da realidade 

social, pode e deve nela atuar. 

Falaram ainda procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, conselheiro 

Dermeval Farias.  Também compuseram a mesa de abertura os conselheiros Lauro Nogueira e Marcelo 

Weitzel, integrantes da CSP; o coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP/MG 

(Ceaf), procurador de Justiça Antônio de Padova; e o juiz Luiz Carlos Rezende, titular da Vara de Execuções 

Penais de Belo Horizonte. 
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(Registro da visita a uma das unidades) 

  A primeira palestra do evento foi proferida pelo secretário adjunto de Administração 

Prisional de Minas Gerais, Marcelo José Gonçalves, que falou sobre Desafios da implementação da 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados pelo olhar do Poder Executivo. À tarde os 

participantes visitam uma unidade da Apac, em Itaúna, cidade a 85 quilômetros de Belo Horizonte. 

 

3.3.2 - Ação Nacional com a Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP). 
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   (Registros da abertura do evento) 

    A Ação Nacional em defesa dos recursos hídricos foi realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro 

de 2018, cujo tema foi é a “Integração Nacional do Ministério Público na Tutela dos Recursos Hídricos”. O 

evento, que aconteceu na Escola Superior do Ministério Público (ESMPU), em Brasília/DF, foi promovido 

pela Comissão do Meio Ambiente (CMA) em parceria com a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). 

  A finalidades das atividades foi fomentar as discussões e interlocuções acerca do tema, bem 

como disseminar e estimular a prática de boas iniciativas por parte das unidades do MP. Para participar dos 

trabalhos, a CMA enviou ofício às unidades e aos ramos do Ministério Público para que indicassem três 

representantes, preferencialmente integrantes do órgão responsável pelo apoio operacional ao meio ambiente. 

   Na abertura, destacamos o papel da Ação Nacional, que é uma das formas de o Conselho 

buscar a unidade e integração do Ministério Público brasileiro, esperando que, a partir das discussões, 

possamos estruturar uma atuação que venha a dar uma resposta mais eficiente e eficaz, com possibilidade de 

convergência maior entre os diversos ramos do MP nas ações relacionadas à defesa dos recursos hídricos. 

  O Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da CMA, Luciano Nunes Maia, 

afirmou que a grave crise hídrica que assola o mundo tornou-se preocupação intensa dos ambientalistas e, 

por essa razão, a comissão elegeu como meta prioritária a atuação em defesa dos recursos hídricos, sendo 

este apenas uma das iniciativas da CMA nesse sentido. 
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  Também compuseram a mesa de abertura do evento os conselheiros Marcelo Weitzel, Silvio 

Amorim e Leonardo Accioly. 

  Durante os dois dias, integrantes do CNMP, membros do Ministério Público e especialistas 

da Universidade de Brasília (UnB) e da Agência Nacional de Águas (ANA) abordaram assuntos como a 

defesa dos recursos hídricos, crise hídrica, despoluição das bacias hidrográficas, casos dos MPs do Mato 

Grosso do Sul e de Goiás, com a realização de oficina de trabalho. Ao fim das atividades, foi realizada 

plenária para a consolidação de uma minuta de recomendação para a criação de grupos de trabalho por bacias 

hidrográficas. 

3.3.3 - Ação Nacional com a Comissão de Enfrentamento à Corrupção (CEC/CNMP) 
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   (Registros do evento) 

   O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão de 

Planejamento Estratégico (CPE) e da Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção (CEC), realizou, nos 

dias 21 e 22 de maio de 2018, a 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção. A ação aconteceu em 

Brasília-DF, no edifício-sede do CNMP. 

   Voltado para membros das unidades e ramos do Ministério Público, contou com a 

participação de 60 representantes e visou à integração do MP para discutir e disseminar boas práticas 

institucionais com o enfoque de enfrentar a corrupção, por meio do fortalecimento dos pilares de prevenção 

primária e de controle. 

   A 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção refletiu a concretização dos objetivos 

traçados no Planejamento Estratégico do CNMP de fomentar e integrar a atuação do Ministério Público no 

aperfeiçoamento do regime democrático e na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. 

Esses objetivos foram reforçados com a recente criação da CEC e com a assinatura do Pacto do Ministério 

Público Brasileiro contra a Corrupção, em dezembro de 2017. 

   A presidente do CNMP, Raquel Dodge, participou da abertura e deu as boas-vindas aos 
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participantes. Na ocasião, a presidente do CNMP assinou termo de cooperação com o Tribunal de Contas da 

União (TCU), pelo qual as unidades e ramos do Ministério Público terão acesso ao “LabContas”, ambiente 

tecnológico na qual são disponibilizadas bases de dados da Administração Pública e diversas ferramentas de 

análise de dados. 

Na sequência, o conselheiro Silvio Amorim apresentou da Ação Nacional de Enfrentamento à 

Corrupção. Logo após, apresentamos, como presidente da CPE, o projeto “Ação Nacional: MultiPlicando a 

Estratégia”, para explicitar a dinâmica e os objetivos de uma ação nacional. Depois, o evento teve 

prosseguimento coma as palestras previstas na programação. 

  

3.3.4 - Ação Nacional com a Comissão da Infância do CNMP: enfrentamento ao trabalho infantil. 
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      (Registros das atividades) 

   Foi realizada no dia 23 de maio de 2018, na sede do CNMP, Ação Nacional, com o tema 

“Enfrentamento ao trabalho infantil: educação, profissionalização e políticas públicas”. A finalidade foi 

traçar estratégias conjuntas entre as instâncias públicas governamentais e a sociedade civil para a proteção da 

infância e adolescência. A iniciativa foi uma parceria entre a Comissão da Infância e Juventude (CIJ/CNMP), 

a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP) e a Coordenadoria Nacional de Combate à 

Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

   Participaram da mesa de abertura o Vice Procurador-Geral da República, Luciano Mariz 

Maia; o conselheiro e presidente da CIJ, Leonardo Accioly; o conselheiro Marcelo Weitzel; o procurador do 

Trabalho e ex-coordenador nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e 

Adolescentes do Ministério Público do Trabalho, Rafael Dias Marques (representante do procurador-geral do 

Trabalho, Ronaldo Fleury); e a secretária-geral do CNMP, Adriana Zawada. 

   Na minha fala inicial, destacamos que trabalhar a temática do enfrentamento ao trabalho 

infantil é um grande desafio para os brasileiros e para a humanidade e com essa iniciativa, pretendemos 

trazer resultados práticos e encaminhamentos posteriores. Após, expliquei a Ação Nacional, tratando-se de 

um instrumento previsto em resolução aprovada pelo Plenário do CNMP, congregando o trabalho da 

Comissão de Planejamento Estratégico e das demais comissões temáticas do Conselho, para buscar a 

identificação de boas práticas e estratégias comuns do MP, em prol da satisfação das demandas e interesses 

da sociedade. 
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   Já o conselheiro Leonardo Accioly ressaltou as estatísticas brasileiras sobre a realidade do 

trabalho infantil que motivaram a realização desta edição da Ação Nacional. Dados do IBGE mostraram que, 

em 2016, 1,8 milhões de crianças trabalhavam no Brasil em atividades proibidas. Para ele o encontro 

promove um importante debate sobre o trabalho infantil, com foco em educação, profissionalização e 

políticas públicas. O envolvimento do MP brasileiro não apenas nas ações repressoras, mas também na 

catalisação de boas políticas públicas e na participação ativa em soluções é de suma importância para que 

possamos ter novas gerações mais saudáveis, felizes e longe do trabalho infantil. 

  

 3.4 - BANCO NACIONAL DE PROJETOS (BNP) 

 

      O Banco Nacional de Projetos (BNP), produto do Planejamento Estratégico Nacional, é uma 

ferramenta responsável por coletar e disseminar os projetos bem-sucedidos no âmbito do Ministério Público 

brasileiro, funcionando, também, com gestão do conhecimento.  

    De acordo com a sua aplicação, os projetos devem estar alinhados ao Mapa Estratégico 

Nacional e constituem os grandes eixos de mobilização para a geração de resultados institucionais.  

  Em 2018 os projetos do BNP atualizados e 686 se inscreveram para concorrer ao Prêmio 

CNMP do ano de 2018.   

 

 3.4.1 – PRÊMIO CNMP 2018 
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    (Prêmio CNMP 2018 – 1ª Reunião da Comissão Julgadora). 

                       

   No dia, 11 de abril, no Plenário do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), em Brasília-DF, a Comissão Julgadora do Prêmio CNMP 2018 realizou sua 

primeira reunião. O intuito do encontro foi entregar para os representantes de cada subcomissão 

julgadora o material com os projetos que concorrem à premiação e esclarecer como funcionarão as 

regras do processo avaliativo. 

  O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público 

brasileiro que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do 

MP.  

  Os projetos concorrem em nove categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais, 

Transformação Social, Indução de Políticas Públicas, Redução da Criminalidade, Redução da Corrupção, 

Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, Comunicação e Relacionamento, 

Profissionalização da Gestão e Tecnologia da Informação. 

  Na abertura dos trabalhos destacamos que o “Prêmio CNMP” é uma iniciativa muito bem-

vinda e exitosa desde 2013, quando houve a primeira edição e agora estamos sexta edição e sempre 

procurando melhorias para facilitar o registro e o cadastramento dos projetos. A finalidade da premiação é 
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identificar boas práticas que possam ser replicadas na atividade estruturante ou finalística dentro da 

perspectiva que cabe aos membros do MP, ou seja, buscar aperfeiçoar sua atuação em prol da sociedade”. 

  O Banco Nacional de Projetos, onde as boas iniciativas são cadastradas desde 2012, recebeu 

a inscrição de 1823 projetos. Desses, 686 concorrem à premiação deste ano. Desde quando a premiação foi 

criada, há a participação dos quatro ramos do Ministério Público da União (MPU) e de todas as unidades 

estaduais do MP. 

  Também compuseram a mesa de abertura da reunião os conselheiros do CNMP Orlando 

Rochadel, Fábio Stica, Marcelo Weitzel, Lauro Nogueira, além de Sandra Krieger, representante do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no CNMP. Também estiveram presentes no evento 

integrantes da Comissão Julgadora, como representantes da OAB, Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público – CONAMP, Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios  

(AMPDFT), Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Associação Nacional dos 

Procuradores da República (ANPR), Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM),  

Associação Brasileira de Imprensa (ABI),  Colégio de Diretores de Escolas dos Ministério Público do Brasil 

(CDEMP), Ministério dos Direitos Humanos (MDH) e Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 

(SINAIT) .  

  No dia 10 de agosto de 2017, foram divulgados os 27 projetos finalistas das nove categorias 

do Prêmio CNMP 2018. Em cada categoria três projetos disputam o primeiro lugar. Os vencedores serão 

conhecidos no dia 13 de setembro de 2018, durante a solenidade de abertura do 9º Congresso Brasileiro de 

Gestão do Ministério Público, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília/DF. 

 

3.6 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 3.6.1 – Aprovação e publicação dos Indicadores Estratégicos Nacionais. 

  A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) divulgou, no dia 26 de janeiro de 2018, o 

resultado do projeto de revisão dos Indicadores Estratégicos Nacionais1. 

  Idealizada como um projeto de construção coletiva, a revisão foi desenvolvida em três 
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etapas, que contaram com a participação de todos os ramos do Ministério Público da União e de todos os 

Ministérios Públicos dos Estados, sendo fruto da convergência de ideias dos seus mais variados setores. 

  Como premissa dos trabalhos desenvolvidos, foi dada ênfase à utilização dos bancos de 

dados já existentes no CNMP, facilitando a coleta das informações e evitando sobrecarregar as unidades com 

a demanda de novos dados, além daqueles que já fornecem ao Conselho. 

  O resultado desse esforço foi a definição de Indicadores Estratégicos Nacionais mensuráveis 

e coletáveis, que permitirão um salto de qualidade do Planejamento Estratégico do Ministério Público 

brasileiro e o fortalecimento dos mecanismos de governança da instituição. 

 3.6.2 - Início dos trabalhos de construção do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério 

Público brasileiro (PEN 2020 – 2029)  

 

      (Registro da solenidade) 

  Na manhã do dia 28 de fevereiro de 2018, realizamos a primeira reunião de trabalho do 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro (PEN 2020 – 2029). A atividade ocorreu 

no plenário do CNMP. A iniciativa, promovida pela Comissão de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), 

consolidou o início das atividades para a construção do novo PEN 2020 – 2029 e a adesão ao “Pacto pelo 

planejamento estratégico do Ministério Público”. 
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  Na abertura, ressaltamos que o encontro representa um momento especial para o CNMP e 

para o MP brasileiro. O lançamento das atividades de construção do PEN 2020 –2029 foi um importante 

marco em meio ao desafio de planejar o futuro das ações do MP diante de um contexto adverso. Incumbe ao 

MP chamar para si a responsabilidade das suas atribuições constitucionais para melhor planejar suas 

atividades, não com um fim em si mesmo, mas visando à elaboração efetiva de soluções. 

  O trabalho foi decorrente da parceria entre membros auxiliares, membros colaboradores e 

servidores do Conselho Nacional do MP e do Ministério Público brasileiro e devemos trabalhar para entregar 

à sociedade o melhor resultado possível. 

  Estiveram presentes no evento os conselheiros do CNMP, Lauro Machado Nogueira e 

Luciano Nunes Maia, como também o secretário de Relações Institucionais, Nedens Ulisses Freire Vieira  

  Ainda na oportunidade, a membro auxiliar da CPE, Ana Lara Camargo de Castro, apresentou 

os participantes do Grupo de Trabalho para a Elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do 

Ministério Público (GT-PEN). Já o secretário de gestão estratégica do Conselho, Weskley Rodrigues, expôs a 

proposta de escopo do projeto que definirá a construção do PEN 2020 – 2029. O trabalho resultará na 

elaboração de um documento que será apreciado pelo Plenário do CNMP a fim de, efetivamente, ser 

implementado após aprovação. 

  Também participaram da reunião procuradores-gerais de justiça, representantes de 

procuradores-gerais de Justiça e representantes das Secretarias de Planejamento e Gestão das unidades e 

ramos do MP.  
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3.6.3. Aprovação do plano de elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério 

Público brasileiro (PEN 2020 – 2029)  

 

   Apresentamos no dia 10 de abril, durante a 6ª Sessão Ordinária de 2018, o plano de projeto 

de elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro (PEN 2020 – 2029)2. O 

documento acatado por unanimidade pelo Colegiado. 

  No projeto estão contidos o cronograma validado e as etapas de trabalho que serão 

implementados para a concretização do PEN 2020 – 2029. O mérito desse trabalho é ter sido desenvolvido 

por membros auxiliares, membros colaboradores e servidores do Conselho Nacional do MP e do Ministério 

Público brasileiro. Não haverá, portanto, contratação de consultoria externa privada. Assim, essa participação 

confere envolvimento e legitimação ao trabalho, em função da qualidade técnica e do comprometimento da 

equipe. Durante a apresentação enalteci ainda além equipe da CPE, também o apoio da Presidência, da 

Secretaria-Geral, da Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) e da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) 

do CNMP. 

  O fato de não haver contratação externa foi motivo de referência elogiosa pela presidente do 
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CNMP, Raquel Dodge, pois, segunda ela, emprega os recursos internos, representando economia aos cofres 

públicos.  

  A elaboração e a execução do projeto estarão a cargo da CPE em parceria com a SGE. O 

projeto contemplará ampla etapa de diagnóstico, que se operará por meio de entrevistas, questionários 

simples e de matriz de prioridades, audiências públicas e encontros regionais. A iniciativa contará com etapas 

específicas para definição detalhada de indicadores estratégicos nacionais, plano de implantação e modelos 

de gestão e governança. 

3.6.4 – Aplicação da pesquisa para ouvir a sociedade sobre temas prioritários na atuação do Ministério 

Público. 

 

  A CPE, seguindo o cronograma constante no projeto de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional do Ministério Público Brasileiro 2020-2029 (PEN-MP), elaborou e aplicou questionário 

para ouvir a sociedade sobre os temas que devem ser prioritários na atuação do Ministério Público durante os 

próximos dez anos. As informações serão usadas na elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do 

Ministério Púbico brasileiro (PEN-MP), com vigência entre 2020 e 2029. 

  Na pesquisa, os cidadãos foram convidados a avaliarem cada área de atuação do Ministério 

Público com uma nota de 1 a 5, sendo 1 para menos importante e 5 para mais importante. O formulário 

trouxe ainda três questões abertas, não obrigatórias, em que os interessados tiveram a oportunidade de redigir 

livremente sua opinião. 
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  No caso dos integrantes do Ministério Público, membros ou servidores, as questões são mais 

detalhadas, elencando assuntos específicos de cada área para priorização do respondente. 

  A aplicação do questionário faz parte do amplo diagnóstico que está sendo realizado para 

elaboração do Planejamento Estratégico Nacional da instituição, que conta ainda com entrevistas presenciais, 

audiências públicas e encontros regionais. Ao final, 9284 pessoas responderam à pesquisa. 

3.6.5 Apresentação do projeto do Planejamento Estratégico Nacional aos Órgãos Colegiados e 

Associativos do Ministério Público. 

 

 

       (Registros dos eventos) 

       Após a aprovação pelo Plenário do CNMP do projeto de elaboração do PEN-MP (2020-

2029), a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP(CPE/CNMP) apresentou o projeto aos diversos 

Órgãos Colegiados e Associativos do Ministério Público, com o fim de construir um planejamento legítimo, 

a partir de um diagnóstico amplo e democrático. 

  O trabalho foi apresentado no Colégio de Diretores das Escolas e Centros de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional dos MP’s - Cedemp (2 de maio); na Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público – Conamp (16 de maio); no Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério 
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Público dos Estados e da União - CNCGMPEU (25 de maio); no Conselho Nacional dos Ouvidores do 

Ministério Público -CNOMP (7 de junho); e no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais – CNPG (2 de 

agosto).  

 

     (Equipe da CPE na XXXVII Reunião do Conselho Nacional de Ouvidores do MP) 

  As apresentações foram conduzidas pelos membros auxiliares da CPE, Ana Lara Camargo e 

Carlos Eduardo de Andrade. O processo contemplará ampla etapa de diagnóstico, com entrevistas, aplicação 

de questionário e encontros regionais e estão previstas, ainda, fases específicas para definição de indicadores 

estratégicos nacionais, plano de implantação e modelos de gestão e governança. 

  O objetivo foi compartilhar o projeto que está sendo realizado e colher informações e 

percepções dos colegiados para subsidiar a construção no novo Mapa Estratégico Nacional 2020-2029. Nos 

encontros, os membros dessas entidades deram várias contribuições e sugestões para a elaboração do 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro.  

  Além dos membros auxiliares, participaram da reunião o assessor da Comissão de 

Planejamento Estratégico, Rogério Carneiro, e o secretário de Gestão Estratégica do CNMP, Weskley 
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Rodrigues, que são gerentes do projeto. 

 

3.7 - OUTRAS ATIVIDADES 

3.7.1 – Relatório de Atividades do CNMP 

 

       (Registro da sessão plenária) 

  A Constituição Federal, em seu art. 130-A, § 2°, inciso V, dispõe que compete ao CNMP a 

elaboração de relatório anual, propondo providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério 

Público no País e as atividades do Conselho. Dispõe, ainda, que tal relatório deve integrar a mensagem e o 

plano de governo que o Presidente da República remete ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da 

Sessão Legislativa (art. 84, XI, da CF/88). Internamente, de acordo com o Regimento Interno, cabe à 

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) elaborar, no mês de dezembro de cada exercício, proposta de 

relatório anual. 

  Assim, no dia 20 de fevereiro de 2018, apresentamos ao Plenário do CNMP, a versão final 
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do relatório de atividades3, com uma síntese das atividades desenvolvidas pela instituição no ano 2017. O 

documento integrou, como anexo, a Mensagem Presidencial lida por ocasião da abertura do ano legislativo 

do Congresso Nacional. 

    No seu conteúdo é possível conferir as principais decisões do Plenário, as atividades da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, das comissões temáticas, as informações sobre a gestão do 

Conselho, além de uma série de outros dados. O relatório permite ao cidadão acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos pelo CNMP, na sua missão de promover a integração, o desenvolvimento e o controle do MP 

brasileiro. 

  Quanto à atuação finalística, o desempenho do CNMP foi direcionado ao cumprimento de 

seus objetivos estratégicos. Verificou o cumprimento do teto remuneratório dos vencimentos dos ramos do 

Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados. Esses processos analisaram a natureza 

de cada valor recebido, no período de 2011 a 2016, em respeito à Resolução CNMP nº 9/2006. Para zelar 

pela autonomia do MP, acompanhou projetos de lei que afetem a autonomia ou regrem matérias que tratem 

das atribuições do Ministério Público, emitindo notas técnicas e tratando diretamente dos temas nas casas 

legislativas. Em relação ao controle disciplinar, houve uma intensificação das atividades correicionais e 

disciplinares, o que demonstra a efetividade na atuação, por meio da Corregedoria Nacional e do Plenário. 

  Nas prerrogativas regulamentares importantes matérias de atuação precípua foram pautadas, 

a exemplo da expedição de recomendações pelo Ministério Público, instauração e tramitação de notícia de 

fato e do processo administrativo, a tomada do compromisso de ajustamento de conduta e a alteração da 

resolução que dispõe sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal. Tais 

normativos padronizam, esclarecem e garantem maior segurança jurídica na atuação do Ministério Público. 

  Da mesma forma, temas de gestão administrativa foram contemplados, como a 

regulamentação do teletrabalho, a reserva aos negros do mínimo de 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos, a instituição da Política Nacional de Tecnologia da Informação e do Plano Nacional de Gestão de 

Documentos e Memória do Ministério Público. Ademais, como proposta de providências ao Ministério 

Público, evidenciam-se as recomendações que instituíram a Política Nacional de Gestão de Pessoas e a 

Política Nacional Comunicação Social, importantes marcos que balizam a gestão dos recursos humanos e o 

                                                 
3 A íntegra do relatório está disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Relat%C3%B3rio_de_Atividades_CNMP_2017.pdf> 
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estabelecimento de orientações sobre a Comunicação Social do Ministério Público. 

  Além disso, outras iniciativas do CNMP foram essenciais na busca de eficiência dos serviços 

prestados pelo Ministério Público e no direcionamento de sua atuação. Nesse sentido, destaca-se o 

monitoramento das visitas pelos membros do Ministério Público aos estabelecimentos prisionais e às 

unidades de atendimento socioeducativo de internação de adolescentes, ao estabelecimento de metas para a 

melhoria da persecução penal dos crimes de feminicídio e ao direcionamento de estratégias de combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro. 

3.7.2 - Lançamento do Plano Diretor da CPE 

 

   (Registro da reunião) 

 O Plano Diretor da Comissão de Planejamento Estratégico (2018-2019) foi apresentado em reunião 

realizada no dia 7 de fevereiro de 2018, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em 

Brasília. O documento consolida as ações que a comissão pretende implementar no biênio. A elaboração do 

novo Planejamento Estratégico Nacional, o calendário de atividades da edição 2018 do Prêmio CNMP e as 

Ações Nacionais do Ministério Público também foram debatidos no encontro. 

  Participaram da reunião conosco, os conselheiros que fazem parte da CPE, Silvio Amorim e Marcelo 

Weitzel; os membros auxiliares da comissão, Ana Lara Camargo de Castro e Carlos Andrade; o coordenador-

geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima; o membro auxiliar da Comissão 
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de Preservação da Autonomia do Ministério Público (CPAMP/CNMP), Nelson Lacava Filho; a secretária-

geral do CNMP, Adriana Zawada; o secretário de gestão estratégica do Conselho, Weskley Rodrigues; e 

servidores da CPE que também acompanharam a reunião. 

Durante abertura afirmamos que o planejamento estratégico representa um importante desafio em 

2018, sendo um marco para o desenvolvimento do trabalho a ser feito ao longo do ano, bem como uma 

oportunidade de apresentar a todos os integrantes o Plano Diretor da CPE e dar início ao novo Planejamento 

Estratégico Nacional. Ainda, sobre o valor das parcerias institucionais, mencionei que precisávamos e 

contávamos com o apoio da Presidência, da Corregedoria Nacional do MP e das demais comissões do 

CNMP. Complementamos defendendo que é papel da Comissão de Planejamento Estratégico planejar, 

visando aos efeitos práticos de implementação das ações planejadas e trabalhando com “criatividade e 

empenho”. 

3.7.3 - Campanha de apoio a gestantes  

 

   (Registro da solenidade) 

  “Apoio. Toda grávida tem esse desejo”. Com esse slogan, foi lançada no dia 9 de maio de 

2018, na sede do CNMP, em Brasília, campanha de valorização às gestantes no ambiente de trabalho. A 
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iniciativa foi uma parceria do CNMP e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio do Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS). 

  O objetivo da campanha foi divulgar os direitos já existentes e estimular outras iniciativas 

que favoreçam a maternidade no ambiente de trabalho sob a perspectiva de direitos humanos. Entre essas 

ações, consta a concessão de benefícios que favoreçam as gestantes mesmo que não sejam obrigatórios pela 

legislação, como a prorrogação da licença-maternidade, que atualmente é de 120 dias. 

  Na cerimônia de abertura, a presidente do CNMP, Raquel Dodge, em vídeo, parabenizou as 

instituições promotoras da campanha e destacou a necessidade de respeito às gestantes no ambiente de 

trabalho. Na ocasião, como presidente da CPE, uma das duas comissões à frente da campanha no CNMP, 

explicamos que a iniciativa, é só o início de um trabalho permanente de valorização das gestantes dentro da 

perspectiva de direitos humanos e está alinhada aos objetivos do milênio das Organizações das Nações 

Unidas (ONU). 

  A outra comissão do CNMP à frente da campanha é a Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais (CDDF), cujo presidente à época era o conselheiro Silvio Amorim. Os conselheiros do CNMP, 

Gustavo Rocha, Fábio Stica, Marcelo Weitzel, Dermeval Farias e Lauro Machado também prestigiaram o 

lançamento da campanha. 

  O conselheiro Gustavo Rocha compareceu ao evento também na condição de ministro dos 

Direitos Humanos. Segundo ele, que colocou o ministério que comanda à disposição para ampliação da 

campanha, tudo que for feito em prol das gestantes ainda será pouco. Por sua vez, a secretária-geral do 

CNMP, Adriana Zawada, destacou que o Conselho já tinha implementado um programa de atenção à gestante 

e aos pais, além de outras medidas como a jornada especial para mães com filhos de até 24 meses. 

  Representando o MPT, esteve presente o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Na 

sua fala, destacou que a atenção às gestantes significa também proteger a criança. Já a membro auxiliar da 

CPE Ana Lara Camargo, em nome do procurador-geral do MP/MS, Paulo Passos, apresentou as peças (em 

imagem e áudio) que divulgarão, nas mídias sociais e rádios, o conceito da campanha, que, segundo ela, é 

propositiva e quer sensibilizar principalmente os empregadores. 

  A presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Marcia Bandini, que 

parabenizou pela sensibilidade na escolha do momento do lançamento da campanha, pois atualmente há uma 
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perda de direitos para as mulheres que trabalham.  

   No fim do evento, a procuradora do Trabalho Valdirene de Assis ministrou a palestra “Mãe 

e trabalhadora: o desafio da igualdade de gênero”. Em sua fala, ela defendeu principalmente a promoção da 

igualdade de oportunidades para a mulher trabalhadora gestante e lactante, que vivencia um processo muito 

intenso, com reflexos em seu ambiente de trabalho, ao tornar-se mãe. 

3.7.4 – Proposta para ampliar prazo para unidades do MP enviarem relatórios de planos estratégicos 

ao CNMP.  

 

 

 

  Na 1ª Sessão Ordinária de 2018, apresentamos ao Plenário do CNMP a proposta de 

resolução que visou ampliar o prazo do qual dispõem as unidades e ramos do Ministério Público para envio à 

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP do relatório de desempenho de seus respectivos 

planos estratégicos, referentes ao exercício anterior.  

  A proposição alterava o artigo 17 da Resolução CNMP nº 147/2016, para mudar a data 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-147.pdf
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limite de envio dos relatórios de desempenho, à CPE/CNMP, de 31 de janeiro para o último dia de fevereiro. 

A alteração era conveniente, pois uniformiza este prazo com o de outros atos normativos do CNMP e não 

impacta nas atividades de coleta a que se destina. 

  Além disso em 2017 e 2018, a CPE/CNMP, por ocasião das coletas de dados, recebeu das 

unidades e ramos do Ministério Público sugestões para alterar este prazo. 

  A proposta foi distribuída ao Conselheiro Lauro Machado e aprovada na sessão plenária do 

dia 12 de junho de 2018. 

3.7.5 – Projeto Cenários: apresentação dos dados relativos à desigualdade de gênero no Ministério 

Público. 

 

    (Registro do evento) 
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    (Registro do evento) 

  No dia 21 de junho, na sede do CNMP, apresentamos dados que demonstram a desigualdade 

de gênero no Ministério Público brasileiro4. Os números foram produzidos dentro do estudo denominado 

“Cenários”, que tem como objetivo o levantamento de dados nos ramos e unidades do MP que permitam o 

desenvolvimento de estratégias para aperfeiçoamento institucional nas temáticas relativas à igualdade e à 

diversidade. 

  Com o levantamento da atual situação de cenários de gênero no Ministério Público 

brasileiro, a CPE/CNMP espera dar o primeiro passo rumo à construção de uma política estratégica para 

proporcional ascensão de promotoras e procuradoras aos postos de decisão e de liderança no Ministério 

Público brasileiro. 

  Para a presidente do CNMP, Raquel Dodge, que esteve na mesa de abertura do evento de 

lançamento dos dados no auditório do Conselho, o estudo é um marco importante para a história do 

Ministério Público. “Esta iniciativa visa a fortalecer a equidade de gênero, que é uma aspiração antiga das 

mulheres no mundo todo, em nossa instituição. Certamente, a pesquisa será muito bem recebida e utilizada 

                                                 
4 A íntegra do relatório está disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CPE/20180625_CENARIOS_DE_GENERO_v.FINAL_3.1.pdf 
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pelas unidades e ramos do Ministério Público”, falou. 

  Na oportunidade disse que o resultado da pesquisa é a constatação de que há baixa 

representatividade feminina nas posições de poder político e decisório no Ministério Público brasileiro. Além 

disso, afirmei ainda que com a publicidade deste trabalho, nossa instituição se apresenta na vanguarda da 

transparência e demonstra coragem para discutir temas sensíveis; nenhuma temática pode ser tabu, e tudo 

deve ser enfrentado a partir de dados concretos e oficiais, como está sendo feito. 

  Anunciei ainda que, em parceria com o conselheiro Valter Shuenquener, que preside a 

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF/CNMP), enviaria ofício aos ramos e unidades do 

MP brasileiro solicitando sugestões e ideias para aperfeiçoar uma minuta de proposta de recomendação a ser 

apresentada ao Plenário do Conselho. A proposta recomendará que seja efetivada a igualdade de gênero no 

âmbito institucional, assegurando percentual mínimo de mulheres nos órgãos de comando e decisão do 

Ministério Público. 

  Também compuseram a mesa de abertura a secretária-geral do Conselho, Adriana Zawada; a 

membro auxiliar da CPE/CNMP Ana Lara Camargo; a presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do 

Ministério Público, Rita de Cassia Baptista; e a subprocuradora-geral do Trabalho Sandra Lia. 

  Após o desfazimento da mesa de abertura, a promotora de justiça do Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso do Sul, Ana Lara Camargo de Castro, membro auxiliar da CPE, apresentou alguns 

dados presentes no relatório final da pesquisa, explicando o projeto, o tipo de informações solicitadas 

relativas aos números referentes a cargos exercidos por mulheres na Administração Superior, Corregedoria, 

Conselho, Colégio, Órgão Especial e nas entidades de classe da instituição. Também foram considerados 

dados já disponíveis na publicação "Ministério Público – Um Retrato", anuário produzido pelo CNMP. A 

análise dos números foi realizada em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP.  

  Em um segundo momento, essas conclusões iniciais serão aprofundadas por meio de 

entrevistas e pesquisa de campo. Após isso, haverá a proposição de ações afirmativas para o enfrentamento 

da desigualdade de gênero no Ministério Público brasileiro. Os resultados subsidiarão também a elaboração 

do novo Mapa Estratégico Nacional e outras ações futuras do CNMP. 
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3.1.2 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO 

 

 
(2ª Reunião Ordinária do FNG-MP/2018 – Solenidade de Abertura) 

 
              (2ª Reunião Ordinária do FNG-MP/2018 – Encerramento das atividades) 
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A 2ª Reunião Ordinária de 2018 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-

MP) ocorreu na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília-DF, nos dias 11 e 12 de 

setembro.  

Durante a abertura tivemos a oportunidade de registrar na nossa fala que a ideia agora era 

avançar na elaboração do planejamento estratégico, inclusive na atividade estruturante, acreditando que esse 

trabalho melhoraria a prestação de serviços do Ministério Público à população brasileira. 

Essa reunião marcou o começo do funcionamento do Comitê de Políticas de Gestão 

Estratégica (CPGE). Antes, os temas ligados à gestão estratégica eram tratados no Comitê de Políticas de 

Gestão Administrativa (CPGA). Agora, o CPGA vai tratar apenas de assuntos tipicamente administrativos, 

como licitações, contratos e obras. Essa era uma demanda antiga das unidades e ramos do Ministério 

Público, atendida na presente gestão. 

Participaram da abertura do evento o subprocurador-geral do Trabalho Jeferson Luiz Pereira 

Coelho, representando o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury; o procurador-geral de Justiça Militar em 

exercício, Roberto Coutinho; e o secretário-geral adjunto do CNMP, Roberto Fuina Versiani. 

No primeiro dia de reunião, foi apresentado o Diagnóstico do Planejamento Estratégico 

Nacional do Ministério Púbico brasileiro (PEN-MP) 2020-2019. O trabalho trouxe os resultados de pesquisa 

sobre as áreas de atuação do Ministério Público (MP), aplicada na internet, no período de 8 de maio a 8 de 

junho deste ano. Dez mil pessoas responderam ao questionário sobre os temas prioritários na atuação do MP, 

com uma nota de 1 a 5, sendo 1 para menos importante e 5 para mais importante. Corrupção, segurança 

pública, educação e saúde foram apontados como os assuntos finalísticos mais relevantes. Na área 

estruturante, tecnologia da informação, gestão de pessoas, planejamento estratégico e comunicação social se 

destacaram. Cidadãos, representantes da sociedade civil, do executivo, do judiciário e do legislativo 

participaram da pesquisa. 

Agora, os trabalhos continuam com a consolidação das respostas do questionário, para a 

definição de indicadores estratégicos, planos de implantação e modelos de gestão e governança. O 

planejamento estratégico conta, ainda, com entrevistas presenciais e encontros regionais. O PEN-MP é 

desenvolvido pela CPE em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) do CNMP. 

 

3.4.1 – PRÊMIO CNMP 2018 

 

 

Foi realizada no dia 13 setembro, a solenidade de premiação dos 27 projetos finalistas do 

Prêmio CNMP 2018. O evento ocorreu durante a abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do 

Ministério Público, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília/DF. 
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(Cerimônia de abertura 

 

Concorreram a esta sexta edição do Prêmio CNMP 686 iniciativas do Ministério Público 

brasileiro. Os projetos foram enquadrados em nove categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais; 

Transformação Social; Indução de Políticas Públicas; Redução da Criminalidade; Redução da Corrupção; 

Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional; Comunicação e Relacionamento; 
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Profissionalização da Gestão; e Tecnologia da Informação. O objetivo do Prêmio CNMP é prestigiar os 

programas e os projetos do Ministério Público que mais se destacaram na concretização do Planejamento 

Estratégico Nacional e no alinhamento com os objetivos definidos. 

Antes do anúncio dos vencedores, na minha fala, destaquei que premiar as 27 iniciativas 

finalistas é um incentivo à atuação pujante do Ministério Público, ressaltando a importância do Banco 

Nacional de Projetos, onde são cadastradas as iniciativas que pretendem concorrer ao Prêmio CNMP, haja 

vista esse sistema ser o grande manancial de conhecimento disponível aos ramos e unidades do Ministério 

Público. Ou seja, a partir da identificação das ideias exitosas, podemos nelas trabalhar para poder multiplicar 

os êxitos já testados. E, além dos projetos premiados, podem ser encontradas excelentes iniciativas que têm a 

capacidade de inovar a atuação do Ministério Público brasileiro. 

 

(Registros da premiação) 
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Projetos Premiados por Categoria 

 

Defesa dos Direitos Fundamentais 

 

1º Lugar: Projeto Água para o futuro 

 (Ministério Público do Estado de Mato Grosso)  

 

2º Lugar: Pau de arara nunca mais: o MP na defesa do transporte escolar de qualidade (Ministério Público do 

Estado do Maranhão)  

 

3º Lugar: Projeto Valores Humanos na Educação Infantil  

(Ministério Público do Estado do Ceará) 

 

Transformação Social  

 

1º Lugar: ACISO (Ação Cívico Social) – Migrantes Internacionais e o Mundo do Trabalho: conhecendo e 

exercendo  

(Ministério Público do Trabalho)  

 

2º Lugar: Queremos Paz!  

(Ministério Público do Estado do Piauí)  

 

3º Lugar: Identidade Legal – Programa Pai Legal  

(Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) 

 

Indução de Políticas Públicas  

 

1º Lugar: Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente - Peteca  

(Ministério Público do Trabalho) 

 

2º Lugar: Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher de Barra do Garças e Pontal do 

Araguaia  
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(Ministério Público do Estado de Mato Grosso)  

 

3º Lugar: Abrace Vidas – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) 

 

Redução da Criminalidade  

 

1º Lugar: Tempo de Justiça  

(Ministério Público do Estado do Ceará) 

 

2º Lugar: Projeto Integração e Tecnologia na prevenção e redução da criminalidade  

(Ministério Público do Estado do Maranhão) 

 

3º Lugar: Sinapses  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) 

 

Redução da Corrupção  

 

1º Lugar: O Dinheiro do Fundef é da Educação: por uma educação pública de qualidade para todos os 

maranhenses  

(Ministério Público do Estado do Maranhão) 

  

2º Lugar: Ler, Escrever e Pensar – Conscientizar para Transformar  

(Ministério Público do Estado do Maranhão) 

 

3º Lugar: Lei da Ficha Limpa Municipal (LIMPE/2016)  

(Ministério Público do Estado de Rondônia) 

 

Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  

 

1º Lugar: Diálogos sobre Autocomposição: difusão da solução consensual de conflitos no MPRN  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) 
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2º Lugar: Termo de Cooperação Interinstitucional entre o MPT e o MPRS, tendo por objeto a destinação de 

bens  

(Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul) 

 

3º Lugar: EXPERT – Portal DAEX – Sistema de Apoio Técnico às Atividades de Execução 

(Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) 

 

Comunicação e Relacionamento  

 

1º Lugar: Fala MP: programa de entrevistas ao vivo do cidadão com promotores de Justiça pelo Facebook do 

MPSP  

(Ministério Público do Estado de São Paulo) 

 

2º Lugar: MP no Rádio e MP Responde  

(Ministério Público do Paraná) 

 

3º Lugar: Quando Uma Imagem Vira Pesadelo  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul) 

 

Profissionalização da Gestão  

 

1º Lugar: Projeto de Gestão Administrativa das Promotorias de Justiça (GesPro)  

(Ministério Público de Santa Catarina) 

 

2º Lugar: Rede de enfrentamento à violência contra a mulher do Gama – segunda edição 

(Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) 

  

3º Lugar: Custos MP  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul) 
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Tecnologia da Informação  

 

1º Lugar: Observatório SUAS  

(Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) 

 

2º Lugar: Sistema de Investigação do Ministério Público do Estado do Ceará (SIMPCE) 

(Ministério Público do Estado do Ceará) 

  

3º Lugar: Evidência: módulo de gestão de evidências e aquisições forenses  

(Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) 

 

 

3.6.6 Início dos Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Nacional do MP. 

 

 3.6.6.1 1º Encontro Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Recepção da chefia do MP-PA) 
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(Mesas de trabalho) 

 

 

     Os Encontros Regionais do PEN-MP refletem a nossa intenção de construção coletiva do 

Planejamento Estratégico, ouvindo membros dos Ministérios Públicos estaduais e também dos ramos do 

MPU em todo o país. 

     No dia 26 de setembro, realizamos 1º Encontro Regional do Planejamento Estratégico Nacional, 

em Belém/PA, que reuniu promotores e procuradores que atuam no Pará, Piauí e Amapá para discutir 

valores, objetivos e ações da instituição nos próximos dez anos. 

     Ao contextualizar os participantes, ratifiquei que o plano de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional foi aprovado pelo Plenário do CNMP em 10 de abril, tendo como premissa o uso da 

expertise de membros e servidores da Casa, sem contratação de consultoria externa, pois entendemos que 

quem conhece a realidade do Ministério Público são seus próprios integrantes, e não a iniciativa privada. 

     Conduzido pela equipe do CNMP, o evento regional foi o primeiro de oito encontros que 

acontecerão até dezembro para elaboração do Mapa Estratégico 2020-2029.  

    Na abertura dos trabalhos, o procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, Gilberto Valente, 

anfitrião do encontro, disse que temos que resgatar o prestígio da nossa instituição perante a sociedade e é 

com o nosso trabalho, por meio do planejamento estratégico, que alcançaremos esse objetivo, sendo esta uma 

missão muito importante do CNMP.  

     Com o objetivo de incentivar as boas práticas no Ministério Público, a abertura do evento contou 

com a apresentação do projeto “Rede Itinerante de Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar”, do 
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MP/PA. A promotora de Justiça Luziana Alves contou como, a partir de 2015, um grupo de trabalho 

promoveu o atendimento a mais de 500 famílias em Santarém/PA, fornecendo informações, incentivando as 

denúncias e apresentando serviços disponíveis no estado. 

      Após a abertura dos trabalhos, os membros auxiliares da Comissão de Planejamento Estratégico 

Ana Lara Camargo e Carlos Eduardo de Andrade explicaram aos participantes os objetivos da realização dos 

encontros regionais, contextualizando o histórico do planejamento dentro da instituição. 

     Por fim, foi a vez do secretário de Gestão Estratégica do CNMP, Weskley Rodrigues, e da analista 

de gestão pública integrante do projeto, Jaqueline Silva, explicaram como seria a metodologia das atividades 

durante o encontro.  A dupla apresentou os resultados do questionário aplicado, que já estão disponíveis 

para consulta dinâmica numa ferramenta de bussines inteligence. Os dados podem ser acessados por 

qualquer cidadão na página do projeto: www.cnmp.mp.br/pen. 

    Passadas as explicações, os participantes colocaram a mão na massa. Por meio de dinâmicas 

interativas, os promotores e procuradores elencaram valores institucionais a serem priorizados e propuseram 

a nova visão de futuro da instituição. Depois se debruçaram sobre os objetivos estratégicos referentes às 

áreas de atuação diagnosticadas como prioritárias pela pesquisa. O passo seguinte será a formulação de 

propostas de ações nacionais para cada um dos temas elencados. 

http://www.cnmp.mp.br/pen
http://www.cnmp.mp.br/pen.
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4 – CONCLUSÃO 

 

As atividades e projetos desenvolvidos no período compreendido no presente Relatório 

(setembro/2017 a setembro/2018) foram realizadas com máxima dedicação e zelo do Conselheiro, com 

auxílio dos Membros Auxiliares, servidores e estagiários que compõem a equipe do gabinete e da Comissão 

de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público.  

No que concerne aos julgamentos realizados, ganham relevância as manifestações do 

Conselheiro nos procedimentos que versam sobre a liberdade de expressão dos Membros do Ministério 

Público, nos quais deixou expressamente consignado o entendimento de que, assim como a todos os 

cidadãos, aos Membros do Ministério Público também deve ser garantido o direito fundamental à livre 

manifestação do pensamento, que não é absoluto, sofrendo limitações inerentes ao exercício de outros 

direitos de igual ou superior hierarquia. Assim, a liberdade de expressão há de harmonizar-se com outras 

garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o 

direito à honra, à intimidade, à privacidade, à imagem, devendo proceder-se à técnica de ponderação quando 

houver tensão decorrente do exercício de tais direitos fundamentais. Ademais, no que concerne aos Membros 

do Ministério Público, em razão do especial relevo e das elevadas responsabilidades de cargo, há de se 

ponderar que o exercício da liberdade de expressão exige reverência à disciplina limitadora constante da 

Constituição da República e do estatuto funcional correspondente. 

Destaca-se também a apresentação de questão de ordem que visou a garantir a apreciação da 

proposta orçamentária do Ministério Público da União, para fins de emissão de parecer pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público. Embora os Conselheiros tenham se manifestado favoravelmente ao exame 

da questão, a Presidência deliberou, unilateralmente, por não submeter o assunto à deliberação do Plenário, o 

que não afasta, no entanto, a relevância da matéria arguida, porquanto está estreitamente relacionada à defesa 

das competências do CNMP e das prerrogativas dos Conselheiros que compõe a Corte Administrativa. 

À frente da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), enfatiza-se o início da elaboração do novo 

Planejamento Estratégico Nacional (PEN) do Ministério Público brasileiro, encontrando-se as suas 

atividades dentro do cronograma estabelecido. Cumpre asseverar que o projeto está sendo conduzido 

inteiramente por equipe técnica do CNMP, o que dispensou contratação externa, resultando em grande 

economia de recursos públicos.  

Quanto ao Fórum Nacional de Gestão do MP, foram realizadas duas reuniões ordinárias e criado o 



 

 
Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório de Atividades 

setembro/2017 a setembro/2018 

_______________________________ 

 

 

Página 138 de 138 

 

comitê específico para a Gestão Estratégica, sendo este um anseio antigo dos integrantes do Comitê de 

Políticas de Gestão Administrativa, em que a temática era antes discutida. Em 2018, pretende-se realizar a 

terceira reunião, com a finalidade de discussão dos temas da área meio para o PEN-MP (2020-2029). Tudo 

isso sem abandonar as capacitações e as iniciativas de inovação e de melhores práticas administrativas, que 

favoreçam à eficiência da atuação da instituição. 

Neste primeiro ano, mesmo tendo o PEN-MP como prioridade, foram também realizadas as ações 

nacionais, tanto na área-fim, como na área meio. Em pareceria com as comissões temáticas do CNMP, 

levamos adiante importantes iniciativas, como as ações nacionais do método APAC no sistema prisional, dos 

recursos hídricos no meio ambiente, do enfrentamento à corrupção e do combate ao trabalho infantil. Na área 

estruturante desenvolve-se plano de trabalho para adequação dos ramos e das unidades do MP ao sistema e 

legislação do e-Social, bem como a campanha nacional de comunicação para o Ministério Público. 

Em conclusão, as atividades aqui expostas apresentam o panorama da atuação do Conselheiro, que 

tem buscado atuar de forma resolutiva e proativa no exercício do cargo, visando a assegurar que o exercício 

de suas atribuições contribua, efetivamente, para o fortalecimento e o aprimoramento do Ministério Público 

brasileiro, mormente no que tange à unidade da instituição e à autonomia para todos os seus ramos. 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico 


