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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 primeiro ano do segundo mandato como 

Conselheiro Nacional do Ministério Público, entre 22 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2020, 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 constituir 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 ações e projetos 

desenvolvidos no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico, da qual ocupa, pelo segundo biênio, a 

presidência, as atividades na Presidência do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de 

Pessoas – Conatetrap, bem como as manifestações processuais em Plenário e as decisões liminares concedidas 

pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, durante o exercício do segundo mandato. 

Cabe destacar que, no período de 22/10/2019 a 22/10/2020, foram distribuídos ao Conselheiro 

sessenta e nove procedimentos, dos quais, atualmente, quarenta e dois encontram-se arquivados, quinze em 

fase instrutória e doze aguardando julgamento pelo Plenário do CNMP. Ademais, o Conselheiro participou de 

todas as vinte e uma sessões plenárias realizadas no período e de vinte sete eventos, dentre eles, duas Correições 

da Corregedoria Nacional.  

Por sua vez, o Conselheiro permanece na presidência, pelo segundo biênio, da Comissão de 

Planejamento Estratégico (CPE), que encontra previsão legal no artigo 31, inciso V, do Regimento Interno do 

CNMP e 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, com a gestão e a governança do PEN-MP (Resolução CNMP nº 147/2016). Como 

unidade gestora, compete à CPE realizar ações nacionais, buscando dar concretude aos objetivos estratégicos 

contidos no mapa estratégico CNMP, com a 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 e a troca de experiências 

nas áreas de comunicação social, tecnologia da informação, orçamento, gestão de pessoas, gestão 
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administrativa e gestão estratégica. A FNG-MP tem ainda a finalidade de auxiliar a CPE na gestão do PEN-

MP na área estruturante. 

Como desdobramento do PEN-MP, foi instituído o Banco Nacional de Projetos (BNP), que é um 

repositório de boas práticas de projetos e processos, servindo como instrumento da gestão do conhecimento e 

permitindo que essas iniciativas possam ser reproduzidas em outras unidades e ramos ministeriais. 

Anualmente, os projetos cadastrados concorrem ao “Prêmio CNMP”, instituído pela Resolução CNMP nº 94, 

de 22 de maio de 2013, dentro das respectivas áreas, como forma de reconhecer e estimular o desenvolvimento 

e o aperfeiçoamento das atividades do Ministério Público brasileiro. 

Outra atribuição regimental é a elaboração da proposta Relatório Anual de Atividades do CNMP, 

a ser apresentado com a Mensagem Presidencial na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional. 

Em 2019, retornou à CPE a coordenação do Comitê Gestor Nacional de Tabelas Unificadas e, por 

consequência, a gerência dos sistemas decorrentes da Resolução CNMP nº 74/2011 e da Resolução CNMP nº 

63/2010, cujas informações são utilizadas na elaboração de indicadores de desempenho. 

Outra atividade de relevância desempenhada pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta é a 

Presidência do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas – Conatetrap. 

O Comitê foi instituído, por meio da Resolução CNMP nº 197, de 26 de março de 2019, com o fim 

de, entre outros objetivos, elaborar estudos e propor medidas para aperfeiçoar a atuação do Ministério Público 

nas temáticas de trabalho análogo ao de escravo e ao tráfico de pessoas. É composto por três conselheiros do 

CNMP e seis membros das unidades e ramos o Ministério Público, sendo dois do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), dois do Ministério Público Federal e dois dos Ministério Públicos dos Estados. 

Em 2019, após a instituição do Comitê, dentre outras ações, houve a realização de três reuniões 

ordinárias; formação de rede de contatos com outras instituições de governo e organizações não 

governamentais que trabalham essas temáticas; e realizada uma capacitação destinada a membros do MP sobre 

tráfico de pessoas. 

Em 2020, por conta das medidas restritivas de locomoção impostas pela pandemia do Novo 

Coronavírus, alguns eventos já programados em formato presencial precisaram ser cancelados, mas as 

atividades em ambiente virtual foram mantidas, conforme detalhamento contido neste relatório. 

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

resumida, contribuam para o conhecimento e a fiscalização da atuação do Conselheiro, em observância aos 

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) 

Mandatos: Biênios 2017-2019 e 2019-2021 

E-mail: sebastiaocaixeta@cnmp.mp.br 

             sebastiao.caixeta@mpt.mp.br 

 

Gabinete 

Patrícia Teixeira de Oliveira – Assessora Chefe 

Pérola Rodrigues Araújo – Assessora 

Lorrayne Sene Silva - Estagiária 

 

Informações: 

Telefones: (61) 3366-9282/9181 

Celular: (61) 99375-9258 

E-mail: gabconselheirosebastiaocaixeta@cnmp.mp.br 

           patriciaoliveira@cnmp.mp.br  

 

Comissão de Planejamento estratégico 

Presidente: Sebastião Vieira Caixeta 

Conselheiros Membros: 

Rinaldo Reis Lima (Corregedor Nacional) 

Luciano Nunes Maia Freire 

Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

mailto:sebastiaocaixeta@cnmp.mp.br
mailto:sebastiao.caixeta@mpt.mp.br
mailto:gabconselheirosebastiaocaixeta@cnmp.mp.br
mailto:patriciaoliveira@cnmp.mp.br
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Otavio Luiz Rodrigues Jr.  

Oswaldo D´Albuquerque 

Sandra Krieger 

Fernanda Marinela 

 

Membros Auxiliares: 

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

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

Membros Colaboradores: 

Michel Betenjane Romano - Promotor de Justiça (MP/SP) 

 

Equipe: 

João Barbosa Lima – Assessor-Chefe 

Roberto Itajahy – Assessor  

Rogério Carneiro Paes  – Assessor 

Jucélia Ferreira Albuquerque– Secretária Administrativa 

 

Informações: 

Telefones: (61) 3366-9237/9168  

E-mail: cpe@cnmp.mp.br 

  

mailto:cpe@cnmp.mp.br
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2. ATIVIDADES RELATIVAS À COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (CPE) 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PEN-MP) 

Compete à CPE a gestão do planejamento estratégico nacional do Ministério Público (art. 4º, 

Resolução CNMP nº 147/2016). Após entregarmos o novo PEN-MP (2020-2029), passamos à fase de 

divulgação e de implementação, com o propósito de induzir a adesão das unidades e dos ramos do Ministério 

Público ao PEN-MP, haja vista que não possui caráter vinculante.  

Nesse sentido, já formalizamos a adesão das seguintes unidades ministeriais: Ministério Público do 

Estado do Acre (MP/AC), Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público do 

Estado do Piauí (MP/PI) e O Ministério Público do Estado do Maranhão (MP/MA). Atualmente, estamos em 

tratativas com o Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), o Ministério Público do Estado de Goiás 

(MP/GO) e o Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB). Esse processo de adesão é acompanhado de 

apoio da equipe técnica da CPE na condução e na elaboração dos novos planejamentos ou de suas revisões. 

Essas adesões, além de terem o condão de fortalecerem a unidades ministeriais, proporcionam o estímulo e a 

fixação do conhecimento técnico dentro da Instituição. Com isso, uma das principais vantagens é a 

economicidade, haja vista que a assessoria técnica da CPE, juntamente com o trabalho das equipes internas, 

pode conduzir todo o processo de planejamento sem a necessidade de contração de consultoria externa. 
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2.1.1 Oficina de capacitação sobre o Planejamento Estratégico Nacional com o Ministério Público do 

Estado do Piauí 

No dia 31 de julho de 2020, a CPE realizou com o Ministério Público do Piauí (MP/PI) oficina virtual 

sobre o Mapa Estratégico do MP brasileiro. O evento contou com a participação de 120 pessoas, entre 

promotores e procuradores de Justiça, servidores e estagiários do MP/PI, e foi ministrada pelos membros 

auxiliares da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) Ana Lara Castro e Carlos Eduardo Andrade, além 

do assessor Rogério Carneiro. 

 A videoconferência teve início com a mensagem de abertura e de acolhimento da procuradora-geral 

de Justiça do Piauí, Carmelina Moura. Ela agradeceu a expressiva participação dos integrantes do MP/PI e fez 

uma breve exposição sobre os 11 projetos do Plano Geral de Atuação Finalística 2020/2021. Ressaltou, 

também, a importância do alinhamento com o Planejamento Estratégico Nacional. Por fim, finalizou seu 

discurso parabenizando o compromisso e o empenho de cada integrante do MPPI na construção de um órgão 

cada vez mais eficiente e resolutivo. 

A primeira parte da oficina foi conduzida pela promotora de Justiça Ana Lara Castro e pelo 

procurador do trabalho Carlos Eduardo Andrade. Os dois apresentaram breve histórico de como ocorreu a 

construção do Planejamento Estratégico Nacional. 

Terminada a primeira parte da oficina, os participantes acompanharam um tutorial ministrado pelo 

assessor da CPE/CNMP, Rogério Carneiro, sobre a ferramenta de Business Intelligence que está disponível na 
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página do PEN 2020/2029. A plataforma permite a consulta das informações coletadas pela Comissão de 

Planejamento. 

O fechamento da oficina foi realizado com uma apresentação da assessora especial de Planejamento 

Estratégico do MP/PI, Cléia Fernandes, acerca do planejamento da instituição. A promotora de Justiça falou 

sobre a concepção e a adaptação do PGA 2020/2021. 

Por último, os integrantes da CPE responderam a alguns questionamentos feitos pelos participantes 

sobre o conteúdo apresentado. 

 

2.1.2 Adesão do Ministério Público do Maranhão ao Planejamento Estratégico Nacional do MP 

Dentro do objetivo de obter o máximo de adesão das unidades e dos ramos do Ministério Público ao 

novo PEN-MP, no dia 30 de setembro de 2020, firmou-se termo de adesão e de cooperação com o Ministério 

Público do Estado do Maranhão (MP/MA) para que aquela unidade ministerial adote o Mapa Estratégico do 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP 2020/2029). 

O termo de adesão e cooperação foi assinado durante sessão virtual do Colégio de Procuradores de 

Justiça do MP/MA, em São Luís/MA, pelo procurador-geral de justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo 

Presidente da CPE, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 
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Na oportunidade, após discorrer sobre a construção do PEN-MP 2020/2029, a equipe da CPE, 

representada pelos membros auxiliares da CPE/CNMP Ana Lara Camargo e Carlos Eduardo de Andrade, 

agradeceu ao MP/MA a adesão, explicitando as bases da cooperação técnica para o planejamento estratégico 

do MP/MA. 

2.1.3 Monitoramento do PEN-MP (Radar Estratégico) 

Como forma de monitorar a execução do PEN-MP, desde o ano de 2017, a CPE publica O ranking 

das unidades e dos ramos do Ministério Público quanto à sua implementação e ao seu cumprimento. Assim, 

foi instituindo o “Radar Estratégico” como instrumento de mensuração e de monitoramento. O conceito 

“Excelente” corresponde ao atendimento de 95% a 100% dos critérios estabelecidos na pontuação; “Ótimo”, 

de 90% a 94,99%; “Bom”, de 80% a 89,99%; o “Regular”, de 70% a 79,99%; e o “Insatisfatório”, menor que 

70%.  

Em dezembro de 2019, foram divulgados os resultados daquele ano, cujos resultados se encontram 

disponíveis no portal do CNMP1. Os dados referentes ao ano de 2020 já foram coletados e estão em fase de 

processamento com previsão de divulgação ainda neste ano. 

 

Resultado do ano de 2019 

 
1 Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CPE/Radar_Estrat%C3%A9gico/20190513_RAD2019_Mapa.p

ng> 
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2.1.4 Curso de Gestão de Projetos para Membros 

A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CPE/CNMP), em parceria com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), organizou 

o primeiro curso de gestão de projetos direcionado aos membros do Ministério Público. O objetivo foi 

desenvolver habilidades na área, especialmente para aqueles que não possuíam ainda conhecimento técnico e 

desejavam desenvolver atuação por projetos. 

O curso foi um desdobramento do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, para o 

decênio 2020 a 2029 (PEN-MP 2020/2029), e pretendeu apresentar aos membros os principais conceitos e 

ferramentas para elaboração de projetos e aplicação dessa importante metodologia no desenvolvimento de 

programas e ações. Foi também apresentado o Banco Nacional de Projetos (BNP), repositório da gestão do 

conhecimento do MP. 

Inicialmente, as atividades estavam previstas para acontecerem presencialmente, em sete turmas 

distribuídas em várias regiões do país. No entanto, devido à pandemia de Covid-19 (Coronavírus), o curso foi 

modificado para a forma virtual, em plataforma de ensino a distância (EaD). 

Nesse novo formato, foram abertas três turmas de 40 vagas cada uma, com priorização aos membros 

que anteriormente tinham manifestado a intenção de participar do curso. As turmas foram distribuídas nos 

meses de agosto (dias 17, 19, 21, 26 e 28), setembro (dias 14, 16, 18, 23 e 25) e outubro (dias 5, 7, 9, 14 e 16). 
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A atividade contou com o apoio do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e do Colégio 

de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos 

(CDEMP). Ao final, os participantes que cumpriram a carga horária mínima tiveram direito à certificação pelos 

órgãos patrocinadores. 

 

2.1.4 Ações Nacionais 

 

2.1.4.1 Atualização do eSocial para unidades do Ministério Público 

No dia 22 de novembro de 2019, a CPE, em parceria com o Comitê Gestor do eSocial e o Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT), promoveu a palestra "eSocial para órgãos públicos – Atualizações". 

A iniciativa, que ocorreu na sede do CNMP, em Brasília-DF, teve o objetivo de abordar as mais recentes 

informações do novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial). 

O eSocial é um projeto do Governo Federal, de adesão compulsória, para unificar o envio de 

informações fiscais, trabalhistas e tributárias para a Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Receita 
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Federal e o Ministério da Economia, e cuja obrigatoriedade para órgãos públicos se deu a partir de 1º de janeiro 

de 2020. 

A palestra ministrada foi resultado do Acordo de Resultados firmado em Ação Nacional Estruturante 

em 2018 e teve como desdobramento o acompanhamento da implantação do eSocial no Ministério Público. 

Além das atividades presenciais, foi transmitida pelo canal do Conselho no YouTube. 

Ao todo, noventa e sete participantes se inscreveram. Foram reservadas vagas para servidores do 

CNMP, da Escola Superior do Ministério Público da União, do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar, 

além de outros órgãos públicos. 

No dia 29 de novembro de 2019, as unidades e os ramos do Ministério Público participaram da 

palestra “Novo eSocial na Administração Pública”, realizada pelo Comitê Gestor do eSocial e pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2). A CPE foi responsável pela divulgação e mobilização para a 

participação das unidades e dos ramos do MP. A iniciativa visou à capacitação de membros e de servidores 

para implementação do novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial) e aconteceu no auditório do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em São Paulo-SP. 

O representante do CNMP no evento foi o membro auxiliar da CPE e coordenador do Fórum 

Nacional de Gestão (FNG), Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade. Por ocasião da abertura, Carlos 
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Eduardo elucidou: “Por meio da CPE/CNMP, nós coordenamos as atividades do Ministério Público em relação 

a esse importante assunto que é a questão do eSocial, no que diz respeito à estruturação digital, informações 

tributárias, fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Essas informações não se referem só a governos, mas a 

empresas, operadores domésticos e, a partir de 2020, também aos órgãos públicos”. 

 

2.1.4.2 - Ação Nacional Estruturante - Governança da Tecnologia da Informação 

No dia 21 de agosto a CPE, por meio do Comitê de Política de Gestão da Tecnologia da Informação 

do Fórum nacional de Gestão  do MP (CPTI/FNG-MP) divulgou a realização Ação Nacional Estruturante 

visando a diagnosticar a governança da tecnologia da informação no Ministério Público, com o propósito de 

monitorar o Planejamento Estratégico da TI (PENTI), de acordo com a Resolução CNMP nº 171/2017. 

Como parte da atividade, foi organizada a live “Governar a Tecnologia para Sobreviver à Pandemia”, 

em formato de webinar, direcionada aos integrantes da área de TI e do Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação (CETI) das unidades e ramos do Ministério Público. A transmissão abordou, entre outros temas, o 

papel da governança do uso da tecnologia para sobrevivência institucional, a função do PNTI no referido 

processo e o engajamento com as práticas do PNTI. A atividade foi veiculada na plataforma Teams e no canal 

oficial do YouTube do CNMP. 
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A abertura coube ao coordenador do Fórum Nacional de Gestão (FNG), Carlos Eduardo Andrade, 

que deu as boas-vindas aos participantes e apresentou o evento. Para discutir o tema, o convidado foi o mestre 

em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atual gerente de Inovação do 

Ministério Público do Estado de Pernambuco (MP/PE), Roberto Delgado Arteiro. O evento teve a mediação 

de Luciana Freitas, coordenadora do CPTI e assessora de TI do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). 

Inicialmente, a coordenadora do CPTI apresentou um diagnóstico sobre a situação do Ministério 

Público quanto ao cumprimento da Resolução CNMP nº 171/2017 e chamou a atenção dos participantes para 

a urgência da implementação da Política Nacional de Tecnologia da Informação (PNTI), prevista na resolução 

171/2017. Os dados mostrados foram aferidos logo após a edição da norma e deverão ser atualizados em 2021. 

Uma constatação para área nesse momento foi que o enfrentamento desse contexto pressupõe a 

implementação de um plano de continuidade, que inclui a resposta à emergência, a gestão da crise e a 

recuperação do negócio do Ministério Público, ou seja, dos fluxos que permitem o exercício da função 

constitucional da instituição. Há necessidade de identificar os impactos da descontinuidade em cada área, 

ressaltando que as alterações necessárias para implementação de soluções passam necessariamente pela TI, 

pois a tecnologia está no centro de todas as mudanças. Em função da pandemia (COVID – 19) aceleram-se as 

mudanças, o digital hoje passou a ser o normal. Por isso, a urgência da governança de TI deve ser adotada em 

cada instituição, com a respectiva implementação da Política Nacional de Tecnologia da Informação (PNTI). 

Como próxima atividade da Ação Nacional, as unidades e ramos do MP receberão um formulário 

com questões sobre a implementação da PNTI, que após processamento, será elaborado um diagnóstico, 

desencadeando as medidas necessárias para a sua efetividade naquelas instituições que ainda não se 

encontrarem em nível considerado satisfatório. 

 

2.2. BANCO NACIONAL DE PROJETOS/PRÊMIO CNMP 

 

2.2.1 Alteração da Resolução CNMP nº 94/2013 

Logo após o encerramento do Prêmio CNMP – Edição 2019, iniciamos o processo de adequação do 

Banco Nacional de Projetos e do Prêmio CNMP ao novo PEN-MP. Com esse propósito, em 14 de abril, durante 

a 2ª Sessão do Plenário, apresentamos Proposição para alterar o texto da Resolução CNMP nº 94/2013, que 

dispõe sobre “Prêmio CNMP”. A inciativa visou a reformular as categorias nas quais os projetos inscritos na 

premiação concorrem. O novo texto foi aprovado pelo Plenário do CNMP na sessão ordinária do dia 26 de 

junho. 
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As modificações mantiveram a quantidade de categorias vigentes, acrescentando uma especial, com 

tema a ser definido pelo Conselho Gestor, com aplicação para as edições a partir do ano de 2021, haja vista 

que a edição 2020 já se encontrava em andamento pelas regras atuais. 

Com a aprovação da proposta, as próximas edições do  “Prêmio CNMP” contemplará os melhores 

trabalhos produzidos por membros e por servidores das unidades e dos ramos do Ministério Público brasileiro 

em cada uma das seguintes categorias: I - Investigação e inteligência; II - Persecução penal e cível; III - 

Integração e articulação; IV - Transversalidade dos direitos fundamentais; V - Fiscalização das políticas e dos 

recursos públicos; VI - Diálogo com a sociedade; VII - Governança e gestão; VIII - Sustentabilidade; e IX - 

Categoria especial. 

Além de reformular as categorias da premiação adequando-as ao novo Planejamento Estratégico 

Nacional 2020-2029, foram incorporadas no ato normativo a previsão das instâncias deliberativas (Conselho 

Gestor, Comissão Julgadora e Secretaria Executiva) e atribuir a elaboração e aprovação do novo Regulamento 

do Prêmio CNMP ao Conselho Gestor. 

Assim, a premiação reforçou o caráter de transversalidade dos objetivos estratégicos constantes no 

Mapa Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro, em que todas as áreas de atuação do MP, sejam 

atividades finalísticas, sejam estruturantes, poderão concorrer em quaisquer categorias. A criação da 

“Categoria especial” contempla propostas de criação de novas categorias, pois, além de ser possível inscrever 

todos os projetos e programas nas oito categorias permanentes transversais, institui-se a premiação de temática 

específica assim considerada pelo Conselho Gestor. 
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2.2.2 Prêmio CNMP – Edição 2020 

No dia 17 de fevereiro, demos início ao “Prêmio CNMP | Edição 2020” com a abertura das inscrições 

dos projetos no Banco Nacional de Projetos (BNP). A edição deste ano ainda está sendo realizada sob o 

Regulamento vigente, portanto concorrem nas seguintes 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. Serão premiados os três primeiros colocados de 

cada categoria.  

Logo depois, em decorrência das medidas preventivas tomadas pelo Ministério Público brasileiro 

frente à pandemia do Covid-19 (Coronavírus), prorrogamos as inscrições até o dia 15 de abril, com o fim de 

auxiliar as unidades e ramos do Ministério Público a terem mais tempo de cadastrarem seus projetos, frente às 

novas formas de trabalho e de organização interna que o momento requereu. 

Ao final do processo de inscrição, 1.213 projetos tiveram suas inscrições habilitadas e todas as 

unidades e todos os ramos do Ministério Público tiveram projetos inscritos.  

No dia 28 de setembro, divulgamos a lista de projetos finalistas do “Prêmio CNMP|2020”2. Dos 45 

projetos selecionados para a segunda fase, a Comissão Julgadora escolheu três de cada categoria, totalizando 

 
2 Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13528-premio-cnmp-2020-divulgados-os-projetos-

finalistas>. 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 18 de 195 

ao todo 27 projetos, representados por 17 unidades ou ramos do Ministério Público. A classificação definitiva 

será conhecida na solenidade de premiação, no dia 12 de novembro, no encerramento do I Congresso do 

Ministério Público brasileiro. 

 

2.3. FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FNG-MP) 

O Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP) foi 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 (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 ramo ou unidade ministerial. 
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2.3.1 Projeto “FNG Café” 

Para o ano de 2020, a CPE incluiu no Plano de Gestão do CNMP duas reuniões ordinárias do FNG-

MP. No entanto, por medida de segurança sanitária para a evitar a aglomeração de pessoas diante da 

possibilidade de contaminação e propagação do COVID-19 (Coronavírus), as atividades presenciais foram 

suspensas. Com o prolongamento da pandemia, a CPE elaborou o Projeto “FNG Café”, em substituição às 

reuniões ordinárias. 

A iniciativa teve como objetivo a interação e discussão sobre alternativas nas várias áreas 

contempladas pelos comitês do FNG: gestão, comunicação, tecnologia da informação, planejamento e 

orçamento. Em encontros rápidos, que cabiam na nova rotina de trabalho remoto, foi possível trocar 

experiências, de forma descontraída, com vista a vencer os desafios impostos por essa nova realidade. As 

transmissões foram pela ferramenta Microsoft Teams, o que possibilitou a interação com a assistência. Todas 

as participações foram gravadas e disponibilizadas no canal oficial do CNMP no YouTube. 

Com esse propósito, realizamos 10 (dez) encontros virtuais, conforme quadro abaixo: 

 

 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 20 de 195 

EPISÓDIO NOME ÁREA DATA PARTICIPAÇÕES 

1 Cenário Orçamentário em 2020 – 

Ações possíveis 

Gestão 

Orçamentária 

8 de abril 

2020 

André Luis Ribeiro - 

Diretor de Contabilidade 

e Finanças do MP/BA 

2 A atuação da alta administração 

do MP durante a pandemia 

Alta 

Administração 

17 de abril 

de 2020 

Paulo Cezar dos Passos - 

Procurador-Geral de 

Justiça do Mato Grosso 

do Sul (MP/MS) e 

Fabiano Dallazen - 

Procurador-Geral de 

Justiça do Rio Grande do 
Sul (MP/RS),  

3 O Papel da Comunicação no 

Debate Público em Momentos de 

Crise. 

Comunicação 

Social 

22 de abril 

de 2020 

Jorge Duarte - Jornalista 

e Escrito; Giselle Correia 

(MP/MG) e Cristina 

Barthlomay (MP/RS) - 

coordenadoras do Comitê 

de Políticas de 

Comunicação do Fórum 

Nacional de Gestão 

(CPCom). 

4 Desafios de Governança: 

Inquietações e Inspirações 

Gestão 

Estratégica 

29 de abril 

de 2020 

Karla de Faria Abdala 

Félix - Coordenadora de 

Planejamento, Estratégia 

e Gestão da instituição 

(TER-MA) 

5 A Saúde Mental em tempos de 

distanciamento social e 

teletrabalho 

Gestão de 

Pessoas 

6 de maio 

de 2020 

Ricardo de Faria Barros - 

Psicólogo e especialista 

em gestão de pessoas. 

6 Os impactos da pandemia na 

rotina administrativa 

Gestão 

Administrativa 

13 de 

maio de 

2020 

Vinícius Cesário - 

Diretor Administrativo 

do Ministério Público da 

Paraíba (MP/PB) 

 

7 A reinvenção do cotidiano: o 

Ministério Público pós-pandemia 

Administração 

Superior 

20 de 

maio de 

2020 

Luciana de Andrade -

Procuradora-Geral do 

Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo 

(MP/ES) e Michel 

Romano - Diretor-Geral 

do Ministério Público do 

Estado de São Paulo 

(MP/SP). 

8 Controle e Gestão de Riscos em 

Tempos de Crise. 

Gestão 

Orçamentária 

e Controle 

Interno 

28 de 

maio de 

2020 

Rodrigo Fontenelle - 

Controlador-Geral do 

Estado de Minas Gerais 

(MG) 

 

9 Gestão por resultados no setor 

público: Inovações e tendências 

Gestão 

Estratégica 

4 de junho 

de 2020 

Weskley Rodrigues - 

Assessor na Secretaria 
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Especial de 

Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital 

do Ministério da 

Economia. 

10 Soluções de tecnologia da 

informação em tempos de 

pandemia da Covid-19 

Tecnologia da 

Informação 

18 de 

junho de 

2020 

Paulo Célio Júnior -

secretário de tecnologia 

da informação do CNMP 

e Luiz Becker - 

Secretário de tecnologia 

da informação do 

Ministério Público do 

Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). 

 

 

2.3.2 Curso EaD sobre formação de multiplicadores da metodologia de gestão de processos do Ministério 

Público 

Com o fim de dar concretude ao plano diretor do FNG-MP, no dia 5 de outubro de 2020, iniciamos 

mais um curso na modalidade a distância (EaD) de formação de multiplicadores da metodologia de gestão de 

processos do Ministério Público brasileiro. 

O treinamento acontece até 27 de novembro e será realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT). A abertura foi realizada pelo 
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procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Andrade, coordenador do FNG-MP, e Filipe Cunha, analista do 

MPT e o tutor da turma EAD  

Foram ofertadas duas vagas para cada unidade e ramo do Ministério Público, que puderam inscrever 

membros e servidores, preferencialmente com atuação na área de gestão e planejamento. Todas as 60 vagas 

oferecidas foram preenchidas.   

A metodologia disseminada no curso foi totalmente concebida no âmbito do Comitê de Políticas de 

Gestão Estratégica do Fórum Nacional de Gestão (CPGE/FNG-MP), vinculado à CPE. 

O curso “Formação de multiplicadores na metodologia de gestão de processos” será coordenado pela 

Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT/MPT) e terá carga horária de 70 horas, divididas em seis módulos, com 

duração aproximada de 55 dias. 

A gestão de processos organizacionais é uma disciplina da área de gestão dedicada ao estudo de 

formas de melhoria das rotinas de trabalho de uma organização por meio da sistematização, monitoramento e 

avaliação das atividades por elas desenvolvidas.  

O objetivo do curso é fornecer subsídios aos participantes para que possam promover melhorias nas 

atividades desempenhadas por sua organização por meio da aplicação e da multiplicação dessa metodologia, 

elaborada para atender a realidade específica do MP.  

Está é a quarta edição do curso, ministrado, também, em 2014, 2016 e 2018. 

 

2.4 COMITÊ GESTOR NACIONAL DE TABELAS UNIFICADAS 

As Tabelas Unificadas foram criadas pela Resolução CNMP nº 63/2010 visando à padronização e à 

uniformização das terminologias utilizadas pelas unidades do Ministério Público, permitindo conhecer o 

trabalho realizado pelos seus diversos ramos. Elas foram desenvolvidas pelos Conselhos Nacional de 

Procuradores-Gerais (CNPG) e dos Corregedores-Gerais do Ministério Público (CNCG), em comissão mista 

com a participação de membros do Ministério Público de todo o país. 

As tabelas foram concebidas em modelo voltado para a integração com o Poder Judiciário 

possibilitando a unificação e a construção das Tabelas Nacionais do Sistema de Justiça, juntamente com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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A adoção das Tabelas Unificadas tem como principais objetivos facilitar o fluxo de informações 

entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, utilizando as mesmas nomenclaturas e estrutura de tabelas 

taxonômicas, de modo a, com isso, evitar retrabalhos, como recadastramentos de informações sobre processos 

judiciais, reduzir custos e permitir a coleta de dados uniformes, em nível nacional, nas diversas formas de 

atuação de todo o Ministério Público. 

A taxonomia possibilita ainda racionalizar e uniformizar o fluxo dos procedimentos extrajudiciais, 

facilitando e agilizando a movimentação dos feitos, melhorando o controle da movimentação processual e do 

tempo de duração dos procedimentos, permitindo a identificação dos principais obstáculos à sua rápida 

conclusão, bem como a adoção de medidas que busquem a celeridade processual e ainda facilitem o acesso e 

o uso das informações relativas à atuação dos membros do Ministério Público em processos judiciais e 

procedimentos extrajudiciais, por usuários internos e externos. 

Atualmente, além da presidência pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, o CGNTU tem a 

seguinte composição: Michel Betenjane Romano, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo;  Jairo Cruz Moreira, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Adriano 

Teixeira Kneipp, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul; Alexandre 

Amaral Gavronski, Procurador Regional da República na Procuradoria Regional da República da 4ª Região; 

Ana Lara Camargo de Castro, Promotora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul; Carlos 

Eduardo Almeida Martins de Andrade, Procurador do Trabalho;  Dimitrius Viveiros Gonçalves, Promotor de 
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Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Jesualdo Eurípedes Leiva Faria, Promotor de Justiça 

do Ministério Público do Estado de Rondônia;  Laudares Capella Filho, Promotor de Justiça do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina; William Sérgio Azevêdo Guimarães, Analista de TI do Ministério 

Público de Goiás;  Sávio Neves do Nascimento, Analista de Estatística do Conselho Nacional do Ministério 

Público; Elisangela Andrade Rocha Osorio, Analista de Desenvolvimento de Sistemas do Conselho Nacional 

do Ministério Público;  e Rogério Carneiro Paes, Assessor da Comissão de Planejamento Estratégico do 

Conselho Nacional do Ministério Público.  

Em 2020, o Comitê Gestor realizou duas reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias, todas 

de forma virtual.  Nessas reuniões, houve deliberações sobre consultas diversas das unidades e dos ramos do 

Ministério Público, bem assim o monitoramento de projetos em andamentos, especialmente para acompanhar 

as inovações legislativas e para manter a paridade com o Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Destaca-se, como uma das principais deliberações, a criação do Assunto “COVID-19” na Tabela do 

CNMP, vinculado às questões de alta complexidade, grande impacto e repercussão no âmbito da pandemia. 

Essa decisão surgiu a partir de demanda e sugestão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

(MP/SC). Todas as atas com o inteiro teor dos trabalhos do CGNTU estão disponíveis na página da 

CPE/CNMP na internet. 

 

2.4.1 – MP Um Retrato 

No dia 23 de junho de 2020, a Presidência do CNMP lançou o anuário “MP Um Retrato- Edição 

20203. A publicação traz informações sobre a atuação funcional e administrativa dos Ministérios Públicos 

Estaduais e dos quatro ramos do Ministério Público da União (Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito 

Federal e Territórios). O projeto tem a CPE como área colaboradora, pois todas as informações 

disponibilizadas são coletadas nos questionários dos anexos da Resolução CNMP n° 74, que, após tratamento, 

são encaminhadas à Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP. O Comitê Gestor Nacional de Tabelas 

Unificadas é o curador desses anexos, que possibilitam colher esses dados, de forma célere e confiável. 

Assim como em 2019, a edição de 2020, a apresentação do trabalho deu-se por meio de uma 

ferramenta de Business Intelligence (BI). Tal modelo, além de abandonar o formato físico, possibilita a 

atualização automática, permite a melhor forma para encontrar informações, análises, criação de relatórios, 

painéis e visualizações de dados, o que auxilia na construção de cenários e na elaboração de estudos e de 

inferências, dando aos gestores elementos a auxiliar na tomada de decisões e, especialmente, na apresentação 

 
3 Disponível em: < https://cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/mp-um-retrato-2020> 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 25 de 195 

de resultados, com maior eficiência operacional e governança da Instituição, servindo, inclusive, de 

indicadores para o planejamento estratégico. 

É importante destacar que esse trabalho, somente foi possível a partir da padronização e 

uniformização das terminologias das atividades desenvolvidas, com a criação das tabelas unificadas 

(Resolução CNMP nº 63/2010), instituindo linguagem e conceitos únicos. 

Outra importante finalidade do “MP Um Retrato” é atender aos princípios da publicidade e da 

transparência da administração pública por meio dos dados e das informações disponibilizados, permitindo à 

sociedade conhecer e acompanhar a atuação do Ministério Público brasileiro. 
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3. COMITÊ NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE COMBATE AO TRABALHO EM 

CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO E AO TRÁFICO DE PESSOAS (CONATETRAP) 

O Conatetrap foi instituído, por meio da Resolução CNMP nº 197, de 26 de março de 2019, com o 

fim de, entre outros objetivos, elaborar estudos e propor medidas para aperfeiçoar a atuação do Ministério 

Público nas temáticas de trabalho análogo ao de escravo e ao tráfico de pessoas. É composto por três 

conselheiros do CNMP e seis membros das unidades e ramos o Ministério Público, sendo dois do Ministério 

Público do Trabalho (MPT), dois do Ministério Público Federal e dois dos Ministério Públicos dos Estados. 

 

3.1 DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Em 11 de fevereiro de 2019, foi divulgado o Relatório de Atividades do Conatetrap referente ao ano 

de 20194. A apresentação do relatório está prevista no artigo 4º da Resolução CNMP nº 197, de 26 de março 

de 2019, que instituiu o Conatetrap.  

 
4 Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Fevereiro/CONATETRAP_Relat%C3%B3rio_Resumido_At

ividades_2019_V.10.02.2020b.pdf> 
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Em 2019, após a instituição do Comitê, dentre outras ações, houve a realização de três reuniões 

ordinárias; formação de rede de contatos com outras instituições de governo e organizações não 

governamentais que trabalham essas temáticas; e realizada uma capacitação destinada a membros do MP sobre 

tráfico de pessoas. 

Em 2020, por conta das medidas restritivas de locomoção impostas pela pandemia do Novo 

Coronavírus, todas a atividades foram realizadas em ambiente virtual, o que acarretou o cancelamento eventos 

já programados em formato presencial. 

 

3.2 ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE EMPRESAS 

CONDENADAS POR TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL 

Na reunião virtual do Conatetrap no dia 2 de junho de 2020, instituímos grupo de trabalho para 

elaborar proposta de criação e de manutenção de um banco de dados com informações de empresas condenadas 

por trabalho em condições análogas à de escravo ou infantil.   

Os integrantes deliberaram que a equipe destacada teria trinta dias para desenvolver o trabalho. A 

elaboração da chamada “lista suja” está prevista em dispositivo da Lei nº 13.999/2020, sancionada em maio.  
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A nova previsão legal trouxe algo que já foi tentado anteriormente, mas que tinha apenas caráter 

administrativo. Agora, com a existência da lei referida, a vedação de financiar com dinheiro público empresas 

condenadas por trabalho escravo e infantil impulsiona a instituição da mencionada lista com o objetivo de dar 

concretude às previsões legais.  

O trabalho final foi apresentado e aprovado na reunião ordinária do dia 7 de outubro de 2020. A 

partir da aprovação no Comitê, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou proposta de Resolução ao 

Plenário na sessão do dia 13 de outubro passado para publicação das informações de pessoas condenadas por 

trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil, além de outras situações relacionadas ao 

trabalho, a qual vai ter a tramitação regimental regular.  

 

3.3 DIA MUNDIAL E NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS  

No dia 30 de julho de 2019, foi realizado o evento virtual “Tráfico de pessoas: abordagem social e 

legal”, em alusão ao Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, organizado pelo Comitê 

Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico 

de Pessoas do CNMP (Conatetrap), em parceria com o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à 

Exploração do Trabalho em Condições Análogas ao de Escravo e de Tráfico de Pessoas do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). 

Na abertura, O Presidente do Comitê, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, destacou que o evento 

foi pensado para promover conscientização e sensibilização em busca da erradicação do tráfico de pessoas. 

Assim, o CNMP e CNJ uniram forças para registrar naquela data a necessidade de manter o trabalho 

convergente de combate a essa chaga que, infelizmente, ainda assola nosso país e todo o mundo. Ressaltou 

ainda que a implementação de uma política nacional de combate ao tráfico de pessoas deve levar em conta não 

só a repressão, mas também a prevenção desse crime e o acolhimento às vítimas e que essa política precisa 

envolver todos os órgãos do Sistema de Justiça e demais parceiros da sociedade civil, tendo como foco a 

informação e a sensibilização. 
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Por sua vez, a coordenadora do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do 

Trabalho em Condições Análogas ao de Escravo e de Tráfico de Pessoas, conselheira do CNJ Tânia 

Reckziegel, disse que o evento representa uma parceria muito importante entre CNMP e CNJ, que, juntos, 

poderiam trocar ideias e experiências em prol do combate a um crime que é dos mais graves existentes. 

As atividades foram desenvolvidas em quatro painéis:  

Painel I 

O membro do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição 

Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas do CNJ, Paulo Roberto Fadigas, foi o responsável por apresentar 

os principais eixos que regem hoje o enfrentamento do tráfico de pessoas no Brasil. Para isso, baseou-se 

principalmente nos princípios e diretrizes da Lei 13.344/2016, que dispõe sobre prevenção e repressão ao 

tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. 

Entre os princípios destacados, o painelista disse que um dos mais importantes é o da atenção integral 

às vítimas diretas e indiretas. Isso porque, segundo ele, "a vítima, quando chega ao Sistema de Justiça, está ali 

de forma integral. Ela não pode ser dividida por conveniência do trabalho. Por isso, diretrizes da Lei 

13.344/2016 falam em colaboração nos três níveis federativos das esferas de governo, além da participação da 

sociedade civil para a formação de uma rede". 

Painel II 
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No segundo painel, a procuradora do Trabalho Catarina Von Zuben, membra do Conatetrap, 

apresentou o papel e as ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) no enfrentamento do tráfico de 

pessoas. 

Para esse fim, apontou que o MPT conta com um grupo de trabalho (GT) que tem membros atuantes 

em todo o país e trabalha de forma transversal em parceria com demais órgãos do Sistema de Justiça e 

sociedade civil. Destacou ainda a atuação repressiva do MPT, que instaura inquéritos e firma, com traficantes 

de pessoas, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). Quando isso não é possível, é necessário ajuizar ação 

civil pública. 

A procuradora também disse que uma das principais ações já realizadas pelo GT foi a elaboração de 

uma cartilha, em conjunto com o CNMP, para conscientizar a população acerca do tráfico de pessoas, com  

linguagem é simples, para que o cidadão entenda que é vítima e denuncie, pois, às vezes, a pessoa não sabe ou 

não percebe a situação pela qual está passando. 

Painel III 

No terceiro painel, a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), Noemia Garcia, enfatizou que o debate sobre tráfico de pessoas passa necessariamente pela 

centralidade do trabalho como meio de vida. Isso porque a busca por emprego impulsiona fluxos migratórios, 

que podem ter como resultado final a exploração e a agressão à liberdade da pessoa vítima do tráfico. 

Por isso, o empoderamento das pessoas por meio do trabalho digno deve ser incorporado como 

política pública permanente de inclusão. Ela também destacou que a questão de gênero está envolvida nesse 

debate, já que as mulheres costumam ser as primeiras vítimas do desemprego, que tem aumentado em tempos 

de pandemia. 

Painel IV 

Por fim, a membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), Ana Lara Camargo fez 

uma exposição acerca das interseções de gênero, internet e tráfico de pessoas. Para ela, as mulheres – sob o 

ponto de vista do gênero, levando em conta todo o peso cultural e histórico sobre seus corpos, e não 

necessariamente como sexo biológico - sofrem com fatores de risco que as deixam mais vulneráveis ao tráfico, 

como discriminação, violência doméstica, negligência estatal e menor acesso ao trabalho e à educação. Ainda, 

que a internet impulsiona essa vitimização ao se tornar um amplo espaço de aliciamento (com uso de contas e 

perfis falsos), por meio de diferentes ofertas, como de namoro, casamento e emprego. Algumas características 

do ambiente virtual - anonimato, amplificação, permanência, relativização dos padrões éticos, impunidade, 

pseudoinvisibilidade do dano – facilitam e estimulam a ação dos traficantes de pessoas. 
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3.4 DIVULGAÇÃO NOTA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DE LEMBRANÇA DO TRÁFICO 

DE ESCRAVOS 

Em alusão ao “Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição”, celebrado 

no dia 23 de agosto, o Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições 

Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (Conatetrap), divulgou a seguinte nota: 

“A escravidão é mácula do nosso passado e seus efeitos ainda perduram nos seus mais diversos 

aspectos. Se, atualmente, não temos mais cativos institucionalizados e legalizados pelo Estado, temos outras 

formas de grilhões, que permeiam e acompanham a organização social moderna. Assim, é preciso que as 

instituições estejam vigilantes e empenhadas em combater as velhas e as novas formas de escravidão. A data 

é simbólica, mas tem significado muito importante: não podemos esquecer que tivemos e temos serem humanos 

sob o julgo de outro e que o Ministério Público, principal defensor da sociedade, desempenha papel 

fundamental no propósito de erradicar qualquer tipo de servidão. A liberdade é a mais alta expressão dos 

Direito Humanos”.  

O dia 23 de agosto foi eleito pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) como o “Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição”, como forma de 

divulgação da luta contra o racismo, observância dos direitos humanos e da construção da paz.  A data foi 
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escolhida em referência aos levantes de escravos, em sua busca por liberdade, em Santo Domingo (atualmente 

Haiti e República Dominicana).  

 

3.5 REALIZAÇÃO DE WEBINÁRIO SOBRE A VULNERABILIDADE NA PANDEMIA DA 

POPULAÇÃO MIGRANTE. 

O Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de 

Escravo e ao Tráfico de Pessoas (Conatetrap), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

Organização Internacional para as Migrações (OIM) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

promoveu no dia 29 de setembro de 2020, o Webinário “Vulnerabilidade e Pandemia: migrações, tráfico de 

pessoas e trabalho escravo”, com o fim de discutir as vulnerabilidades da população migrante em situação de 

pandemia. O evento foi transmitido pela página do Facebook da OIM no Brasil. 

Na abertura, além da participação do Presidente do Comitê, registrou-se a presença do secretário 

nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio Panoeiro.  

As atividades foram compostas por três painéis. O primeiro, moderado pela apátrida Maha Mamo, 

que contou a sua trajetória de vida no Brasil. O segundo painel, moderado por Rosana Baeninger, da Unicamp; 

Vinícius Monteiro, do Fundo de População das Nações Unidas; e Carla Lorenzi, da Organização Internacional 
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para as Migrações, lançou as pesquisas: Atlas das Migrações Venezuelanas e o resultado da pesquisa - 

Impactos da Pandemia de Covid-19 nas Migrações Internacionais no Brasil. Por fim, o painel coordenado pelo 

imigrante venezuelano, Oswaldo José Ponce Perez, que discutiu violação dos direitos humanos.  

Foram ainda parceiros do evento o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público 

Federal (MPF), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC Minas). 
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4 - ATIVIDADES JUNTO AO PLENÁRIO DO CNMP 

4.1 SESSÕES PLENÁRIAS 

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), sendo 

que a partir de março de 2020 as sessões passaram a ser realizadas por videoconferência, em razão da pandemia 

do coronavírus (Covid-19). No período de outubro de 2019 a outubro de 2020 o Conselheiro compareceu às 

seguintes sessões: 

• 1ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 28/10; 

• 17ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 12/11; 

• 18ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 26/11; 

• 19ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 10/12; 

• 1ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 11/02; 

• 2ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 12/02; 

• 3ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 10/03; 

• 1ª Sessão por Videoconferência, realizada em 31/03; 

http://www.cnmp.mp.br/
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• 2ª Sessão por Videoconferência, realizada em 07/04, com continuação em 14/04; 

• 3ª Sessão por Videoconferência, realizada em 28/04, com continuação em 05/05; 

• 4ª Sessão por Videoconferência, realizada em 12/05; 

• 5ª Sessão por Videoconferência, realizada em 26/05; 

• 6ª Sessão por Videoconferência, realizada em 09/06, com continuação em 16/06; 

• 7ª Sessão por Videoconferência, realizada em 23/06, com continuação em 30/06 

• 1ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 07/07; 

• 11ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 18/08; 

• 12ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 25/08; 

• 13ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 08/09; 

• 14ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 22/09; 

• 15ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 13/10; 

• 16ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 27/10. 

 

4.2 PRINCIPAIS VOTOS DE RELATORIA DO CONSELHEIRO (OUTUBRO DE 2019 A OUTUBRO 

DE 2020) 
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4.2.1. Relatoria das Revisões de Processo Disciplinar n.ºs 1.00748/2018-20 e 750/2018-36, apreciadas 

conjuntamente, cujo objeto era o reexame dos processos administrativos disciplinares n.º 04 e 08/2017, que 

tramitaram originariamente perante o Ministério Público do Estado do Paraná e que apuraram possível prática 

de advocacia administrativa por parte de Promotora de Justiça daquela instituição.  O Conselheiro relator, 

Sebastião Vieira Caixeta, afastou, primeiramente, as preliminares de inépcia da inicial e de não cabimento de 

Revisão de Processo Disciplinar, salientando que o pleito revisional, formulado pelo Corregedor-Geral 

do Parquet paranaense, estava suficientemente fundamentado e tinha como causa de pedir a suposta 

contrariedade da decisão do Colégio de Procuradores com o conjunto probatório, o que justificava, por 

conseguinte, a utilização da via eleita. Também foi afastada a preliminar suscitada pela defesa de que seria 

necessário o referendo do Plenário para a instauração de Revisão de Processo Disciplinar. Acerca do ponto, foi 

consignado que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.125/DF não é aplicável 

àquela classe processual, conforme a própria Corte reconheceu no julgamento da Reclamação n.º 

27474/MT. No mérito, o relator concluiu que o acervo probatório não comprova a conduta atribuída à 

requerida, tendo em vista que, nas situações examinadas, coexistiam interesses sociais e individuais e a atuação 

da Promotora de Justiça, notadamente por meio da participação em reuniões com agentes públicos do 

município de Londrina/PR e empreendedores privados, foi no intuito de defender aqueles primeiros. Com esses 

argumentos, votou pelo conhecimento e improcedência das Revisões de Processo Disciplinar, sendo 

acompanhado pelos demais integrantes do Colegiado, por unanimidade. Nos seguintes termos a ementa do 

julgamento: 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ. ALEGADA DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES PERANTE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE LONDRINA/PR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. 

I – Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar por meio da qual se pretende a desconstituição de 

decisão absolutória proferida, em grau de recurso, pelo Colégio de Procuradores de Justiça do 

Ministério Público do Paraná nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2017-

CGMP, no qual são atribuídas à Promotora de Justiça três situações de suposta defesa de interesses 

privados perante a Administração municipal de Londrina/PR. 

II – Rejeição da preliminar de não cabimento da Revisão de Processo Disciplinar. A partir da 

leitura da petição inicial, infere-se que o Corregedor-Geral do Parquet paranaense aponta 

contrariedade, em tese, da decisão da origem com o conjunto probatório, não se tratando, pois, de 

simples rediscussão do caso. 
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III – Rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, na medida em que a pretensão revisional 

foi acompanhada de argumentos jurídicos consistentes e suficientes para possibilitar o exercício 

do direito de defesa. 

IV – Rejeição da preliminar de necessidade de referendo da 

instauração de Revisão de Processo Disciplinar, ante a inexistência dessa condição no RICNMP. 

Ademais, na Reclamação STF nº 27474/MT, citada na peça de defesa, foi proferida decisão 

terminativa em que foi assentado, de forma expressa, que a ratio decidendi firmada na liminar 

proferida na STF nº ADI 5.125/DF não é aplicável à Revisão de Processo Disciplinar. 

V – No mérito, em relação à primeira imputação, a Resolução n.º 005/2017 – CGMP descreve 

que a Promotora de Justiça, entre meados de 2014 e 17 de agosto de 2015, participou de reuniões, 

na sede de sua Promotoria de Justiça e na Prefeitura do município de Londrina, nas quais, 

alegadamente, defendera empreendimento habitacional que seria realizado pelas empresas Sena 

Construções LTDA. e Habitação Participação e Empreendimentos LTDA. nos lotes 14-H-1-B e 

15 da Gleba Ribeirão Lindoia. 

VI – Acerca da imputação, primeiramente, deve reconhecer-se a existência de atribuição da 

requerida, que atua em matéria ambiental, para agir no caso, considerando que envolvia ocupação 

irregular por famílias de baixa renda de propriedade próxima a área de preservação permanente e 

que uma das controvérsias para o licenciamento do empreendimento envolvia o cumprimento da 

legislação ambiental municipal. 

VII – Quanto à participação da agente ministerial nas reuniões, infere-se do conjunto probatório 

que seu posicionamento foi no sentido da viabilidade ambiental do projeto habitacional 

pretendido pelas empresas para atender às famílias carentes envolvidas no conflito possessório. 

Não há indícios de que tenha adotado postura intimidativa para que o município de Londrina, 

por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), concedesse o 

licenciamento urbanístico. 

VIII – No que se refere ao entendimento encampado, à época, pela requerida, consistente na 

aplicação das exigências ambientais estabelecidas pela legislação contemporânea ao protocolo 

administrativo do pedido de licenciamento, verifica-se que a questão era controvertida no âmbito 

dos órgãos da Administração municipal, não sendo possível dizer que a posição tenha sido 

casuística ou se mostrasse teratológica. A par disso, o entendimento adotado insere-se no exercício 

de sua independência funcional, não sendo sindicável por este Órgão de Controle, ex vi do 

Enunciado CNMP n.º 006/2009. 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 38 de 195 

IX – O segundo fato descrito na Resolução n.º 005/2017 – CGMP consiste na suposta defesa, pela 

requerida, entre o início do segundo semestre e 13 de novembro de 2015, da contratação da 

empresa Kurica Seleta Ambiental S.A. para realizar o serviço de coleta de lixo domiciliar em 

Londrina/PR, com a adoção da técnica de transbordo. 

X – O exame do manancial probatório demonstra que a agente ministerial se ateve a sustentar que 

o método de transbordo era, seja sob a perspectiva ambiental, seja do ponto de vista econômico, 

mais vantajoso para a municipalidade, alternativa cuja adoção já havia sido estudada pela 

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). 

XI – Nessa senda, é possível concluir, a partir da leitura dos depoimentos colhidos das 

testemunhas que participaram das reuniões, que a Promotora de Justiça sugeriu às autoridades 

municipais que a coleta de resíduos sólidos passasse a ser realizada com a técnica de transbordo 

por meio do aditamento do contrato vigente à época ou por meio da realização de nova licitação. 

Não há, todavia, evidência de que tenha proposto a contratação direta da empresa Kurica Seleta 

Ambiental S.A. ou defendido, de forma direta, os interesses destas. 

XII – A terceira situação descrita na Resolução n.º 005/2017 – CGMP é a alegada defesa, perante 

a Administração do município de Londrina, em reuniões realizadas entre o ano de 2013 e os 

primeiros meses de 2015, da aquisição de imóvel situado no lote 15 da gleba Ribeirão Lindoia, 

pertencente às empresas Sena Construções LTDA. e Habitação Participação e Empreendimentos 

LTDA. para fins de expansão do Cemitério Municipal Jardim da Saudade. 

XIII – Os depoimentos colhidos durante a instrução evidenciam que a Promotora de Justiça foi, 

inicialmente, procurada pela presidente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários 

de Londrina (ASCEF) para discutir a escassez de jazigos no município e a necessidade de 

expansão ou implantação de novos cemitérios, ocasião em que mencionou o referido imóvel, por 

ser contíguo ao Cemitério Municipal Jardim da Saudade e por já possuir licenciamento ambiental 

para o empreendimento. 

XIV – Essa posição foi, posteriormente, reafirmada em encontro realizado conjuntamente com o 

então Prefeito daquele município e a presidente da ASCEF, não havendo qualquer evidência de 

que tenha adentrando em questões econômicas da operação, como o valor do imóvel. 

XV – Em suma, constata-se que, nas três situações, coexistiam interesses sociais (direito de 

moradia de famílias de baixa renda que ocupavam irregularmente imóvel próximo à área de 

preservação permanente; adoção da melhor solução para a coleta de resíduos sólidos; e 

alternativas para a expansão ou implementação de novos cemitérios) e interesses particulares de 
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agentes econômicos interessados em empreender para atender às necessidades sociais. Os 

elementos de prova, por sua vez, comprovam que a Promotora de Justiça atuou estritamente em 

prol do interesse coletivo, não havendo evidências suficientes de que se tenha comprometido a 

defender os interesses privados das empresas envolvidas. 

XVI – Importante, ainda, notar que a participação em reuniões para tratar de assuntos relacionados 

às suas atribuições, principalmente com autoridades municipais, era procedimento 

corriqueiramente adotado pela requerida, de forma que os fatos descritos no Processo 

Administrativo Disciplinar não se mostram estranhos a sua metodologia usual de trabalho, não 

havendo, portanto, casuísmo a sugerir o alegado favorecimento. 

XVII – Por fim, não se pode olvidar que a Revisão de Processo Disciplinar, via processual que, 

excepcionalmente, mitiga a autoridade da coisa julgada administrativa, é imprestável ao simples 

questionamento da justiça da decisão proferida pela origem, devendo haver manifesta 

contrariedade entre o decisum e o conjunto probatório, o que não se constata in casu. 

XVIII – Improcedência da Revisão de Processo Disciplinar. 

 

4.2.2. Relatoria da Reclamação Disciplinar n.º 1.00745/2018-60, na qual foram opostos Embargos de 

Declaração contra o acórdão que desproveu recurso interno interposto nos autos. No voto do relator, 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, restou consignado que os aclaratórios não seriam cabíveis na hipótese 

sob julgamento na medida em que objetivavam apenas a rediscussão da causa, colidindo com o entendimento 

sedimentado no Enunciado CNMP n.º 10/2016, conclusão acompanhada pelo Colegiado por unanimidade. A 

ementa do acórdão ficou redigida nos seguintes termos: 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS 

INFRINGENTES, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO 

RECURSO INTERPOSTO AO PLENÁRIO DO CNMP.  NÃO PREENCHIMENTO DAS 

HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 156 DO RICNMP. ENUNCIADO CNMP Nº 10/2016. 

NÃO CONHECIMENTO.  

1. Embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes, opostos contra 

acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente.  

2. Não se prestam os aclaratórios ao reexame de fatos, com vistas à modificação da substância 

do julgado, sendo igualmente incabível a produção de novas provas.  
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3. Ausência de indicação objetiva de deficiência apreciável pela estreita via dos embargos, em 

manifesta afronta ao entendimento sedimentado no Enunciado CNMP n.º 10/2016.  

4. Não conhecimento dos embargos de declaração opostos, ante a ausência do preenchimento 

das hipóteses estabelecidas no artigo 156 do Regimento Interno do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

4.2.3. Relatoria do Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00077/2018-52, no qual era apurada a possível 

prática de crime por parte de Membro aposentado do Ministério Público do Estado da Paraíba. No voto 

condutor, o relator esposou o entendimento de que os elementos de prova coligidos durante a instrução 

processual são suficientes para comprovar a prática do crime de favorecimento pessoal pelo Promotor de 

Justiça durante a atividade, quando ofereceu abrigo em sua residência, de forma consciente e voluntária, entre 

os dias 18/03/2015 a 21/03/2015, a dois indivíduos que haviam praticado crime de homicídio na cidade 

de Queimados/PB.  Todavia, registrou que, “embora esteja suficientemente comprovada a prática da conduta 

tipificada como infração penal, a aplicação da pena de demissão, com a consequente perda do cargo e 

supressão dos efeitos do ato de aposentadoria, com fundamento no artigo 135, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar 

n.º 97/2010 do Estado da Paraíba, mostra-se desproporcional, in casu, em face do ato perpetrado pelo 

processado, o qual é qualificado como crime de menor potencial ofensivo pela legislação penal”. Quanto às 

demais imputações, referentes às condutas tipificadas, em tese, como prevaricação e advocacia administrativa, 

o Conselheiro pontuou que não havia evidências suficientes para a comprovação da acusação e, além disso, a 

ação penal oferecida perante o Judiciário paraibano apenas contemplou o crime de favorecimento pessoal, o 

que prejudica a efetivação da perda do cargo, a qual pressupõe o trânsito em julgado de condenação criminal, 

nos termos da legislação de regência. Em decorrência desses argumentos, votou pela improcedência do 

Processo Administrativo Disciplinar, conclusão que foi acompanhada, por unanimidade, pelos demais 

integrantes do Colegiado. Transcreve-se a ementa do acórdão: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO APOSENTADO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA 

COMO PRÁTICA DE CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. 

DESPROPORCIONALIDADE DE APLICAÇÃO DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA 

AO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA.  

I – 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 
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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.  

II – Inexistência de nulidade em razão da não abertura da fase de diligências complementares 

após o interrogatório, na medida em que a etapa prevista no artigo 98, parágrafo único, do 

RICNMP, somente ocorre, a critério do relator, quando novas providências instrutórias se 

mostrarem necessárias. Ademais, in casu, o processado não apontou qualquer ato de instrução que 

ainda se mostraria pertinente para elucidar os fatos.  

III – Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de a juntada de 

documentos haver sido indeferida durante a audiência de interrogatório, o processado foi 

orientado pelo membro colaborador a apresentar a documentação em sede de alegações finais e, 

apesar disso, não veio a fazê-lo.  

IV – No mérito, as provas colhidas durante a instrução, comprovam que o membro ministerial, 

quando estava na atividade, praticou conduta tipificada como delito de favorecimento pessoal ao 

haver oferecido abrigo em sua residência, de forma consciente e voluntária, entre os dias 

18/03/2015 a 21/03/2015, a dois indivíduos que haviam praticado crime de homicídio na cidade 

de Queimados/PB.  

V – Embora esteja suficientemente comprovada a prática da conduta tipificada como infração 

penal, a aplicação da pena de demissão, com a consequente perda do cargo e supressão dos efeitos 

do ato de aposentadoria, com fundamento no artigo 135, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 

97/2010 do Estado da Paraíba, mostra-se desproporcional, in casu, em face do ato perpetrado pelo 

processado, o qual é qualificado como crime de menor potencial ofensivo pela legislação penal.  

VI – Em relação às demais imputações, não há elementos de prova suficientes para sua 

comprovação e, a par disso, a denúncia oferecida perante o juízo criminal, que foi embasada pelos 

mesmos fatos apurados neste Processo Administrativo Disciplinar, apenas contemplou o crime de 

favorecimento pessoal, de forma que não há possibilidade de cassação da aposentadoria pelas 

demais acusações.  

VII – Improcedência do Processo Administrativo Disciplinar. 

 

4.2.4. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00997/2018-70, cujo objeto 

consistiu em manifestação supostamente ofensiva proferida por membro do Ministério Público do Estado de 

São Paulo em peça processual, bem como alegação de negativa de atendimento. Quanto ao primeiro fato, o 

relator averbou que “as peças processuais aviadas pelo Ministério Público paulista foram redigidas em termos 
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objetivos e impessoais e foram embasadas em parecer psicossocial que instruiu a ação judicial, não havendo 

palavra ou expressão ofensiva ou desrespeitosa”. De outro giro, quanto às supostas negativas de atendimento, 

destacou que não haveria indícios mínimos para a comprovação da alegação, na medida em que a Corregedoria 

da origem constatou a existência de 14 registros de presença da recorrente na unidade ministerial nos últimos 

3 (três) anos, bem como registro fotográfico de seu comparecimento. O entendimento do Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta foi seguido, por unanimidade, pelos demais Conselheiros. Nos seguintes termos a 

ementa do acórdão: 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E 

AUTORIA DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO INTERNO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto contra decisão de arquivamento proferida pela 

Corregedoria Nacional, nesta Reclamação Disciplinar, em que são atribuídas a membro do 

Ministério Público do Estado de São Paulo as seguintes condutas: a) haver consignado, 

supostamente, expressões desrespeitosas  em desfavor da recorrente em peças processuais 

lançadas na  ação judicial n.º 4004047-35.2013.8.26.0602, em trâmite perante a 3ª Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Sorocaba; e b) suposta negativa de atendimento junto à Promotoria 

de Justiça.  

II – Em relação ao primeiro fato, verifica-se que as peças processuais aviadas pelo Ministério 

Público paulista foram redigidas em termos objetivos e impessoais e foram embasadas em parecer 

psicossocial que instruiu a ação judicial, não havendo palavra ou expressão ofensiva ou 

desrespeitosa.  

III – Da mesma forma, não há elementos mínimos de que tenha havido negativa de atendimento 

da recorrente na Promotoria de Justiça em que atua o requerido, havendo sido constatado, pela 

Corregedoria da origem, a existência de 14 registros de sua presença na sede do órgão ministerial 

nos últimos 3 (três) anos.  

IV – Conhecimento e desprovimento do recurso interno. 

 

4.2.5. Relatoria do Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00607/2018-53, no qual foi imputado a 

membro do Ministério Público Militar o abandono do cargo em decorrência de faltas injustificadas superiores 

a 60 (sessenta) dias intercalados no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016. O relator destacou, em seu 

voto, que a infração de abandono do cargo resulta da conjugação de dois elementos: um material ou objetivo, 
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consistente na constatação de ausências reiteradas, consecutivas ou intermitentes, pelo número de dias fixado 

no estatuto funcional; e o subjetivo (animus abandonandi), o qual se reporta à intenção do agente público de 

se afastar do exercício das funções do cargo. Em relação ao aspecto objetivo, entendeu comprovado, com base 

nas provas dos autos, que o Promotor de Justiça Militar esteve presente em seu local de trabalho ou justificou 

as ausências em 64 dos 92 dias de falta constantes na portaria inaugural, remanescendo, assim, apenas 28 faltas 

injustificadas, o que afasta, por conseguinte, a imputação de prática da infração disciplinar de abandono do 

cargo. Quanto ao elemento subjetivo, não reconheceu, ainda que indiciariamente, a presença do animus 

abandonandi no comportamento do processado, na linha de entendimento que este Plenário já adotou ao julgar 

o Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00458/2017-79. Ausente comprovação dos elementos objetivo e 

subjetivo, a infração remanescente, em tese, perpetrada pelo Promotor de Justiça Militar é a inassiduidade 

contumaz, a qual representaria violação ao dever funcional descrito no artigo 236, inciso IX (“desempenhar 

com zelo e probidade as suas funções”), da Lei Complementar n.º 75/1993, a qual, todavia. Todavia, constatou 

que a penalidade disciplinar aplicável, em tese, àquela falta funcional, a saber, a sanção de censura, já 

estava prescrita em virtude do tempo decorrido entre a cessação da conduta (janeiro de 2016) até a instauração 

deste Processo Administrativo Disciplinar (publicação da portaria em 27/06/2018). Na conclusão, julgou o 

Processo Administrativo Disciplinar parcialmente procedente, no sentido de determinar, com esteio no artigo 

884 do Código Civil, a devolução da remuneração indevidamente percebida pelo processado em relação aos 

28 (vinte e oito) dias não trabalhados, conclusão que foi acompanhada pela maioria do Colegiado, vencidos os 

Conselheiros Orlando Rochadel e Luiz Fernando Bandeira que votavam pela procedência do processo 

administrativo disciplinar. Segue abaixo a ementa do julgamento: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 

ABANDONO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ANIMUS ABANDONANDI. 

INASSIDUIDADE CONTUMAZ. PRESCRIÇÃO DAS PENALIDADES APLICÁVEIS EM 

TESE. IMPROCEDÊNCIA DO PAD.  

I -  Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado, por decisão da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, em desfavor de Promotor de Justiça Militar, pelo suposto 

abandono do cargo em decorrência de faltas injustificadas superiores a 60 (sessenta) dias 

intercalados no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, o qual consubstanciaria, em tese, 

falta funcional passível da aplicação da pena de demissão, nos termos do artigo 240, V, alíneas 

“a” e “b”, e § 4º c/c artigo 241, todos da Lei Complementar n.º 75/1993.  

II – A consumação da infração de abandono do cargo resulta da conjugação de dois elementos: 

um material ou objetivo, consistente na constatação de ausências reiteradas, consecutivas ou 

intermitentes, pelo número de dias fixado no estatuto funcional; e o subjetivo (animus 
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abandonandi), o qual se reporta à intenção do agente público de se afastar do exercício das funções 

do cargo. Precedentes do STJ.  

III – Em relação ao aspecto objetivo, cotejando os elementos de prova trazidos aos autos pela 

defesa técnica, constata-se a comprovação de que o Promotor de Justiça Militar esteve presente 

em seu local de trabalho ou justificou as ausências em 64 dos 92 dias de falta a ele imputados, 

remanescendo, assim, apenas 28 faltas injustificadas, o que afasta, por conseguinte, a imputação 

de prática da infração disciplinar de abandono do cargo.  

IV – Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo, não se reconhece, ainda que 

indiciariamente, o animus abandonandi no comportamento do processado, na linha de 

entendimento que este Plenário já adotou ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar n.º 

1.00458/2017-79.  

V – Ausente comprovação dos elementos objetivo e subjetivo, a infração remanescente, em tese, 

perpetrada pelo Promotor de Justiça Militar é a inassiduidade contumaz, a qual representaria 

violação ao dever funcional descrito no artigo 236, inciso IX (“desempenhar com zelo e probidade 

as suas funções”), da Lei Complementar n.º 75/1993.  

VII – Imperioso constatar, todavia, que, entre a cessação da conduta (janeiro de 2016) até a 

instauração deste Processo Administrativo Disciplinar (publicação da portaria em 27/06/2018), já 

havia transcorrido o prazo prescricional das penas de advertência, censura (correspondente à 

inassiduidade contumaz) e suspensão, ex vi do artigo 244, incisos I e II, da Lei Complementar n.º 

75/1993.  

VIII – Não caracterização de reincidência, in casu, considerando que a condenação resultante do 

Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00458/2017-79 referiu-se a fatos posteriores aos do 

presente feito, em consonância com o disposto no artigo 240, § 2º, da Lei Complementar n.º 

75/1993.  

IX – Assim, a única sanção não prescrita é a pena de demissão, a qual, porém, não se mostra 

cabível, nem ao menos em tese, porquanto, observado o princípio da taxatividade, a conduta 

praticada pelo acusado (inassiduidade contumaz) não se amolda a quaisquer das hipóteses 

descritas no artigo 240, V, da Lei Orgânica do MPU.  

X – PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente Processo Administrativo Disciplinar para, em razão 

do reconhecimento da prescrição da pena censura correspondente à inassiduidade contumaz, 

apenas determinar, com esteio no artigo 884 do Código Civil, a devolução da remuneração 

indevidamente percebida pelo processado em relação aos 28 (vinte e oito) dias não trabalhados, 
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conforme comprovado nos presentes autos, devendo o Ministério Público Militar proceder aos 

descontos na forma da lei. 

 

4.2.6. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.01136/2018-82, na qual era 

imputada à Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, infração disciplinar consistente 

na utilização, no exercício da função de Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, de 

expressões que, em tese, desmereciam e consubstanciavam juízo negativo de valor sobre o trabalho de uma 

Promotora de Justiça em treze manifestações elaboradas em conflitos negativos de atribuição. O relator do 

recurso, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto no sentido de conhecer e desprover o recurso, 

considerando não haver elementos para reformar o entendimento esposado pela Corregedoria Nacional, que 

entendeu suficiente a atuação da Corregedoria-Geral da origem e inexistentes elementos indiciários de prática 

de falta funcional. A conclusão foi acompanhada, por unanimidade, pelos demais membros do Colegiado. A 

ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos: 

RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL 

DO ARTIGO 78, § 1º, DO RICNMP. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO 

RECURSO.  

I - Trata-se de Recurso Interno interposto, nos autos da Reclamação Disciplinar em epígrafe, 

instaurada a partir de pedido de providências formulado em desfavor de Membro do Ministério 

Público do Estado do Amapá por suposta prática de infração disciplinar, consistente na utilização, 

no exercício da função de Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do MPAP, de 

expressões que desmereciam e destilavam juízo negativo de valor sobre o trabalho da reclamante 

em treze manifestações elaboradas em conflitos negativos de atribuição.  

II – A Reclamação Disciplinar não possui natureza punitiva, destinando-se à colheita de 

informações prévias sobre eventual prática de infração de natureza disciplinar por parte de 

Membro do Ministério Público, não havendo possibilidade de aplicação direta de penalidade nos 

autos de tal procedimento.  

III – Como é sabido, a fase investigativa é pautada pelo princípio inquisitivo, de modo que os 

indícios ali colhidos deverão ser reproduzidos em sede de Processo Administrativo Disciplinar, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo justa causa para tanto.   

IV – A despeito do arquivamento ora combatido, em se tratando de procedimento não punitivo, a 

Corregedoria local poderá chegar a conclusão diferente.   
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V – De igual forma, surgindo novas provas contra o Membro reclamado, nada impede que a 

Corregedoria Nacional reabra a Reclamação Disciplinar ou proponha, imediatamente, Processo 

Administrativo Disciplinar, havendo indícios de autoria e de materialidade de infração funcional, 

inexistente no momento.  

VI – Na linha do que ressaltado pela Corregedoria Nacional na decisão de recorrida, o 

arquivamento desta Reclamação Disciplinar não obsta, em momento posterior, que este CNMP 

exercite o controle externo sobre as decisões disciplinares proferidas em âmbito local, caso se 

verifique eventual desvio na atuação da Corregedoria de origem.  

VII – Nesse contexto, é razoável a interpretação do artigo 78, § 1º, do RICNMP adotada pela 

Corregedoria Nacional, que deve ter certa liberdade para, no caso concreto, deliberar pelo 

sobrestamento ou pelo arquivamento desde logo da Reclamação Disciplinar, quando vislumbrar, 

imediatamente, a suficiência da atuação da Corregedoria local e a improcedência da imputação 

disciplinar, sendo que, nestes casos, a tramitação concomitante de procedimentos disciplinares 

em âmbito nacional e local, para a apuração do mesmo fato, configuraria despropositada 

mobilização deste órgão de controle externo, com o exercício simultâneo do poder correcional 

por instâncias distintas, sem que houvesse motivo justificado para tanto.  

VIII – Além disso, não se vislumbra efeito prático no provimento do Recurso Interno e no retorno 

da Reclamação Disciplinar à Corregedoria Nacional, haja vista que este Órgão correcional 

nacional já adiantou o seu entendimento sobre a matéria aventada, a saber: além de não haver 

morosidade por parte do Órgão disciplinar local, os elementos de convicção já carreados aos autos 

não são indiciários de prática de infração disciplinar.   

IX – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.7. Relatoria da Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho nº 1.00285/2019-50, no qual era apurada negativa de aplicação da Resolução CNMP nº 181/2017 

pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, especificamente do seu artigo 18, que normatiza o 

acordo de não persecução penal. O relator destacou que a situação de irregularidade restou configurada a partir 

de quatro fatos verificados no âmbito do Parquet distrital: a) decisão proferida pela 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, no processo n.º 08190.200315/17-43, que entendeu pela impossibilidade de celebração de acordo 

de não-persecução criminal, com fundamento na suposta inconstitucionalidade do artigo 18 da Resolução 

CNMP n.º 181/2017; b) edição do Enunciado nº 88 pelas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminal do 

MPDFT, que afasta a celebração de acordo de não-persecução pelos órgãos do Parquet distrital; c) a omissão 
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deliberada do Conselho Superior do MPDFT em prever o acordo de não-persecução na Resolução CSMPDFT 

nº 243/2018, que regulamenta o procedimento de investigação criminal no âmbito da instituição; e d) a 

instauração de notícia de fato (procedimento nº 08191.019681/2019-18) na Corregedoria-Geral do MPDFT 

em face de Promotor de Justiça que pretendeu a celebração de acordo de não-persecução criminal. Narrou que, 

por haver vislumbrado a plausibilidade do direito invocado, bem como situação de urgência, deferiu medida 

de liminar com determinações que, em síntese, afastavam os óbices para aplicação do acordo de não 

persecução penal no âmbito do Parquet distrital, salientando a impossibilidade de unidade do Ministério 

Público realizar controle de constitucionalidade de atos editados pelo CNMP. Todavia, destacou que, durante 

a tramitação do procedimento, a situação que ensejou a propositura da Reclamação terminou por ser saneada, 

tendo em vista que o órgão requerido adotou as seguintes providências: a) na 216ª Sessão Extraordinária do 

Conselho Superior do MPDFT, ocorrida em 16/04/2019, aquele Colegiado decidiu pela revogação da 

Resolução nº 243/2018/CSMPDFT; b) em 23/04/2019, as  Câmaras Criminais Reunidas deliberaram pela 

revogação do Enunciado nº 88, de 20 de março de 2019; c) em 24/04/2018, a Corregedoria-Geral do MPDFT 

proferiu decisão de arquivamento da notícia de fato nº 08191.025869/2019-97, instaurada para apurar suposta 

prática de infração disciplinar decorrente de celebração de acordo de não persecução penal por Membro 

daquele Parquet; e d) em 03/05/2019, foi publicada a Resolução CSMPDFT nº 252, que revoga a Resolução 

CSMPDFT nº 243/2018 e determina a imediata aplicação do que dispõe a Resolução CNMP nº 

181/2017. Diante da alteração do panorama fático, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concluiu seu voto 

pela revogação da decisão liminar e o arquivamento da RCA nº 1.00285/2019-50, bem como da RPA n.º 

1.00286/2019-04, apensada àquele primeiro procedimento, em razão da perda superveniente de seu objeto. A 

conclusão foi acompanhada, por unanimidade, pelos demais integrantes do Colegiado.  Transcreve-se a ementa 

do acórdão: 

RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DA AUTORIDADE DAS 

DECISÕES DO CONSELHO. RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO CNMP N.º 

181/2017. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO E DO 

PERIGO DA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. 

REVOGAÇÃO DOS ATOS IMPUGNADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO.  

I - Trata-se de Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho (RCA) e de Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público (RPA) 

instauradas em razão de suposta negativa de aplicação da Resolução CNMP nº 181/2017, 
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especificamente do seu artigo 18, que normatiza o acordo de não persecução penal, por parte do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

II – Em decisão proferida no dia 15/04/2019, foi concedida a liminar pleiteada pela Corregedoria 

Nacional, sob o fundamento de que a negativa de aplicação do ato normativo editado por este 

Conselho Nacional do Ministério Público encontrava-se configurada a partir de quatro situações: 

a) decisão proferida pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, no processo n.º 08190.200315/17-

43, que entendeu pela impossibilidade de celebração de acordo de não-persecução criminal, com 

fundamento na suposta inconstitucionalidade do artigo 18 da Resolução CNMP n.º 181/2017; b) 

edição do Enunciado nº 88 pelas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminal do MPDFT, que 

afasta a celebração de acordo de não-persecução pelos órgãos do Parquet distrital; c) a omissão 

deliberada do Conselho Superior do MPDFT em prever o acordo de não-persecução na Resolução 

CSMPDFT nº 243/2018, que regulamenta o procedimento de investigação criminal no âmbito da 

instituição; e d) a instauração de notícia de fato (procedimento nº 08191.019681/2019-18) na 

Corregedoria-Geral do MPDFT em face de Promotor de Justiça que pretendeu a celebração de 

acordo de não-persecução criminal.  

III – Na ocasião, ficou plenamente demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, tendo em 

vista que as resoluções editadas pelo CNMP ostentam a natureza de fontes normativas primárias, 

extraindo seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional e, por conseguinte, 

gozam de presunção iuris tantum de constitucionalidade e juridicidade.  

IV – As disposições da Resolução CNMP n.º 181/2017 mostram-se válidas e eficazes até que 

sejam revogadas ou tenham sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Poder Judiciário, não 

havendo respaldo para que sua aplicação seja afastada, na via administrativa, pelas unidades do 

Ministério Público. Nessa contextura, impõe-se destacar que o ato normativo foi impugnado junto 

ao Supremo Tribunal Federal por meio das 5790/DF e 5793/DF, não havendo sido deferida 

medida liminar para suspender sua aplicação até o momento.  

V – Por outro lado, também restou caracterizado, in casu, o periculum in mora, na medida em que 

os atos perpetrados pelo órgão requerido geraram indesejável insegurança jurídica para os 

membros ministeriais que atuam na seara criminal, no que se refere à possibilidade de celebração 

de acordo de não persecução penal, existindo possibilidade, ainda, de repercussões disciplinares 

em seu desfavor.  

VI – Todavia, no curso da tramitação das Reclamações, o Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios apresentou manifestação informando acerca de três fatos supervenientes: a) 
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revogação da Resolução nº 234/2018-CSMPDFT;  b) revogação do Enunciado n.º 88 pelas 

Câmaras Criminais Reunidas; e c) arquivamento da Notícia de Fato n.º 08191.025869/2019-97.  

VII – Dessa feita, nada obstante os argumentos declinados, forçoso reconhecer que as 

providências adotadas pela Instituição requerida alteraram a situação fática reportada na inicial, 

havendo ocorrido a perda superveniente do objeto das Reclamações ora analisadas.  

 VIII - Revogação da liminar concedida e arquivamento de ambas as Reclamações, em razão da 

perda superveniente de seu objeto.   

 

4.2.8. Relatoria do recurso interno interposto no Procedimento de Controle Administrativo n.º 

1.01090/2018-92, no qual foi impugnada orientação expedida pelo CAOP Criminal do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, bem como recomendação expedida pelas Promotorias de Justiça de Bauru com base na 

referida diretriz.  O relator do apelo, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, consignou, em relação ao ato do 

CAOP Criminal, que “cuida-se de simples orientação, sem força cogente, e o modelo que a acompanhou não 

possui existência jurídica própria, não havendo que falar em violação às formalidades estabelecidas pela 

Resolução CNMP n.º 164/2017, que disciplina a expedição de recomendações no âmbito do Ministério Público 

brasileiro”. Já no que concerne à recomendação expedida pelas Promotorias de Justiça Criminal de Bauru, 

embora tenha reconhecido a impossibilidade de controle de seu conteúdo, pela incidência do Enunciado CNMP 

n.º 06/2009, destacou ser possível avaliar, sob o aspecto formal, o cumprimento das exigências formais 

previstas na Resolução CNMP n.º 164/2017. Sob esse prisma, considerou que ter “comprovação de que tenha 

sido instaurado procedimento administrativo, prévio ou posterior, para formalizar a expedição da 

Recomendação n.º 01/2018, em contrariedade ao estabelecido pelo artigo 3º da Resolução CNMP n.º 164/2017, 

devendo a irregularidade ser convalidada pelo órgão recorrido, nos termos do § 2º do referido dispositivo”. Na 

conclusão, acompanhada pela unanimidade do Colegiado, conheceu do recurso interno e no mérito lhe deu 

parcial provimento, com as seguintes determinações dirigidas ao Ministério Público do Estado de São Paulo: i) 

que seja instaurado procedimento administrativo, no âmbito da Promotoria de Justiça Criminal de Bauru, para 

formalizar a expedição da Recomendação n.º 01/2018, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Resolução CNMP n.º 

164/2017; e ii) que observe o disposto no artigo 3º da Resolução CNMP n.º 164/2017 para as recomendações 

que venham a ser expedidas futuramente. Nos seguintes termos a ementa do acórdão: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERNO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORIENTAÇÃO EXPEDIDA PELO 

CAOP CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO PELA PROMOTORIA DE 
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JUSTIÇA DE BAURU. CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 3º DA 

RESOLUÇÃO N.º 164/2017. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  

I – Trata-se se recurso interno interposto em face de decisão de arquivamento proferida pela 

relatoria, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo em epígrafe, o qual tem como 

objeto o controle de legalidade de dois atos imputados ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo: a) orientação expedida pelo Centro de Apoio Operacional Criminal sugerindo a expedição 

de recomendação aos órgãos de execução, a qual foi acompanhada de um modelo; e b) a 

Recomendação n.º 01/2019, expedida pelas Promotorias de Justiça da Comarca de Bauru a órgãos 

das Polícias Militar e Civil, cujos termos reproduzem aqueles contidos no referido modelo.  

II – Em relação ao primeiro ato, cuida-se de simples orientação, sem força cogente, e o modelo 

que a acompanhou não possui existência jurídica própria, não havendo que falar em violação às 

formalidades estabelecidas pela Resolução CNMP n.º 164/2017, que disciplina a expedição de 

recomendações no âmbito do Ministério Público brasileiro.  

III – Quanto ao conteúdo da orientação, que versa sobre tese firmada no sentido de que compete 

à Polícia Civil investigar crimes praticados por policiais militares, no exercício das funções, 

contra civis e à Justiça Comum estadual processar as ações penais consequentes, há que se 

reconhecer que se trata de tema relacionado com a atividade finalística, insuscetível de controle 

por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, ex vi do Enunciado CNMP n.º 6/2009.  

IV – Já no que se refere à Recomendação n.º 01/2018, expedida pela Promotoria de Justiça 

Criminal de Bauru, embora não se possa controlar o seu conteúdo, em respeito ao princípio da 

independência funcional, mostra-se possível a análise de sua regularidade formal sob o prisma 

das regras estabelecidas pela Resolução CNMP n.º 164/2017.  

V – O argumento de que a pendência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

216628119.2017.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obstaria a 

expedição de recomendação mostra-se improcedente, uma vez que aquela ação de controle 

concentrado possui feição objetiva e tem por causa de pedir a inconstitucionalidade da Resolução 

n.º 54/2017 do Tribunal de Justiça Militar paulista, a qual dispõe sobre apreensão de instrumentos 

ou objetos em inquéritos policiais militares.  

VI – Assim, não há identidade de partes e objeto entre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

216628119.2017.8.26.0000 e a situação que ensejou a expedição da Recomendação n.º 01/2018, 

embora a tese encampada pelo Parquet naquela ação judicial tenha motivado a expedição do ato 

recomendatório.  



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 51 de 195 

VII – Por outro lado, não há comprovação, nos autos, de que tenha sido instaurado procedimento 

administrativo, prévio ou posterior, para formalizar a expedição da Recomendação n.º 01/2018, 

em contrariedade ao estabelecido pelo artigo 3º da Resolução CNMP n.º 164/2017, devendo a 

irregularidade ser convalidada pelo órgão recorrido, nos termos do § 2º do referido dispositivo.  

VIII – Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para determinar ao Ministério 

Público do Estado de São Paulo: I) que seja instaurado procedimento administrativo, no âmbito 

da Promotoria de Justiça Criminal de Bauru, para formalizar a expedição da Recomendação n.º 

01/2018, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Resolução CNMP n.º 164/2017; e II) que observe o 

disposto no artigo 3º da Resolução CNMP n.º 164/2017 para as recomendações que venham a ser 

expedidas futuramente. 

4.2.9. Relatoria do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00387/2018-03, instaurado por decisão da 

Corregedoria Nacional em desfavor de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 

Segundo a descrição fática, a agente ministerial teria afirmado falsamente haver sido ameaçada e detida pelos 

índios da Aldeia Posto Leonardo em razão da insuficiência da comida distribuída aos indígenas, além de ter 

tido um comportamento desrespeitoso e agressivo em face da magistrada, acusando-a de ser a responsável 

pelos supostos fatos ocorridos e ameaçando-a de representação disciplinar. Na mesma ocasião, em tom 

desrespeitoso e agressivo, ter-se-ia dirigido a um Major da PM, acusando-o de não ter feito a segurança da 

reclamada no dia das eleições, além de ter ameaçado representá-lo à Corregedoria da PM. Em relação ao 

primeiro fato, o relator entendeu, em seu voto, que as evidências coligidas durante a instrução atestaram que 

efetivamente ocorreu uma situação de tumulto durante a passagem da processada pela Aldeia Posto Leonardo, 

decorrente da insuficiência de alimentos destinados aos eleitores indígenas no local de votação, e parte das 

lideranças sugeriu que a representante ministerial e outros indivíduos que a acompanhavam ficassem retidos 

naquela localidade até a solução do impasse. Portanto, entendeu dever ser rechaçada a imputação de que a 

situação de risco relatada pela Promotora de Justiça era inverídica. Quanto ao segundo fato, a saber, tratamento 

supostamente desrespeitoso dirigido à magistrada que oficiava naquela unidade judiciária e a major da Polícia 

Militar, concluiu o relator que as provas obtidas comprovavam apenas que a representante ministerial, de 

forma contundente, mas sem emprego de expressões ofensivas ou injuriosas, atribuiu àqueles agentes públicos 

a culpa pelas ocorrências do dia do pleito eleitoral e afirmou que ofereceria representação em desfavor de 

ambos.  Ademais, compreendeu que não houve comprovação de que a conduta tivesse assumido gravidade 

suficiente para consubstanciar violação aos deveres funcionais de manter conduta pública e privada ilibada e 

compatível com o exercício do cargo e guardar decoro exigido por este e de zelar pelo respeito aos membros 

do Ministério Público, magistrados, advogados e servidores.  Com essas considerações, julgou improcedente 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 52 de 195 

o PAD, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais conselheiros. A ementa do acórdão foi redigida 

nos seguintes termos: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO MATO GROSSO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DISCIPLINAR 

DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE URBANIDADE. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO 

DA CONDUTA NARRADA NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.  

I – Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por decisão da Corregedoria 

Nacional em desfavor de Membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso a qual, no dia 

02/10/2016, na sede do Cartório da 57ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, em tese fez 

afirmação falsa de que enfrentou situação de risco durante fiscalização empreendida em Aldeia 

Posto Leonardo e ofendeu a Juíza de Direito que oficiava perante a unidade judiciária e um major 

da Polícia Militar que estava presente naquela ocasião.  

II – Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não participação da 

processada na Reclamação Disciplinar, uma vez que esta é procedimento preparatório, de natureza 

inquisitiva, cujo escopo é obter elementos de materialidade e de autoria de infração disciplinar 

que justifiquem a instauração de processo administrativo disciplinar, não havendo obrigatoriedade 

de ser estabelecido contraditório, nos termos do artigo 76 do RICNMP.  

III – Acolhimento do argumento de relativização da prova constante no Procedimento CRE n.º 

30/2016, que tramitou junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, tendo em 

vista que, apesar de aquele feito também haver apreciado a situação ocorrida em Aldeia Posto 

Leonardo, nele foi investigada a atuação de membro do Poder Judiciário e, por isso, a processada 

não participou da produção de provas.  

IV – Em referência ao primeiro fato, as evidências coligidas durante a instrução atestam que 

efetivamente ocorreu uma situação de tumulto durante a passagem da processada pela Aldeia 

Posto Leonardo, decorrente da insuficiência de alimentos destinados aos eleitores indígenas no 

local de votação, e parte das lideranças sugeriu que a representante ministerial e outros indivíduos 

que a acompanhavam ficassem retidos naquela localidade até a solução do impasse.   

V - Deve ser, portanto, rechaçada a imputação de que a situação de risco relatada pela Promotora 

de Justiça, no Cartório da 57ª Zona Eleitoral, era inverídica.  

VI – Quanto ao segundo fato, a saber, tratamento supostamente desrespeitoso dirigido à 

magistrada que oficiava naquela unidade judiciária e a major da Polícia Militar, as provas obtidas 
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comprovam apenas que a representante ministerial, de forma contundente, mas sem emprego de 

expressões ofensivas ou injuriosas, atribuiu àqueles agentes públicos a culpa pelas ocorrências do 

dia do pleito eleitoral e afirmou que ofereceria representação em desfavor de ambos.  

VII – Não comprovação de que a conduta tenha assumido gravidade o suficiente para 

consubstanciar violação aos deveres funcionais prescritos no artigo 134, II (manter conduta 

pública e privada ilibada e compatível com o exercício do cargo e guardar decoro exigido por 

este) e IV (zelar pelo respeito aos membros do Ministério Público, magistrados, advogados e 

servidores), da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.  

VIII – Improcedência do Processo Administrativo Disciplinar. 

 

4.2.10. Relatoria do Anteprojeto de Lei nº 1.00521/2019-75, que foi aprovada pelo Plenário, por aclamação, 

e tem por objeto a proposta orçamentária do CNMP relativa ao exercício de 2020. O orçamento é projetado em 

R$89.428.638,00 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais), os 

quais se encontram afetados ao custeio das seguintes despesas:  

•R$ 52.997.794,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e 

noventa e quatro reais) para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais;  

•R$ 4.446.150,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e cinquenta reais) 

para atender despesas com Benefícios aos Servidores; e  

•R$ 31.484.697,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa 

e sete reais) para atender demandas de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao fundamento 

do CNMP, bem como à Divulgação e Comunicação Institucional; e  

•R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender as demandas de investimento das unidades do 

CNMP.  

Transcreve-se o teor da ementa do acórdão: 

ANTEPROJETO DE LEI. ORÇAMENTO DO CNMP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2020. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À LEGISLAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO. APROVAÇÃO.  

I – Cuida-se de Anteprojeto de Lei que materializa a proposta orçamentária do Conselho Nacional 

do Ministério Público para o exercício financeiro de 2020.  
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II - Compatibilidade da programação com os ditames da Constituição Federal e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias em exame no Congresso Nacional, contemplando, embora com fortes 

restrições determinadas pelo Novo Regime Fiscal, os recursos financeiros a serem empregados 

para o pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, investimentos, custeio e a 

manutenção dos serviços administrativos.  

III – Aprovação do Anteprojeto de Lei. 

 

4.2.11. Relatoria do recurso interno interposto no Pedido de Providências n.º 1.00402/2019-02, o objeto do 

procedimento consiste em pedido de Remoção por Interesse Público, baseado no fato de as recorridas, 

Promotoras de Justiça do MPDFT, terem firmado acordo nos autos de ações civis públicas que, no 

entendimento da recorrente, estariam em desacordo com a Resolução CNMP nº 179/2017, que disciplina a 

tomada do compromisso de ajustamento de conduta no âmbito do Ministério Público. O Plenário entendeu 

que, embora na demanda a autora formulasse novo pedido (remoção por interesse público) e, ainda, 

aventasse nova causa de pedir próxima (fundamento jurídico na violação à Resolução CNMP nº 179/2017), a 

causa de pedir remota (fato jurídico) era exatamente a mesma exposta em outros procedimentos já examinados 

por este Conselho, qual seja, a atuação das recorridas no bojo de ACPs, nas quais optaram pela celebração de 

acordo homologado judicialmente. Ocorre que, já tendo sido essa causa de pedir remota perscrutada pelos 

órgãos correcionais locais e pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, os quais concluíram pela 

inexistência irregularidades, não remanesceram nos autos fato concreto que ensejasse o interesse público na 

remoção das agentes ministeriais requeridas, no que se justificou o arquivamento sumário do procedimento. O 

Relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, também consignou, em seu voto, a incompetência do Conselho 

Nacional do Ministério Público para perscrutar o conteúdo de acordos celebrados no bojo de ação civil pública, 

homologados judicialmente, por se tratar, inegavelmente, de ato praticado no exercício da atividade 

finalística. O Plenário do CNMP, à unanimidade, negou provimento ao recurso interno, mantendo incólume a 

decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Relator.  Nos seguintes termos a ementa do julgamento: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS 

PELAS AGENTES MINISTERIAIS NO BOJO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. CONTEXTO 

FÁTICO JÁ EXAMINADO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E CORREGEDORIA-GERAL DO MPDFT. ACORDO HOMOLOGADO PELO 

PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. INEXISTÊNCIA DE 

MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A REMOÇÃO COMPULSÓRIA. 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.  
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I – Trata-se de recurso interno interposto contra decisão monocrática de arquivamento proferida 

por este Conselheiro relator, nos autos do Pedido de Providências em que figuram como recorridas 

Membras do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

II – O objeto do procedimento consiste em pedido de Remoção por Interesse Público, baseado no 

fato de as ora recorridas terem firmado acordo nos autos de ações civis públicas, no entendimento 

da recorrente, em desacordo com a Resolução CNMP nº 179/2017, que disciplina a tomada do 

compromisso de ajustamento de conduta no âmbito do Ministério Público.  

III – Embora na presente demanda a autora formule novo pedido (remoção por interesse público) 

e, ainda, avente nova causa de pedir próxima (fundamento jurídico na violação à Resolução 

CNMP nº 179/2017), a causa de pedir remota (fato jurídico) é exatamente a mesma exposta em 

outros procedimentos já examinados por este Conselho, qual seja, a atuação das recorridas no 

bojo de ACPs, nas quais optaram pela celebração de acordo homologado judicialmente. Ocorre 

que, já tendo sido essa causa de pedir remota perscrutada pelos órgãos correcionais locais e pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, os quais concluíram pela inexistência 

irregularidades, não remanesce nestes autos fato concreto que enseje o interesse público na 

remoção das agentes ministeriais requeridas, no que se justificou o arquivamento sumário do 

procedimento em epígrafe.  

IV – Incompetência do Conselho Nacional do Ministério Público para perscrutar o conteúdo de 

acordos celebrados no bojo de ação civil pública, homologados judicialmente, por se tratar, 

inegavelmente, de ato praticado no exercício da atividade finalística.  

V – Nesse diapasão, mesmo sob o argumento de averiguação do cumprimento da Resolução 

CNMP nº 179/2017, não compete a esta Corte Administrativa reexaminar ou desconstituir os 

termos de acordo celebrado no bojo de ação civil pública, devidamente homologado pelo Poder 

Judiciário. A atividade de controle externo, nesses casos, deve-se restringir à análise da atuação 

do agente ministerial que celebra o TAC sob o aspecto disciplinar, quando houver indícios 

suficientes da prática de infração funcional (desvio ou abuso de poder no exercício das atribuições 

ministeriais), o que, no caso dos autos, repiso, já foi afastado pela Corregedoria Nacional no 

julgamento da RD nº 1.00343/2019-09.  

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

 

4.2.12. Relatoria do recurso interno interposto no Pedido de Providências n.º 1.00506/2019-54, procedimento 

no qual foi questionada a regularidade da atuação de Promotores de Justiça do Estado de São Paulo em diversos 
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procedimentos preparatórios e judiciais e foi a eles imputado tratamento discriminatório direcionado ao 

peticionante. Analisando os procedimentos, o Relator entendeu que não havia elementos mínimos de atuação 

irregular dos membros nos procedimentos indicados, tampouco prática de infração disciplinar. Constatou-se 

que a irresignação do demandante era direcionada a atos ministeriais praticados no âmbito de sua atividade 

finalística, que não podem ser desconstituídos ou revisados pelo CNMP, conforme disposto no Enunciado 

CNMP nº 6/2009. Diante disso, o Plenário conheceu e negou provimento ao recurso interno, mantendo o 

arquivamento, com fulcro no artigo 43, IX, “b”, do Regimento Interno do CNMP, nos termos do voto do 

Relator.  Transcreve-se o teor da ementa do julgamento: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO POR 

PARTE DE MEMBROS DO PARQUET. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DE 

INQUÉRITOS DIVERSOS NÃO CONSTATADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto por Ronaldo Bernardo contra decisão de arquivamento 

proferida nos autos do Pedido de Providências em epígrafe, na qual questiona a regularidade da 

atuação dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo e afirma ser alvo de tratamento 

discriminatório por membros da instituição.  

II – Na Ação Penal nº 0000912-42.2018.8.26.0462, a denúncia foi subscrita pelo Promotor de 

Justiça de maneira fundamentada e dentro dos limites de sua independência funcional, inexistindo 

indícios mínimos da existência de conluio ou falta de zelo por parte do Membro do MP/SP. A 

celeridade da ação não pode ser tida como fato atípico no processo penal, tratando-se, ao revés, 

de dever funcional do Parquet e dos demais órgãos do sistema jurisdicional.  

III – Quando ao Inquérito Civil nº 25/2010, trata-se de discordância da parte quanto à atuação 

finalística do Parquet paulistano, não havendo elementos sequer indiciários de qualquer ato de 

má-fé por parte do Membro do MP responsável pela promoção de arquivamento.  

IV – Em referência ao Inquérito Policial nº 0002894-28.2017.8.26.0462, trata-se, também quanto 

a esse feito, de discordância da parte quanto à atuação finalística do Parquet paulistano. A 

manifestação em questão foi devidamente fundamentada e posteriormente acolhida pelo Poder 

Judiciário.  

V – No que concerne ao Inquérito Policial nº 000735-15.2017.8.26.0462, não havendo 

impugnação específica no recurso quanto ao decidido neste item, repisa-se os termos da decisão 

de arquivamento, registrando que a promoção de arquivamento também foi devidamente 

fundamentada e acolhida pelo juízo competente.  
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VI – No que tange à Representação nº 43.0388.0000251/2018-4, de fato, compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não foi notificada do indeferimento da instauração de inquérito civil, 

pois o Aviso de Recebimento retornou em branco e as tentativas do Oficial de Promotoria de 

contato telefônico foram infrutíferas. Assim, esclarece-se que não iniciou o prazo para recurso ao 

Conselho Superior do MP/SP no bojo daquela representação, de modo que, até que seja certificada 

nos autos a ciência do representante e escoado o prazo de 10 dias a partir de então, eventual 

recurso interposto deverá ser considerado tempestivo.  

VII – Quanto ao Inquérito Policial nº 1504615-04.2018.8.26.0462, conclui-se que a irresignação 

do recorrente, apesar da indicação de atos processuais específicos dos quais discorda, reside no 

mérito das manifestações ministeriais. As representantes do Parquet, contudo, apreciaram as 

manifestações e mídias apresentadas e fundamentaram suas peças regularmente, resultando no 

arquivamento do inquérito policial pelo juízo competente. Ademais, dos despachos judiciais 

exarados nos autos, é possível verificar que a dificuldade de obtenção da gravação não é imputável 

ao Ministério Público, razão pela qual inexistem elementos a evidenciar conduta irregular a ser 

apurada nesta assentada.  

VIII – No que tange ao Inquérito Policial nº 0001058-83.2018.8.26.0762, por não haver 

argumentos novos em sede recursal, repiso os fundamentos da decisão de arquivamento nesse 

ponto, observando que a promoção de arquivamento ministerial foi acolhida pelo juízo 

competente, que, ao realizar controle de legalidade da obrigatoriedade da ação penal, não 

vislumbrou qualquer irregularidade.  

IX – Os Inquéritos Policiais nº 1500346-82.2019.8.26.0462 e 0004177-52.2018.8.26.0462 não 

apresentam indícios de prática de infração disciplinar ou violação de deveres funcionais, não 

cabendo a este Conselho exercer o controle preventivo de procedimentos afetos à atividade-fim 

do Ministério Público.  

X – Desprovimento do Recurso Interno. 

 

4.2.13. Relatoria da Proposição n. 1.00221/2019-69, por meio da qual se pretende alterar as Resoluções 

CNMP nºs 129/2015 e 181/2017, a fim de adequá-las às disposições do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, especialmente à decisão do caso Favela Nova Brasília vs. Brasil da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, na qual expressamente consignado que o Estado Brasileiro deve adotar providências necessárias 

para permitir às vítimas de delitos e/ou a seus familiares participarem de maneira formal e efetiva da 

investigação conduzida pelo Ministério Público. Em seu voto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registra 
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que o julgado da CIDH destaca a relevância do preenchimento das lacunas normativas no ordenamento jurídico 

brasileiro acerca da matéria, por ausência de disposições legais que assegurem o pleno acesso e a capacidade 

de agir dos familiares em todas as etapas da investigação criminal. Salienta, ainda, que a modificação proposta 

nas Resoluções CNMP nº 129/2015 e 181/2017 supre a ausência de regulamentação do tema no âmbito dos 

Procedimentos Investigatórios Criminais, enfatizando que a plena capacidade de agir dos familiares das 

vítimas importa não só no direito que têm de serem ouvidos como testemunhas, mas também no direito de ter 

suas sugestões, informações, provas e alegações efetivamente consideradas pelo agente ministerial, que deverá 

avaliá-las fundamentadamente. Após proferir seu voto, na 13ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de setembro 

de 2019, pela aprovação da proposição com emendas, o Relator foi acompanhado pela Presidente, que 

informou haver ajuizado, no dia anterior, Incidente de Deslocamento de Competência perante o STJ no caso 

da chacina que foi objeto da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, também objetivando dar 

cumprimento à condenação sofrida pelo Brasil no julgamento Favela Nova Brasília vs. Brasil. Naquela 

ocasião, o Conselheiro Dermeval Farias formulou pedido de vista, que devolveu na 14ª sessão ordinária, com 

sugestões que foram incorporadas ao voto do Relator, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, no que foi 

acompanhado pelos demais. A então Presidente do CNMP, Raquel Dodge, ficou vencida por já haver proferido 

voto na sessão anterior acompanhando a redação original do voto do Relator. Nos seguintes termos a ementa 

do acórdão: 

PROPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNMP N.º 129/2005 E Nº 

181/2017. APROVAÇÃO COM EMENDAS. 

I – Cuida-se de Proposição por meio da qual se pretende alterar as Resoluções CNMP nºs 

129/2015 e 181/2017, a fim de adequá-las às disposições do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, especialmente à decisão do caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, na qual expressamente consignado que o Estado Brasileiro 

deve adotar providências necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares 

participarem de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pelo Ministério 

Público. 

II - O julgado da CIDH destaca a relevância do preenchimento das lacunas normativas no 

ordenamento jurídico brasileiro acerca da matéria, por ausência de disposições legais que 

assegurem o pleno acesso e a capacidade de agir dos familiares em todas as etapas da investigação 

criminal. 

III - A modificação proposta nas Resoluções CNMP nº 129/2015 e 181/2017 supre a ausência de 

regulamentação do tema no âmbito dos Procedimentos Investigatórios Criminais, enfatizando que 

a plena capacidade de agir dos familiares das vítimas importa não só no direito que têm de serem 
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ouvidos como testemunhas, mas também no direito de ter suas sugestões, informações, provas e 

alegações efetivamente consideradas pelo agente ministerial, que deverá avaliá-las 

fundamentadamente. 

IV – Acolhimento da proposta modificativa apresentada pelo Conselheiro Demerval Faria, 

porquanto amplia a abrangência das normas contidas no texto da Resolução CNMP nº 181/2017, 

para que alcancem todas as formas de violações graves de direitos humanos. 

V – Aprovação da Proposição com emendas. 

VI – Comunicação da aprovação da presente Proposta de Resolução ao Relator do Incidente de 

Deslocamento de Competência nº 21, ajuizado no dia 10/09/2019 pela Procuradora-Geral da 

República perante o Superior Tribunal de Justiça. 

 

4.2.14. Relatoria da Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n.º 1.00470/2019-09, decidiu instaurar 

processo administrativo disciplinar, para verificar descumprimento de prazo processual por Procurador da 

República em Petrópolis/RJ, nos autos de termo circunstanciado que ocasionou a perda da pretensão punitiva 

criminal.  Em seu voto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registrou que, entre a autuação do 

procedimento e a manifestação finalística do órgão ministerial decorreu o prazo de mais de 2 anos, tendo ficado 

o processo paralisado por período superior a 5 meses, o que não se coaduna com o princípio da duração 

razoável dos procedimentos administrativos, implicando, em tese, violação aos deveres funcionais de 

cumprimento de prazos processuais e de desempenho zeloso das atribuições. O Plenário, por unanimidade, 

acompanhando o relator, deliberou pela instauração de processo administrativo disciplinar para apuração do 

descumprimento dos deveres funcionais insertos no artigo 236, I e IX, da Lei Complementar nº 75/1993, que, 

se comprovado, dará ensejo à aplicação da penalidade de censura estabelecida pelo artigo 240, II, do mesmo 

Diploma Legal. A ementa do acórdão ficou redigida no seguinte sentido: 

REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU POR EXCESSO DE PRAZO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. INÉRCIA EM RESPONDER ÀS 

INFORMAÇÕES SOLICITADAS POR ESTE CONSELHO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES 

FUNCIONAIS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/1993.  

I. Trata-se de Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo, instaurada a partir de decisão 

proferida nos autos do Termo Circunstanciado, encaminhada a este Conselho Nacional pelo Juiz 

da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ, no qual são relatados excessos de prazo processual por 

membro da Procuradoria da República naquele Município.  
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II. Verificação do descumprimento de prazo processual pelo Membro do Ministério Público 

Federal, nos autos de Termo Circunstanciado, que ocasionou a perda da pretensão punitiva 

criminal.  

III. Entre a autuação do procedimento e a manifestação finalística do órgão ministerial decorreu 

o prazo de mais de 2 anos, tendo ficado o processo paralisado por período superior a 5 meses, o 

que não se coaduna com o princípio da duração razoável dos procedimentos administrativos, 

implicando, em tese, em violação aos deveres funcionais de cumprimento de prazos processuais 

e de desempenho zeloso das atribuições.  

IV. Omissão do agente ministerial em prestar informações ao Conselho Nacional do Ministério 

Público, mesmo diante da reiteração da requisição para que apresentasse cópias de procedimentos 

nos quais há alegado excesso de prazo de sua parte. Apresentação de justificativa. Abertura de 

prazo para prestação das informações complementares.  

V. Indícios suficientes de autoria e de materialidade do cometimento de infração disciplinar que 

dá ensejo à instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de descumprimento 

do dever funcional descrito no art. 236, I e IX, da LC nº 75/1993, o qual, se julgado procedente, 

implicará na cominação da sanção de censura, conforme estabelecido no artigo 240, II, da LC nº 

75/1993.  

VI. Procedência do pedido para determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

em desfavor do Membro do MPF.   

VII. Conversão do julgamento em diligência, concedendo ao requerido prazo de 15 (quinze) dias 

para que encaminhe ao CNMP as cópias dos procedimentos judiciais indicados na representação. 

 

4.2.15. Relatoria do recurso interno interposto no Procedimento de Controle Administrativo n.º 

1.00574/2019-69, no qual se questiona a transformação de cem cargos efetivos em comissionados e a 

aprovação do envio de projeto de lei que visa a criar mais quatrocentos cargos em comissão no âmbito do 

MP/BA. No voto condutor, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registrou que a transformação dos cargos 

efetivos vagos em cargos comissionados de assessor foi motivada por razões de interesse público, para 

suprir carência de assessoramento existente até então no âmbito das Promotorias de Justiça do MP/BA. O 

Conselheiro salientou, ainda, que, aprovado e sancionado o projeto de lei enviado pela PGJ/BA, que resultou 

na Lei Estadual nº 14.044/2018, o eventual deferimento dos pedidos que dizem respeito à irregularidade da 

sobredita transformação dos cargos implicaria a declaração incidental de inconstitucionalidade da referida lei, 

providência que não está inserida na esfera de atribuição deste Conselho, conforme remansosa 
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jurisprudência do CNMP e do próprio STF. Ao final, o Relator votou pelo desprovimento do recurso 

interno e pelo envio de cópia dos autos à PGR para análise sobre eventual inconstitucionalidade dos 

dispositivos da lei estadual questionados, diante da tese firmada no RE 1.041.210 (Repercussão Geral). 

Acompanharam-no, divergindo apenas quanto ao envio dos autos à PGR, os Conselheiros Rinaldo Reis, Valter 

Shuenquener e Oswaldo D’Albuquerque. Pediu vista o Conselheiro Silvio Amorim; aguardam os demais. A 

ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos: 

RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CRIAÇÃO DE CEM CARGOS 

COMISSIONADOS E EXTINÇÃO DE CEM CARGOS EFETIVOS. APROVAÇÃO DO 

ENVIO DE PROJETO DE LEI COM O FIM DE EXTINGUIR VINTE E CINCO CARGOS DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA E CRIAR MAIS QUATROCENTOS CARGOS 

COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO INTERNO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Cuida-se de Recurso Interno em Procedimento de Controle Administrativo no qual se 

questiona a transformação de cem cargos efetivos em comissionados e a aprovação do envio de 

projeto de lei que visa a criar mais quatrocentos cargos em comissão no âmbito do MP/BA.  

II – Aprovado e sancionado o projeto de lei enviado pela PGJ/BA, que resultou na Lei Estadual 

nº 14.044/2018, o eventual deferimento dos pedidos que dizem respeito à irregularidade da 

sobredita transformação dos cargos implicaria a declaração incidental de inconstitucionalidade da 

referida lei, providência que não está inserida na esfera de atribuição deste Conselho, conforme 

remansosa jurisprudência deste CNMP e do próprio STF.  

III – As atribuições do cargo comissionado de Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria, conforme 

explicitadas no Ato Normativo MP/BA nº 12/2019, são verdadeiramente aquelas de 

assessoramento ao membro no exercício da atividade-fim do Ministério Público, com o requisito 

da relação de confiança, e não se confundem com aquelas exercidas pelos Analistas Técnicos 

(Especialidade: Direito), especificadas no Ato Normativo MP/BA nº 3/2011.  

IV – Apesar de tramitar no CNMP proposta de resolução que visa a estabelecer o quantitativo 

máximo de cargos comissionados de 50% do número de efetivos, buscando dar eficácia ao 

decidido pelo STF no RE nº 1.041.210 (Repercussão Geral), o texto ainda não foi aprovada pelo 

Plenário, não podendo, portanto, ser aplicado ao projeto de lei já encaminhado ao Legislativo 

baiano, de modo que é inviável proferir, no presente momento, decisão determinando a adequação 

do projeto de lei à proposição carente ainda de apreciação do Plenário.  
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V – Considerando que o Estado da Bahia já regulamentou a disposição constitucional, através do 

art. 30 da Lei Estadual nº 8.966/2003, que reserva 10% das vagas comissionadas aos servidores 

do quadro, não pode este CNMP, à míngua de outra regulamentação inclusive deste CNMP, 

determinar que o MP/BA proceda de forma diferente, reservando 50%, sob pena de violar a 

legislação de vigência e de invadir a autonomia daquela Unidade Ministerial.  

VI – A Administração Superior requerida apenas orientou e informou os Promotores de Justiça de 

que, caso fossem nomeados servidores efetivos, estes não seriam substituídos em suas funções de 

origem devido à já explicitada carência de pessoal no MP/BA, não havendo provas de que tenha 

havido efetiva proibição nesse sentido.  

VII – A transformação dos cargos efetivos vagos em cargos comissionados de assessor foi 

motivada por razões de interesse público, para suprir carência de assessoramento existente até 

então no âmbito das Promotorias de Justiça do MP/BA.  

VIII – Recurso Interno conhecido e desprovido.  

IX – Envio de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise sobre eventual 

inconstitucionalidade dos dispositivos da lei estadual questionados neste feito, diante da tese de 

firmada no RE 1.041.210 (Repercussão Geral) 

 

4.2.16. Relatoria do recurso interno interposto no Pedido de Providências n.º 1.00164/2019-72, em cuja 

inicial foi narrada suposta negativa de acesso à Promotoria de Justiça de Investigação Criminal de Volta 

Redonda/RJ.  O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto em que ficou consignado que as idas do 

recorrente à Promotoria de Justiça se deram na condição de Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro, com 

intuito de entregar inquéritos e ofícios ou de protocolizar requerimentos, de modo que os atendimentos na 

recepção do prédio não o impediram de cumprir sua finalidade perante o órgão ministerial, inexistindo, 

ademais, indícios de que o acesso tenha sido solicitado e, por conseguinte, obstaculizado. Além disso, o Relator 

registrou que os fatos foram devidamente apurados no bojo do Procedimento MPRJ 2017.00974435, o qual 

foi arquivado em 13/07/2018, sem constatar qualquer irregularidade. O Plenário conheceu e negou provimento 

ao recurso interno, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, ante a inexistência de indícios de mínimos 

de conduta que pudesse dar ensejo, ainda que em tese, à instauração de procedimento investigatório 

disciplinar. A ementa do acórdão segue abaixo: 

RECURSO INTERNO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RELATO DE NEGATIVA DE ACESSO À PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA. FATOS APURADOS PELO PARQUET FLUMINENSE. IRREGULARIDADES 
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NÃO CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA QUE DÊ ENSEJO À 

PRÁTICA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO 

RECURSO.  

I - Trata-se de Recurso Interno interposto por Fernando Reis de Souza contra decisão de 

arquivamento proferida por esta Relatoria nos autos do Pedido de Providências em epígrafe, 

instaurado em desfavor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por suposta negativa 

de acesso à Promotoria de Justiça de Investigação Criminal de Volta Redonda/RJ.   

II – O que se verifica das manifestações apresentadas pelos servidores e membros atuantes no 

local é que o procedimento de recepcionar os cidadãos na portaria do prédio, em primeiro 

momento, era padrão no órgão de execução, justificado pela sensibilidade da matéria objeto de 

atuação da Promotoria de Investigação Penal e fundamentado em normativa exarada pela 

Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP/RJ.  

III – A recepção de pessoas na portaria do prédio é a regra naquele órgão de execução, uma vez 

que o órgão não possui local adequado para tanto. Contudo, o atendimento pelo Promotor de 

Justiça, sempre que necessário, é feito em seu gabinete.   

IV – As idas do recorrente à Promotoria de Justiça de Investigações Penais de Volta Redonda se 

deram na condição de Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro, com intuito de entregar 

inquéritos e ofícios ou de protocolizar requerimentos. Os atendimentos na recepção do prédio não 

o impediram de cumprir sua finalidade perante o órgão ministerial, inexistindo, ademais, indícios 

de que o acesso tenha sido solicitado e, por conseguinte, obstaculizado.  

VI – Os fatos foram devidamente apurados no bojo do Procedimento MPRJ 2017.00974435, o 

qual foi arquivado em 13/07/2018, sem constatar qualquer irregularidade.  

VII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.17. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00202/2019-23, instaurada a 

partir de irresignação de prefeito com as diligências requisitadas para instruir inquérito civil e com as cláusulas 

de TAC proposto por membro do Ministério Público do Estado de São Paulo.  Em seu voto, o Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta consignou que a Corregedoria Nacional, simultaneamente à instauração da 

reclamação disciplinar, encaminhou cópia dos autos para o órgão disciplinar local, que, após apuração, decidiu 

pelo arquivamento do procedimento instaurado por não vislumbrar prática de infração disciplinar pelo 

recorrido. Ademais, o Relator indicou que não haveria de se falar em pretensa intimidação em se tratando de 

minuta de Termo de Ajustamento de Conduta proposta pelo Ministério Público e submetida à apreciação do 
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Executivo local, uma vez que a própria natureza da oferta de acordo – negócio jurídico – rechaça a ideia de 

exigência ou de coação, dependendo da concordância voluntária e consciente de ambas as partes para 

se aperfeiçoar. De acordo com o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, os termos do acordo conforme 

apresentados pelo membro expressam sua convicção jurídica da questão no exercício da atividade finalística 

do Ministério Público, que é insindicável por este Conselho Nacional, conforme disposto no Enunciado CNMP 

nº 6/2009. Nos termos do voto do Relator, o Plenário, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao 

recurso interno, por não vislumbrar qualquer indício de prática de infração disciplinar por parte do Promotor 

de Justiça requerido. A ementa do julgamento ficou redigida nos seguintes termos: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DO PREFEITO POR MEMBRO 

MINISTERIAL. DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PARA INSTRUIR INQUÉRITO CIVIL. 

CLÁUSULAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE 

INTIMIDAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO MINISTERIAL DE REQUISITAR 

DILIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. NATUREZA NEGOCIAL DO TAC. RECURSO 

INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto, em Reclamação Disciplinar instaurada em desfavor de 

membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão monocrática de 

arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.  

II – O recorrente, prefeito do Município de Votuporanga/SP, expõe sua irresignação com as 

diligências requisitadas para instruir inquérito civil e com as cláusulas de TAC proposto pelo 

membro ministerial oficiante naquela comarca.  

III – A Corregedoria Nacional, simultaneamente à instauração da presente reclamação disciplinar, 

encaminhou cópia dos autos para o órgão disciplinar local, com fundamento nos arts. 76 e 78 do 

RICNMP, a fim de que os fatos fossem apurados. Após apuração, a Corregedoria-Geral do MP/SP 

decidiu pelo arquivamento do procedimento instaurado por não vislumbrar prática de infração 

disciplinar pelo ora recorrido.  

IV – Não há que se falar em pretensa intimidação em se tratando de minuta de Termo de 

Ajustamento de Conduta proposta pelo Ministério Público e submetida à apreciação do Executivo 

local, uma vez que a própria natureza da oferta de acordo – negócio jurídico – rechaça a ideia de 

exigência ou de coação, dependendo da concordância voluntária e consciente de ambas as partes 

para se aperfeiçoar.  
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V – Os termos do acordo conforme apresentados pelo membro expressam sua convicção jurídica 

da questão no exercício da atividade finalística do Ministério Público, que é insindicável por este 

Conselho Nacional, conforme disposto no Enunciado CNMP nº 6/2009. O mesmo se constata nas 

diligências requisitadas pelo representante ministerial no bojo do inquérito civil.  

VI – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.18. Relatoria do recurso interno interposto no Procedimento de Controle Administrativo n.º 

1.00507/2019-08, no qual se questiona o conteúdo de decisão da banca examinadora de concurso público para 

ingresso na carreira do MP/PI, que entendeu que o candidato não se enquadrava na condição de pessoa negra 

para concorrer às vagas reservadas para cotas. O Conselho, nos termos do voto do Relator, entendeu que é 

regular a motivação adotada pela comissão examinadora, que fundamentou sua decisão na ausência de 

enquadramento do candidato nas características fenotípicas das pessoas negras – aqui consideradas as pretas e 

as pardas. Ademais, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta consignou no voto que o questionamento da parte 

autora dirigia-se ao juízo que a comissão avaliadora formou, com base no critério fenotípico previsto no edital 

e na Resolução CNMP n.º 170/2017, acerca de seu não enquadramento como pessoa negra (preta ou parda), 

cuidando-se, pois, de situação concreta e na qual não se vislumbrava possibilidade de efeito multiplicativo, 

por envolver a análise casuística da situação de cada candidato. Além disso, entendeu o Relator que, por 

motivos de segurança jurídica e de isonomia, bem como por respeito à autonomia dos ramos do Ministério 

Público, o CNMP, como órgão de controle, apenas está autorizado a averiguar a observância das normas 

editalícias e a conformidade destas à legislação vigente, não podendo substituir-se à banca examinadora na sua 

avaliação quando não houver irregularidade no método por ela adotado. O Plenário, por unanimidade, 

conheceu e negou provimento ao recurso interno, concluindo que a banca cumpriu os requisitos estabelecidos 

na Resolução CNMP nº 170/2017, na Lei nº 12.990/2014 e na Constituição da República, conforme 

interpretadas de forma pacífica pelos tribunais superiores e pelo CNMP, razão pela qual inexistia providência 

a ser adotada no procedimento. Transcreve-se a ementa do acórdão: 

RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PARDO. ADOÇÃO DO 

CRITÉRIO UTILIZADO PELO IBGE PELA LEI Nº 12.990/2014 E RESOLUÇÃO CNMP Nº 

170/2017. AGREGAÇÃO DOS QUESITOS “PRETOS” E “PARDOS” NO GRUPO 

POPULACIONAL “NEGROS”. REGULARIDADE DAS NORMAS EDITALÍCIAS. 

CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COM A 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 66 de 195 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

INTERNO.  

I – Trata-se de Recurso Interno interposto contra julgamento monocrático ocorrido nos autos do 

presente Procedimento de Controle Administrativo, no qual se questiona o conteúdo de decisão 

da banca examinadora que entendeu que o candidato não se enquadra na condição de pessoa negra 

para concorrer às vagas reservadas para cotas.  

II – O recorrente aduz, em sua peça recursal, que a análise da Comissão avaliadora menciona 

expressamente apenas que o candidato não se enquadra como negro, sem fazer menção à pessoa 

parda, desrespeitando a Resolução CNMP nº 170/2017.  

III – Preliminar de não conhecimento recursal rejeitada, uma vez que o recorrente sustenta seu 

pleito na restrição de direito que entende titularizar e considerando, ainda, o princípio da 

colegialidade, concedendo interpretação extensiva ao art. 153, parágrafo único, do RICNMP.  

IV – A própria Lei nº 12.990/2014, que estabelece a reserva de vagas de 20% em concursos 

públicos, refere-se aos candidatos “negros” e inclui nessa classificação tanto os “pretos” quanto 

os “pardos”, conforme quesito utilizado pelo IBGE. A Resolução CNMP nº 170/2017 também faz 

alusão ao critério utilizado pelo IBGE, que realiza essa agregação.  

V – É regular a motivação adotada pela comissão examinadora, que fundamentou sua decisão na 

ausência de enquadramento do candidato nas características fenotípicas das pessoas negras – aqui 

consideradas as pretas e as pardas.  

VI – O que a parte autora questiona, nestes autos, é o juízo que a comissão avaliadora formou, 

com base no critério fenotípico previsto no edital e na Resolução CNMP n.º 170/2017, acerca de 

seu não enquadramento como pessoa negra (preta ou parda), cuidando-se, pois, de situação 

concreta e na qual não se vislumbra possibilidade de efeito multiplicativo, por envolver a análise 

casuística da situação de cada candidato.  

VII – Por motivos de segurança jurídica e de isonomia, bem como por respeito à autonomia dos 

ramos do Ministério Público, o CNMP, como órgão de controle, apenas está autorizado a 

averiguar a observância das normas editalícias e a conformidade destas à legislação vigente, não 

podendo substituir-se à banca examinadora na sua avaliação quando não houver irregularidade no 

método por ela adotado.  

VIII – O exame atento dos autos leva à conclusão de que a banca cumpriu os requisitos 

estabelecidos na Resolução CNMP nº 170/2017, na Lei nº 12.990/2014 e na Constituição da 
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República, conforme interpretadas de forma pacífica pelos tribunais superiores e por este CNMP, 

razão pela qual inexiste providência a ser adotada neste procedimento.  

IX – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.19. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00561/2019-53, que tem por 

objeto decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público que 

reconheceu coisa julgada administrativa. A recorrente não questionou a identidade de objeto com a 

Reclamação Disciplinar nº 1.00385/2019-96, mas argumentou que não tomou ciência da sua existência, 

pugnando pela nulidade de sua intimação e de seus advogados no bojo daqueles autos e invocando a aplicação 

do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.  O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registrou que a 

reclamante, ora recorrente, foi devidamente intimada naquele feito tanto por meio da publicação da decisão no 

Diário Eletrônico do CNMP, em 05/07/2019, quanto mediante mensagem eletrônica enviada em 08/07/2019, 

em conformidade com o disposto no art. 41, § 1º, III, c/c art. 42, § 5º, VIII, do Regimento Interno do 

CNMP. Ademais, o Conselheiro Relator consignou, em seu voto, ser inaplicável o art. 272, § 5º, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de processo administrativo cuja comunicação dos atos é inteiramente regulada 

pelo Regimento Interno do CNMP e pela Resolução CNMP nº 119/2015, e incidir no caso a Súmula Vinculante 

nº 5, que dispensa a obrigatoriedade de constituição de advogado nos processos administrativos, de modo que 

não há nulidade decorrente de eventual ausência de intimação de causídicos, mormente quando atestada a 

eficaz intimação da parte autora nos autos. O Plenário, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao 

recurso interno, por entender que a decisão de arquivamento da Corregedoria Nacional nos presentes autos não 

merecia reparos, diante da identidade de objeto com a Reclamação Disciplinar nº 1.00385/2019-96 e da 

inexistência de nulidade quanto à intimação da parte reclamante, restando prejudicados os pedidos meritórios, 

nos termos do voto do Relator. A ementa do acórdão ficou assim redigida: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECLAMANTE 

NA RD Nº 1.00385/2019-96. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA 

JULGADA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA 

RECLAMANTE CERTIFICADA NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE 

ADVOGADOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 5. CARÁTER INQUISITIVO E UNILATERAL 

DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de Recurso Interno interposto, em Reclamação Disciplinar instaurada em desfavor de 

membro do Ministério Público do Estado do Ceará, contra decisão monocrática de arquivamento 
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proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público que reconheceu coisa julgada 

administrativa.  

II – A recorrente não questiona a identidade de objeto com a Reclamação Disciplinar nº 

1.00385/2019-96, mas argumenta que não tomou ciência da sua existência, pugnando pela 

nulidade de sua intimação e de seus advogados no bojo daqueles autos e invocando a aplicação 

do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.  

III – A reclamante, ora recorrente, foi devidamente intimada naquele feito tanto por meio da 

publicação da decisão no Diário Eletrônico do CNMP, em 05/07/2019, quanto através de 

mensagem eletrônica enviada em 08/07/2019, em conformidade com o disposto no art. 41, § 1º, 

III, c/c art. 42, § 5º, VIII, do Regimento Interno do CNMP.  

IV – Inaplicável o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, por se tratar de processo 

administrativo cuja comunicação dos atos é inteiramente regulada pelo Regimento Interno do 

CNMP e pela Resolução CNMP nº 119/2015.  

V – Incidência da Súmula Vinculante nº 5, que dispensa a obrigatoriedade de constituição de 

advogado nos processos administrativos, de modo que não há nulidade decorrente de eventual 

ausência de intimação de causídicos, mormente quando atestada a eficaz intimação da parte autora 

nos autos.  

VI – A reclamação disciplinar é procedimento preparatório, similar à sindicância e anterior a 

eventual processo administrativo disciplinar, e rege-se pelo princípio inquisitivo e unilateral, 

dispensando a participação do reclamante na apuração dos fatos.  

VII – A decisão de arquivamento da Corregedoria Nacional nos presentes autos não merece 

reparos, diante da identidade de objeto com a Reclamação Disciplinar nº 1.00385/2019-96 e da 

inexistência de nulidade quanto à intimação da parte reclamante, restando prejudicados os pedidos 

meritórios.  

VIII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.20. Relatoria do recurso interno interposto no Procedimento de Controle Administrativo n.º 

1.00578/2019-53, no qual se requereu a anulação de ato normativo exarado pela Procuradora-Geral de Justiça 

do MP/BA que regulamentou os critérios de seleção, provimento e lotação de cem cargos comissionados de 

Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria.  O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta ressaltou que os cargos 

públicos de assessor, assim como todos os outros, efetivos ou comissionados, servem ao Ministério Público, 
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como instituição voltada a atender ao interesse público, e seus ocupantes auxiliam os membros ministeriais a 

executar seu múnus público. Ademais, asseverou que a lotação dos cargos de Assessor Técnico-Jurídico de 

Promotoria, regulamentada por meio do vergastado Ato Normativo nº 12/2019, é ato de gestão administrativa 

da instituição, realizado no exercício das competências definidas no art. 15, VIII e IX, da Lei Complementar 

Estadual nº 11/1996 (Lei Orgânica do MP/BA) e no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 14.044/2018. O 

Plenário, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interno, por entender que a análise do 

mérito do ato de gestão praticado pela PGJ/BA, ao estabelecer a lotação dos cargos, não cabe ao CNMP, sob 

pena de adentrar na esfera de autonomia daquele Parquet, nos termos do voto do Relator.  A ementa do acórdão 

foi redigida nos seguintes termos: 

RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ATO NORMATIVO DA PGJ/BA QUE 

REGULAMENTOU CRITÉRIOS DE LOTAÇÃO DE CARGOS DE ASSESSOR TÉCNICO-

JURÍDICO DE PROMOTORIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO A TER UM ASSESSOR LOTADO NA PROMOTORIA DE 

ATUAÇÃO, POR MERECIMENTO OU ANTIGUIDADE. ATO DE GESTÃO DISTINTO DA 

PROMOÇÃO NA CARREIRA. COMPETÊNCIA DA PGJ/BA. ATENDIMENTO AO 

INTERESSE PÚBLICO. CARÊNCIA DE SERVIDORES NAS PROMOTORIAS DO 

INTERIOR DO ESTADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

INTERNO.  

I – Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo no qual se requer a anulação de ato 

normativo exarado pela Procuradora-Geral de Justiça do MP/BA que regulamentou os critérios 

de seleção, provimento e lotação de cem cargos comissionados de Assessor Técnico-Jurídico de 

Promotoria.  

II – O recorrente aduz, em sua peça recursal, que aos critérios utilizados pela PGJ/BA para lotar 

os recém-criados cargos de Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria iriam de encontro ao 

interesse público e importariam violação de seu direito líquido e certo de ter um assessor lotado 

no ofício em que atua, por merecimento e antiguidade.  

III – Os cargos públicos de assessor, assim como todos os outros, efetivos ou comissionados, 

servem ao Ministério Público, como instituição voltada a atender ao interesse público, e seus 

ocupantes auxiliam os membros ministeriais a executar seu múnus público.  

IV – A evolução na carreira é interesse eminentemente individual cuja busca – embora legítima e 

benéfica a toda a instituição – não deve preponderar diante do interesse público latente de equipar 
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recursos humanos básicos nas Promotorias de Justiça do interior do Estado da Bahia, que se 

encontram em grau extremo de carência de infraestrutura quando comparadas com os ofícios da 

capital.  

V – No exame do merecimento, o Conselho Superior deve imperativamente levar em 

consideração todas condições de infraestrutura e de recursos humanos que compõem a Promotoria 

de Justiça, que são obrigatoriamente consignadas nos relatórios de correição e de inspeção, junto 

com demais registros que transcendem a pura e a simples análise quantitativa do cumprimento de 

prazos e do volume de processos.  

VI – Na aferição da qualidade do trabalho do membro, já se encontra superado o mero exame 

quantitativo dos prazos e do número de processos, que não tomava em conta aspectos mais 

relevantes de resolutividade e de eficácia social de sua atuação, conforme pode ser verificado do 

teor da Carta de Brasília.  

VII – A lotação dos cargos de Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria, regulamentada por meio 

do vergastado Ato Normativo nº 12/2019, é ato de gestão administrativa da instituição, realizado 

no exercício das competências definidas no art. 15, VIII e IX, da Lei Complementar Estadual nº 

11/1996 (Lei Orgânica do MP/BA) e no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 14.044/2018. Este 

último dispositivo tem redação expressa que estabelece a competência da PGJ/BA para 

regulamentar a lotação dos recém-criados cargos, de modo que inexiste, por absoluto, lacuna 

normativa.   

VIII – A análise do mérito do ato de gestão praticado pela PGJ/BA, ao estabelecer a lotação dos 

cargos não cabe a este CNMP, sob pena de adentrar na esfera de autonomia daquele Parquet.  

IX – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.21. Relatoria do recurso interno interposto na Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n.º 

1.00872/2018-78, instaurada após determinação do Plenário na Reclamação Disciplinar n.º 1.00090/2017-76, 

consistente em apurar suposto excesso de prazo na tramitação do Inquérito Civil n.º 0094.11.000020-8 no 

âmbito da Promotoria de Justiça de Nova Fátima/PR. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta entendeu que, 

embora o período em que o feito tenha permanecido tramitando mostre-se longo, as provas constantes nesta 

Representação não oferecem indícios de que tenha havido violação dolosa ou culposa dos deveres funcionais 

por parte do membro ministerial recorrido. Com efeito, constatou que a Promotoria de Justiça de Nova Fátima 

enfrentou problemas estruturais e funcionou com apenas uma servidora até o ano de 2015 e, a partir de então, 

passou a contar com duas servidoras (uma Oficiala de Promotoria e uma Assessora de Promotor). Registrou, 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 71 de 195 

ainda, que essa dificuldade foi registrada nos autos do inquérito civil e, também, levada ao conhecimento da 

Administração Superior. O Plenário, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interno, por 

entender que o tempo de tramitação do procedimento estava justificado, cabendo registrar que já foi encerrado 

e resultou na propositura de ação civil pública, inexistindo indícios de prática de falta funcional que justifiquem 

a instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos do voto do Relator. Nos seguintes termos a 

ementa do acórdão: 

REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INTERNO. 

SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I - Trata-se de recurso interno interposto, nos autos da Representação por Inércia ou por Excesso 

de Prazo em epígrafe, em que figura como recorrido membro do Ministério Público do Estado do 

Paraná, contra decisão monocrática de arquivamento proferida por este Conselheiro relator.  

II – O objeto do procedimento, instaurado após determinação do Plenário na Reclamação 

Disciplinar n.º 1.00090/2017-76, consiste em apurar suposto excesso de prazo na tramitação do 

Inquérito Civil n.º 0094.11.000020-8 no âmbito da Promotoria de Justiça de Nova Fátima/PR.  

III – O referido inquisitivo, autuado inicialmente como procedimento preparatório, foi instaurado 

em 09/06/2011 (Portaria n.º MPPR0094.11.000020-8), convertido em inquérito civil em 

16/12/2011 (despacho à fl. 65 do procedimento) e resultou no ajuizamento de ação civil pública 

em 07/12/2018.  

IV – Embora o período em que o feito tenha permanecido tramitando mostre-se longo, as provas 

constantes nesta Representação não oferecem indícios de que tenha havido violação dolosa ou 

culposa dos deveres funcionais por parte do membro ministerial recorrido.  

V – Com efeito, constata-se que a Promotoria de Justiça de Nova Fátima enfrentou problemas 

estruturais e funcionou com apenas uma servidora até o ano de 2015 e, a partir de então, passou 

a contar com duas servidoras (uma Oficiala de Promotoria e uma Assessora de Promotor). 

Registre-se que essa dificuldade foi registrada nos autos do inquérito civil e, também, levada ao 

conhecimento da Administração Superior.  

VI – Além disso, segundo as informações prestadas pelo agente ministerial, o inquisitivo foi 

suspenso em determinados períodos em razão de a legitimidade ativa do Ministério Público para 

atuar em demandas envolvendo cláusulas abusivas em contratos de serviço advocatícios estar 

sendo discutida perante o Judiciário paranaense e, também, em razão de 3 procedimentos abertos 
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pela recorrente no âmbito da Administração Superior daquele Ministério questionando a atuação 

do Promotor de Justiça no Inquérito Civil n.º 0094.11.000020-8.  

VII – Nessa contextura, reputo que o tempo de tramitação do procedimento está justificado, 

cabendo registrar que já foi encerrado e resultou na propositura de ação civil pública, inexistindo 

indícios de prática de falta funcional que justifiquem a instauração de processo administrativo 

disciplinar.  

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

 

4.2.22. Relatoria do recurso interno interposto no Pedido de Providências n.º 1.00069/2019-05, cujo objeto 

consistiu em suposta atuação irregular do Ministério Público do Estado do Espírito Santo na Ação Penal n.º 

035.070.199.696.  O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concluiu pela inexistência de provas da alegação 

formulada pela recorrente de que o membro ministerial oficiante naquele feito possuía vínculo de parentesco 

com os magistrados que figuraram como ofendidos. Em outra ótica, destacou que as peças processuais 

extraídas do processo judicial em comento atestavam que o Promotor de Justiça atuou de forma cooperativa 

com o juízo e as partes e observou o devido processo legal, em sua acepção substancial, inexistindo quaisquer 

indícios de que tenha infringido o ordenamento jurídico com a finalidade de prejudicar os acusados. Nesses 

termos, o Plenário conheceu e negou provimento ao recurso interno, por unanimidade. Transcreve-se a ementa 

do acórdão: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATUAÇÃO IRREGULAR EM AÇÃO PENAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto contra a decisão de arquivamento do Pedido de 

Providências em epígrafe, cujo objeto consiste em suposta atuação irregular do Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo na Ação Penal n.º 035.070.199.696.  

II – Inexistência de provas da alegação formulada pela recorrente de que o membro ministerial 

oficiante naquele feito supostamente possui vínculo de parentesco com os magistrados que 

figuraram como ofendidos.  

III – Em outra ótica, as peças processuais extraídas do processo judicial em comento atestam que 

o Promotor de Justiça atuou de forma cooperativa com o juízo e as partes e observou o devido 

processo legal, em sua acepção substancial, inexistindo quaisquer indícios de que tenha infringido 

o ordenamento jurídico com a finalidade de prejudicar os acusados.    
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IV – Recurso interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.23. Relatoria da Consulta n.º 1.00182/2019-54, instaurada com o propósito de submeter a este Conselho 

Nacional questão referente à necessidade de observância do teto constitucional remuneratório em relação a 

situações que não constam expressamente do artigo 7º da Resolução CNMP n.º 9/2006, mas nas quais a 

acumulação de remuneração e de proventos é possível à luz da Constituição da República. O Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta consignou em seu voto que se tratava de Tema de relevância constitucional, cuja 

repercussão geral foi reconhecida e enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, com fixação do entendimento 

de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto 

remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. 

Salientou ainda que, do exame das decisões da Excelsa Corte, extrai-se que o entendimento em questão não se 

restringe às hipóteses de cumulação estabelecidas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, mas 

também se aplica àquelas hipóteses previstas no § 10 do mesmo dispositivo, dentre as quais, a de acumulação 

de proventos de aposentadoria com remuneração decorrente de cargo em comissão. O Relator esclareceu ainda 

que, fora as hipóteses taxativamente estabelecidas pelas alíneas do inciso XVI e pelo § 10 do artigo 37 da 

Constituição da República, incidirá a previsão geral do inciso XI do citado preceito. Assim, as verbas previstas 

no artigo 4º da Resolução do CNMP nº 09/2006, apesar de passíveis de acumulação com o subsídio mensal 

dos membros do Ministério Público da União e dos Estados que estão na ativa, estão, na totalidade de seu 

somatório, sujeitas ao teto remuneratório constitucional. O Plenário, por unanimidade e nos termos do voto do 

Relator, respondeu à Consulta positivamente, no sentido da aplicabilidade do disposto no artigo 7º da 

Resolução n.º 09/2006 aos casos que não constam expressamente do seu rol, desde que sejam 

constitucionalmente acumuláveis, conforme rol taxativo do artigo 37, XVI e § 10, da Constituição Federal, de 

forma que, nessas hipóteses, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um dos 

vínculos estabelecidos, e não ao somatório do que recebido.  

CONSULTA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ACUMULAÇÃO DE 

VENCIMENTOS E PROVENTOS ADMITIDA PELO ARTIGO 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UM (E NÃO PELA 

SOMA) DOS VENCIMENTOS REMUNERATÓRIOS RECEBIDOS PELO AGENTE 

MINISTERIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO 

GERAL. CONSULTA RESPONDIDA POSITIVAMENTE. 

1. Consulta formulada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com o propósito de submeter 

a este Conselho Nacional questão referente à necessidade de observância do teto constitucional 

remuneratório em relação a situações que não constam expressamente do artigo 7º da Resolução 
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CNMP n.º 9/2006, mas nas quais a acumulação de remuneração e de proventos é possível à luz 

da Constituição da República. 

2. Conforme disposto no § 2º do artigo 5º do RICNMP, a resposta deste Conselho Nacional às 

Consultas não constitui julgamento definitivo do objeto apreciado e, por isso, podem ter o seu 

conteúdo revisto, sem que haja qualquer tipo de ofensa à segurança jurídica ou à coisa julgada 

administrativa. 

3. Tema de relevância constitucional, cuja repercussão geral foi reconhecida e enfrentada pelo 

Supremo Tribunal Federal, com fixação do entendimento de que “nas situações jurídicas em que 

a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em 

relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. 

4. Do exame das decisões da Excelsa Corte, extrai-se que o entendimento em questão não se 

restringe às hipóteses de cumulação estabelecidas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição 

Federal, mas também se aplica àquelas hipóteses previstas no § 10 do mesmo dispositivo, dentre 

as quais, a de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração decorrente de cargo 

em comissão. Precedentes também do Tribunal de Contas da União. 

5. Fora as hipóteses taxativamente estabelecidas pelas alíneas do inciso XVI e pelo § 10 do artigo 

37 da Constituição da República, incidirá a previsão geral do inciso XI do citado preceito. Assim, 

as verbas previstas no artigo 4º da Resolução do CNMP nº 09/2006, apesar de passíveis de 

acumulação com o subsídio mensal dos membros do Ministério Público da União e dos Estados 

que estão na ativa, estão, na totalidade de seu somatório, sujeitas ao teto remuneratório 

constitucional. 

6. Consulta respondida positivamente, no sentido da aplicabilidade do disposto no artigo 7º da 

Resolução n.º 09/2006 aos casos que não constam expressamente do seu rol, desde que sejam 

constitucionalmente acumuláveis, conforme rol taxativo do artigo 37, XVI e § 10, da Constituição 

Federal, de forma que, nessas hipóteses, o teto remuneratório é considerado em relação à 

remuneração de cada um dos vínculos estabelecidos, e não ao somatório do que recebido. 

 

4.2.24. Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00329/2019-33, em que se relatou a 

negativa de acesso aos autos de procedimentos pela Administração Superior do MP/MT em que a requerente 

figurava como parte, com fulcro no caráter reservado da sindicância. Foi deferida pelo Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta tutela de urgência, em 14/05/2019, para determinar ao Parquet matogrossense que garantisse à 

requerente e ao patrono por ela constituído o direito de acesso aos autos dos procedimentos investigativos em 
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que figurasse como investigada, ressalvados os elementos de prova relacionados a diligências em andamento 

e ainda não documentados, cuja exposição pudesse comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade das 

investigações. Em seu voto, o Relator ressaltou o direito do defensor de acesso a autos investigativos em todas 

as instituições responsáveis por conduzir investigação, mesmo quanto a procedimentos sigilosos, desde que 

esteja munido de procuração, sendo restrito seu acesso apenas aos elementos de prova relacionados 

a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, positivado na Lei nº 8.906/1994, nas 

Resoluções CNMP nº 13/2006 e nº 23/2007 e assegurado na Súmula Vinculante nº 14.  Esclareceu, ainda, que 

a norma constante no artigo 211, § 4º, da Lei Orgânica do MP/MT, que estabelece o caráter reservado da 

sindicância, tem o propósito de evitar a exposição precoce da investigação disciplinar perante terceiros, não 

servindo, no entanto, para impossibilitar, de forma genérica, o conhecimento da existência da investigação e 

de seu objeto por parte do investigado. O Plenário, por unanimidade, julgou procedente o Procedimento de 

Controle Administrativo, para confirmar a decisão liminar proferida nos autos, nos termos do voto do Relator. 

A ementa do julgamento está redigida nos seguintes termos: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA SINDICÂNCIA. 

CONFIRMAÇÃO DO TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO.  

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que se requer o acesso a autos de 

procedimentos investigativos instaurados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

que a requerente figura como parte.  

II – Em síntese, o acesso aos procedimentos foi negado pela Administração Superior do MP/MT 

com fulcro no caráter reservado da sindicância e na sua natureza inquisitiva.  

III – Tutela de urgência deferida em 14/05/2019 para determinar ao Parquet matogrossense que 

garantisse à requerente e ao patrono por ela constituído o direito de acesso aos autos dos 

procedimentos investigativos em que figurasse como investigada, ressalvados os elementos de 

prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados, cuja exposição 

pudesse comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade das investigações.  

IV – Direito do defensor de acesso a autos investigativos em todas as instituições responsáveis 

por conduzir investigação, mesmo quanto a procedimentos sigilosos, desde que esteja munido de 

procuração, sendo restrito seu acesso apenas aos elementos de prova relacionados a diligências 

em andamento e ainda não documentados nos autos, positivado na Lei nº 8.906/1994, nas 

Resoluções CNMP nº 13/2006 e nº 23/2007 e assegurado na Súmula Vinculante nº 14.  
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V – Jurisprudência deste Conselho Nacional no sentido de garantir o acesso aos autos de 

procedimento investigativo preparatório por parte do investigado.  

VI – A norma constante no artigo 211, § 4º, da Lei Orgânica do MP/MT, que estabelece o caráter 

reservado da sindicância, tem o propósito de evitar a exposição precoce da investigação 

disciplinar perante terceiros, não servindo, no entanto, para impossibilitar, de forma genérica, o 

conhecimento da existência da investigação e de seu objeto por parte do investigado.  

VII – Procedência do Procedimento de Controle Administrativo para confirmar a decisão liminar 

proferida nos autos. 

 

4.2.25. Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 0.00.000.001801/2014-04, instaurado a 

partir de decisão proferida pelo então presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, cujo 

objeto consiste em apurar a regularidade do pagamento de auxílio-moradia aos membros do Ministério Público 

do Estado de Goiás. Segundo a exordial, seriam três possíveis pontos de atrito entre a regulamentação 

elaborada pelo Ministério Público do Estado de Goiás acerca do pagamento do auxílio-moradia e a Resolução 

nº 117/2014 – CNMP, quais sejam: a) extensão do benefício aos membros inativos; b) possibilidade de o 

pagamento estar sendo feito a cônjuges e companheiros de membros já beneficiados na mesma localidade; e 

c) pagamento da verba com efeitos retroativos.  O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta entendeu que o ato 

administrativo emanado do Parquet goiano, que autorizou o pagamento de auxílio moradia referente ao 

período anterior àquele estabelecido pela Resolução CNMP n.º 117/2014 e à publicação da decisão liminar 

proferida nas Ações Originárias nºs 1.773/DF, 1.946/DF e 2.511/DF, não encontra amparo nos atos normativos 

que disciplinavam o tema à época. Contudo, conforme atestado no Ofício n.º 263/2017, concluiu que os valores 

em questão foram pagos antes da prolação da decisão liminar naqueles autos pelo então Conselheiro Otávio 

Brito Lopes, tendo sido decorrentes da interpretação conferida pela Administração Superior do Parquet goiano 

ao art. 100, XVIII, da Lei Complementar Estadual n.º 25/98 e à Resolução CNMP n.º 117/2014. Diante disso, o 

Plenário, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, concluiu que, não havendo descumprimento da 

determinação liminar exarada pelo então Conselheiro Otávio Brito Lopes, tampouco má-fé na percepção da 

vantagem pelos agentes públicos que foram beneficiados pela decisão, não há de se falar em direito de repetição 

em favor do Poder Público. Transcreve-se a ementa do acórdão:  

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE GOIÁS. REGIME REMUNERATÓRIO. IRREGULARIDADES NO 

PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO RETROATIVO. 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 77 de 195 

IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ART. º 8º DA RESOLUÇÃO 

N. º 117/2014. PROCEDÊNCIA. 

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado por iniciativa da Comissão 

de Controle Administrativo e Financeiro com o propósito de aferir, no âmbito do Ministério 

Público do Estado de Goiás, alegadas irregularidades no pagamento de auxílio-moradia a 

membros inativos, a cônjuges de membro já beneficiados e retroativo a período anterior a 

15/09/2014. 

II – Improcedência das alegações de pagamentos em benefício de membros inativos e de cônjuges 

ou companheiro que percebam auxílio-moradia na mesma localidade, uma vez que as informações 

prestadas pelo órgão requerido atestam o cumprimento do art. 3º, I e III, da Resolução CNMP n.º 

117/2014. 

III – Considerada a identidade da matéria com a decidida no PP n.º 1.00003/2016-36, relatado 

pelo eminente Conselheiro Valter Shuenquener Araújo em 26/04/2016, e tendo em vista que tal 

decisão Plenária não se aplicou ao Ministério Público do Estado de Goiás em razão da existência 

deste PCA específico, há necessidade de provimento do Plenário para determinar “que, até ulterior 

decisão do STF, o pagamento de auxílio-moradia de forma retroativa à data anterior à edição da 

Resolução CNMP 117/2014 não está autorizada pelo referido ato normativo, ficando sem efeito 

toda e qualquer deliberação ADMINISTRATIVA, no sentido da legalidade do pagamento do 

auxílio nessa hipótese”, confirmando a decisão liminar proferida pelo então Conselheiro Otávio 

Brito Lopes em 07/03/2017. 

IV – Constatação de pagamento retroativo de auxílio-moradia referente ao período de 07/01/2013 

a 14/09/2014, efetuado entre março a dezembro de 2016 – antes, portanto, da decisão liminar 

supracitada –, por força dos despachos n.°s 379/2015-PGJ-DG e 74/2016-PGJ-DG da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, em contrariedade ao disposto no art. 8º da 

Resolução CNMP n. º 117/2014, que estabeleceu “efeitos retroativos a 15 de setembro de 2014”, 

data da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Originária nº 1.773/DF. 

V – Considerando que os valores foram percebidos de boa-fé pelos membros ministeriais 

favorecidos, não cabe sua repetição, em consonância com a jurisprudência predominante acerca 

da matéria. 

VI – Procedência parcial do Procedimento de Controle Administrativo para determinar ao 

Ministério Público do Estado de Goiás “que, até ulterior decisão do STF, o pagamento de auxílio-

moradia de forma retroativa à data anterior à edição da Resolução CNMP 117/2014 não está 
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autorizada pelo referido ato normativo, ficando sem efeito toda e qualquer deliberação 

ADMINISTRATIVA, no sentido da legalidade do pagamento do auxílio nessa hipótese” (PP n.º 

1.00003/2016-36, relatado pelo eminente Conselheiro Valter Shuenquener Araújo em 

26/04/2016). 

 

4.2.26. Relatoria do recurso interno interposto no Procedimento de Controle Administrativo n.º 

1.00574/2019-69, interposto pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia e 

relatado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, no qual se questionou a transformação de cem cargos 

efetivos em comissionados, por meio de lei estadual, e a aprovação do envio de projeto de lei que visava a 

criar mais quatrocentos cargos em comissão, no âmbito do MP/BA. Em seu voto, o Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta esclareceu que aprovado e sancionado o projeto de lei enviado pela PGJ/BA, que resultou na 

Lei Estadual nº 14.044/2018, o eventual deferimento dos pedidos que dizem respeito à irregularidade da 

sobredita transformação dos cargos implicaria a declaração incidental de inconstitucionalidade da referida lei, 

providência que não está inserida na esfera de atribuição deste Conselho, conforme remansosa jurisprudência 

deste CNMP e do próprio STF. Ademais, pontuou que a transformação dos cargos efetivos vagos em cargos 

comissionados de assessor foi motivada por razões de interesse público, para suprir carência de assessoramento 

existente até então no âmbito das Promotorias de Justiça do MP/BA. Nos termos do voto do Relator, o Plenário, 

por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interno, ante a ausência de irregularidades 

constatadas nos atos administrativos vergastados (Ato Normativo nº 12/2019, Ato nº 358/2019, Edital nº 

190/2019), bem como a impossibilidade do CNMP de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 

14.044/2018 e do projeto de lei pendente de apreciação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Segue 

o teor da ementa de julgamento: 

RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CRIAÇÃO DE CEM CARGOS 

COMISSIONADOS E EXTINÇÃO DE CEM CARGOS EFETIVOS. APROVAÇÃO DO 

ENVIO DE PROJETO DE LEI COM O FIM DE EXTINGUIR VINTE E CINCO CARGOS DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA E CRIAR MAIS QUATROCENTOS CARGOS 

COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO INTERNO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Cuida-se de Recurso Interno em Procedimento de Controle Administrativo no qual se 

questiona a transformação de cem cargos efetivos em comissionados e a aprovação do envio de 

projeto de lei que visa a criar mais quatrocentos cargos em comissão no âmbito do MP/BA.  
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II – Aprovado e sancionado o projeto de lei enviado pela PGJ/BA, que resultou na Lei Estadual 

nº 14.044/2018, o eventual deferimento dos pedidos que dizem respeito à irregularidade da 

sobredita transformação dos cargos implicaria a declaração incidental de inconstitucionalidade da 

referida lei, providência que não está inserida na esfera de atribuição deste Conselho, conforme 

remansosa jurisprudência deste CNMP e do próprio STF.  

III – As atribuições do cargo comissionado de Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria, conforme 

explicitadas no Ato Normativo MP/BA nº 12/2019, são verdadeiramente aquelas de 

assessoramento ao membro no exercício da atividade-fim do Ministério Público, com o requisito 

da relação de confiança, e não se confundem com aquelas exercidas pelos Analistas Técnicos 

(Especialidade: Direito), especificadas no Ato Normativo MP/BA nº 3/2011.  

IV – Apesar de tramitar no CNMP proposta de resolução que visa a estabelecer o quantitativo 

máximo de cargos comissionados de 50% do número de efetivos, buscando dar eficácia ao 

decidido pelo STF no RE nº 1.041.210 (Repercussão Geral), o texto ainda não foi aprovada pelo 

Plenário, não podendo, portanto, ser aplicado ao projeto de lei já encaminhado ao Legislativo 

baiano, de modo que é inviável proferir, no presente momento, decisão determinando a adequação 

do projeto de lei à proposição carente ainda de apreciação do Plenário.  

V – Considerando que o Estado da Bahia já regulamentou a disposição constitucional, através do 

art. 30 da Lei Estadual nº 8.966/2003, que reserva 10% das vagas comissionadas aos servidores 

do quadro, não pode este CNMP, à míngua de outra regulamentação inclusive deste CNMP, 

determinar que o MP/BA proceda de forma diferente, reservando 50%, sob pena de violar a 

legislação de vigência e de invadir a autonomia daquela Unidade Ministerial.  

VI – A Administração Superior requerida apenas orientou e informou os Promotores de Justiça de 

que, caso fossem nomeados servidores efetivos, estes não seriam substituídos em suas funções de 

origem devido à já explicitada carência de pessoal no MP/BA, não havendo provas de que tenha 

havido efetiva proibição nesse sentido.  

VII – A transformação dos cargos efetivos vagos em cargos comissionados de assessor foi 

motivada por razões de interesse público, para suprir carência de assessoramento existente até 

então no âmbito das Promotorias de Justiça do MP/BA.  

VIII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.27. Relatoria da Proposição n.º 1.00940/2017-72, que visava a aprovação de enunciado com o seguinte 

teor: “A criação, extinção ou fusão de órgão de execução do Ministério Público são medidas afetas à 
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discricionariedade administrativa, e o Conselho Nacional não deve invalidá-las quanto não se constatar 

violação ao interesse público”.   Em seu voto, o Relator Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta ponderou 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. Diante desse contexto, concluiu o Plenário não haver pertinência, no caso, de 

aprovação de enunciado sobre matéria que não está devidamente consolidada no âmbito do CNMP e em relação 

a qual não se verifica a recorrência de casos. 

PROPOSIÇÃO. ENUNCIADO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ATOS DE CRIAÇÃO, 

FUSÃO, EXTINÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAS À APROVAÇÃO DE ENUNCIADO DESTE 

CONSELHO. REJEIÇÃO DA PROPOSIÇÃO. 

1. 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 relevante controvérsia e insegurança 

jurídica geradora de reiteradas e múltiplas provocações a esta Corte Administrativa. 

2. A edição de enunciados pressupõe controvérsia atual sedimentada por reiteradas e uniformes 

decisões plenárias em múltiplos processos, de modo a orientar os administrados e os julgamentos 

futuros de casos recorrentes submetidos ao Conselho. 

3. A autonomia administrativa não pode prestar-se para escudar atos praticados ao arrepio do 

interesse público e em desconformidade com os princípios vetores da Administração Pública, 

cabendo a este Conselho Nacional intervir nas situações em que o desrespeito a estes preceitos 

esteja caracterizado. 

4. Deve ser avaliado, em cada caso, se o exercício da autonomia administrativa respeitou os 

princípios constitucionais, notadamente o postulado da supremacia do interesse público. 

5. 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. Esse quadro não recomenda, mediante a edição do enunciado proposto, excluir da atual 

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

profundidade em processo futuro. 

6. Diante desse contexto, 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 competência, quando e se, efetivamente, vier a ser provocado novamente, em demanda 

específica, ocasião em que poderá confirmar ou não o teor da tese estampada no enunciado. 
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7. Rejeição da proposição. 

 

4.2.28. Relatoria da Proposição n.º 1.00973/2017-77, que visava a aprovação de enunciado com o seguinte 

teor: “É incompetente o CNMP para questões atinentes ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, 

estrutura que não compõe o Ministério Público Brasileiro”. Em seu voto, o Relator Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta asseverou que 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. Disse ainda 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. Diante desse contexto, por 

maioria, concluiu o Plenário não haver pertinência na aprovação de enunciado. Ficou vencido o então 

Conselheiro Orlando Rochadel, que votava pela a aprovação do enunciado. A ementa do acórdão foi redigida 

no seguinte sentido: 

PROPOSIÇÃO. ENUNCIADO. INCOMPETÊNCIA DO CNMP PARA QUESTÕES 

ATINENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAS À APROVAÇÃO DE ENUNCIADO DESTE 

CONSELHO. REJEIÇÃO DA PROPOSIÇÃO. 

1. 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 relevante controvérsia e insegurança 

jurídica geradora de reiteradas e múltiplas provocações a esta Corte Administrativa. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
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6), estes nas últimas duas assentadas, não revelam a necessária sedimentação da jurisprudência a 

ser cristalizada no enunciado. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

8. 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. 

9. Diante de todo o contexto acima delineado, 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. 

10. Rejeição da proposição. 
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4.2.29. Relatoria da Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho n.º 1196/2014-63, instaurada a partir de requerimento formulado pela Associação do Ministério 

Público do Estado da Bahia, no qual, em síntese, aduz que o Ministério Público baiano teria deixado de cumprir 

decisão exarada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 272/2013-32, uma vez que, até a data da demanda, não teria adotado qualquer medida no 

sentido de viabilizar o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência, referente ao auxílio-moradia, aos 

aposentados e pensionistas da Instituição. Por unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Vieira Caixeta, o Plenário homologou acordo firmado no bojo do processo entre as partes, que 

estabelece que para quitação das parcelas devidas aos inativos, a partir de 2020, haverá progressivo aumento 

dos valores percebidos atualmente, o que se dará mediante a transferência de recursos que deixem de ser 

utilizados para o pagamento de correções monetárias efetuadas aos membros da ativa, sem prejuízo de fazê-lo 

também em caso de disponibilidade orçamentária por outro motivo. O Relator, em seu voto, destacou o 

elevado comprometimento e a sensibilidade das partes, para construção de resultado que atendeu ao melhor 

interesse dos Membros do Ministério Público do Estado da Bahia, ativos e inativos, dando o exemplo da 

importância de se estabelecer permanente e convergente diálogo entre a Administração Superior e a Associação 

representativa dos seus Membros, como forma de prevenção de conflitos eventualmente existentes no âmbito 

da instituição. A ementa do julgamento foi redigida nos seguintes termos: 

RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DA AUTORIDADE DAS 

DECISÕES DO CONSELHO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. AGENTES 

PÚBLICOS. REGIME REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE 

EQUIVALÊNCIA A MEMBROS INATIVOS E PENSIONISTAS. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.   

I – Cuida-se de Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho instaurada a partir de requerimento formulado pela Associação do Ministério Público 

do Estado da Bahia, no qual, em síntese, aduz que o Ministério Público baiano teria deixado de 

cumprir decisão exarada por este Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 272/2013-32, uma vez que, até a presente data, não 

teria adotado qualquer medida no sentido de viabilizar o pagamento da Parcela Autônoma de 

Equivalência, referente ao auxílio-moradia, aos aposentados e pensionistas da Instituição.  

II - A composição consensual engendrada em reunião ocorrida no âmbito do Conselho Nacional 

do Ministério Público parece solucionar, dentro dos limites administrativos e orçamentários 

possíveis ao Parquet Baiano, a questão relativa à aparente discrepância entre o pagamento dos 
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créditos da PAE aos Membros Ativos e Inativos, atendendo ao interesse das partes e, também, ao 

interesse público.  

III – Nesse contexto, merece ser destacado o elevado comprometimento e a sensibilidade das 

partes, para construção de resultado que atendeu ao melhor interesse dos Membros do Ministério 

Público do Estado da Bahia, ativos e inativos, dando o exemplo da importância de se estabelecer 

permanente e convergente diálogo entre a Administração Superior e a Associação representativa 

dos seus Membros, como forma de prevenção de conflitos eventualmente existentes no âmbito da 

instituição.  

IV – Acordo homologado pelo Plenário, nos termos do inciso X do artigo 43 do Regimento Interno 

do CNMP. 

 

4.2.30. Relatoria do Procedimento Interno de Comissão nº 103/2019-98, que teve por objeto o Relatório 

Anual de Atividades do CNMP, elaborado pela Comissão de Planejamento Estratégico (CPE).  Em seu voto, 

o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registrou que 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). O Regimento Interno do CNMP dispõe 

que a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) elaborará, no mês de dezembro de cada exercício, proposta 

de relatório anual, de cujo teor tomarão conhecimento todos os Conselheiros (art. 160, do RICNMP). Com este 

propósito, relatou que desde junho de 2019, a CPE coleta informações dos órgãos e áreas do CNMP, instruindo 

o presente Procedimento Interno de Comissão. Considerando que o relatório de atividades do CNMP integra, 

como anexo, a Mensagem Presidencial a que faz referência o art. 84, inciso XI, da CF/88, o relator consignou 

que se deu ênfase, no seu conteúdo, às atividades finalísticas do CNMP e à expressão de seus resultados. Por 

oportuno, registrou que, devido aos prazos estipulados pela Casa Civil darem-se antes do encerramento total 

das atividades do CNMP e que até lá não haverá outra sessão do CNMP, já é praxe o Plenário, na última sessão 

do ano, apreciar o Relatório com informações parciais, autorizando a CPE, complementá-lo até o dia 6 de 

janeiro de 2020, com outros dados, principalmente estatísticos, como número de processos autuados e julgados 

e demais informações encaminhadas pelos órgão do CNMP, referentes aos meses de novembro e dezembro. O 

Plenário, também por unanimidade, aprovou o Relatório Anual de Atividades do CNMP. Transcreve-se o teor 

da ementa do acórdão: 
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PROCEDIMENTO  INTERNO  DE  COMISSÃO.  RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

DO CNMP. PROPOSTA ELABORADA PELA  COMISSÃO  DE  PLANEJAMENTO  

ESTRATÉGICO. APROVAÇÃO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 130-A, § 2°, 

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/1988. 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 órgãos do CNMP, 

referentes ao período de janeiro a outubro de 2019. 4.Relatório aprovado, com autorização de 

disponibilização à Casa Civil da Presidência da República, com posterior complementação das 

informações relativas aos meses de novembro e dezembro. 

 

4.2.31. Relatoria da Proposição n.º 1.00582/2017-16, na qual se pretendia 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 seu voto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta registrou que 

o CNMP 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. Ademais, 

ressaltou que é inadequada a 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. O Plenário, por unanimidade, rejeitou a 

Proposição nos termos do voto do Relator. 

PROPOSIÇÃO. RECOMENDAÇÃO. ATUAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA 

UNIÃO E DOS ESTADOS PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. APROVAÇÃO DA 

REDAÇÃO COM EMENDAS ADITIVAS. 

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. Demonstração, in casu, da pertinência de expedição da recomendação que disciplina a atuação 

dos Ministérios Públicos da União e dos Estados perante os Tribunais Superiores, conforme 
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fundamentos expostos em nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos 

Ministério Públicos dos Estados e da União (CNPG). 

3. Acolhimento das sugestões apresentadas pelo Ministérios Públicos do Estado do Rio de Janeiro 

e Goiás, Ministério Público do Trabalho e Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. 

4. Aprovação da recomendação com emendas aditivas, para englobar todos os ramos do 

Ministério Público da União e consignar que a possibilidade de atuação se dá no âmbito de todos 

os Tribunais Superiores. 

 

4.2.32. Relatoria da Proposição n.º 1.00720/2017-02, apresentada pelo então Conselheiro Cláudio Henrique 

Portela do Rego, por meio da qual se pretendia a edição de recomendação que disponha sobre “a atuação do 

Ministério Público em políticas públicas efetivadoras de direitos fundamentais e estabelece diretrizes para a 

realização ou o referendo de acordos”. No acórdão, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta informou que 

o texto apresentado é resultado dos Procedimentos CNMP n°s 06 e 07/2017, instaurados no âmbito da 

Corregedoria Nacional com o objetivo de realizar pesquisa sobre a atuação do Ministério Público na Proteção 

e Efetivação de Direitos Fundamentais, relacionados pela via do Jurisdicional e Extrajurisdicional de Políticas 

Públicas e sobre a atuação do Ministério Público nas resoluções consensuais dos conflitos, controvérsias e 

problemas com ênfase no estabelecimento de diretrizes para acordos sobre direitos individuais e coletivos, 

inclusive em sede de improbidade administrativa. No entanto, segundo esclareceu, o Plenário do CNMP 

formou consenso no sentido de rejeitar a proposição, tendo em vista a compreensão da atual composição de 

ponderar, com mais profundidade e serenidade, a prognose normativa, na linha da Proposição nº 1.00850/2019-

07, apresentada pelo Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues na 1ª Sessão Extraordinária de 2019, bem como da 

instituição de Grupo de Trabalho, pela Portaria CNMP-PRESI nº 256, de 13 de dezembro de 2019, com intuito, 

dentre outros, de realizar o levantamento dos atos normativos a serem consolidados, com a divisão por temas 

e a apresentação em Plenário das propostas de consolidação. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes 

termos: 

PROPOSIÇÃO. RECOMENDAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVADORAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

INSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO. REJEIÇÃO DA PROPOSIÇÃO. 

1. Trata-se de Proposição por meio da qual se pretende a edição de recomendação que disponha 

sobre “a atuação do Ministério Público em políticas públicas efetivadoras de direitos 

fundamentais e estabelece diretrizes para a realização ou o referendo de acordos”. 
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2. O texto apresentado é resultado dos Procedimentos CNMP n°s 06 e 07/2017, instaurados no 

âmbito da Corregedoria Nacional com o objetivo de realizar pesquisa sobre a atuação do 

Ministério Público na Proteção e Efetivação de Direitos Fundamentais, relacionados pela via do 

Jurisdicional e Extrajurisdicional de Políticas Públicas e sobre a atuação do Ministério Público 

nas resoluções consensuais dos conflitos, controvérsias e problemas com ênfase no 

estabelecimento de diretrizes para acordos sobre direitos individuais e coletivos, inclusive em 

sede de improbidade administrativa. 

3. O Plenário do CNMP formou consenso no sentido de rejeitar a proposição, tendo em vista a 

compreensão da atual composição de ponderar, com mais profundidade e serenidade, a prognose 

normativa, na linha da Proposição nº 1.00850/2019-07, apresentada pelo Conselheiro Otávio Luiz 

Rodrigues na 1ª Sessão Extraordinária de 2019, bem como da instituição de Grupo de Trabalho, 

pela Portaria CNMP-PRESI nº 256, de 13 de dezembro de 2019, com intuito, dentre outros, de 

realizar o levantamento dos atos normativos a serem consolidados, com a divisão por temas e a 

apresentação em Plenário das propostas de consolidação. 

4. Proposição rejeitada. 

 

4.2.33. Relatoria do recurso interposto no Pedido de Providências n.º 1.00812/2019-90, instaurado em 

desfavor do Ministério Público dos Estados da Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco e do Ministério Público 

Federal. No voto o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta afirmou que a análise da inicial evidencia, de forma 

cristalina, a existência de coisa julgada administrativa, em virtude da identidade de objeto com a Reclamação 

Disciplinar nº 1.00636/2019-23, instaurada a partir de decisão proferida no Pedido de Providências nº 

1.00492/2019-05 e arquivada em 23/09/2019 (decisão transitada em julgado em 14/10/2019). Por essa razão, 

concluiu pela manutenção da decisão que determinou o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, com 

supedâneo no art. 43, IX, “b”, do RICNMP, ante a inexistência de elementos de convicção novos na peça 

recursal capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão de arquivamento. Os Conselheiros, à 

unanimidade, negaram provimento ao Recurso Interno interposto contra decisão proferida pelo Conselheiro 

Relator. Transcreve-se a ementa do julgamento: 

RECURSO INTERNO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, MATO GROSSO, PERNAMBUCO E MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA NEGLIGENTE, DESIDIOSA E 

DISCRIMINATÓRIA A MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE CNMP. 
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IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS NO RECURSO CAPAZES DE INFIRMAR A 

CONCLUSÃO ALCANÇADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

I – Trata-se de Recurso Interno interposto por Anderson Alberici de Campos contra decisão de 

arquivamento proferida por esta Relatoria nos autos do Pedido de Providências em epígrafe, 

instaurado em desfavor do Ministério Público dos Estados da Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco 

e do Ministério Público Federal.  

II – Os procedimentos anteriores de mesma autoria (1.00204/2016-60, 1.00875/2016-59, 

1.00095/2017-44, 1.01054/2017-39, 1.00070/2018-77, 1.00196/2019-13, 1.00492/2019-05 e 

1.00636/2019-23) são instruídos com cópia dos procedimentos que tramitaram nas unidades 

ministeriais requeridas, razão pela qual os relatores entenderam desnecessária sua intimação, por 

verificar, de plano, a improcedência das alegações, seja porque encontravam óbice no Enunciado 

CNMP nº 06/2009, seja porque já haviam sido analisadas pelo CNMP em decisões transitadas em 

julgado, o que obsta o exame do mérito, como é o caso deste Pedido de Providências.  

III – A parte autora peticiona de maneira contumaz e desenfreada, provocando mais uma vez este 

CNMP com o intuito de rediscutir matérias já analisadas e sem trazer a esta apreciação fatos novos 

lastreados por elementos indiciários mínimos capazes de conferir verossimilhança a suas 

alegações.  

IV – A análise da inicial evidencia, de forma cristalina, a existência de coisa julgada 

administrativa, em virtude da identidade de objeto com a Reclamação Disciplinar nº 

1.00636/2019-23, instaurada a partir de decisão proferida no Pedido de Providências nº 

1.00492/2019-05 e arquivada em 23/09/2019 (decisão transitada em julgado em 14/10/2019).  

V – A referida decisão de arquivamento transitou em julgado em 14/10/2019, conforme certidão 

juntada aos autos daquela Reclamação Disciplinar em 24/10/2019.  

VI – Absoluta identidade de objeto e de partes entre o presente procedimento e a Reclamação 

Disciplinar nº 1.00636/2019-23, instaurada a partir de decisão proferida no Pedido de 

Providências nº 1.00492/2019-05, que prejudica a análise do mérito das alegações, em virtude da 

coisa julgada administrativa.  

VII – Manutenção do decisum que concluiu pela existência coisa julgada administrativa e 

determinou o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 43, IX, “b”, 

do RICNMP, ante a inexistência de elementos de convicção novos na peça recursal capazes de 

infirmar as conclusões alcançadas na decisão de arquivamento.  
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VIII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.34. Relatoria do recurso interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00597/2019-19, interposto por Alex 

da Costa Mamed, em que figura como requerida Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, Membro do 

Ministério Público Federal, contra decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional 

do Ministério Público. No voto, o relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta esclareceu que o recorrente 

expõe sua irresignação com a celebração de termo de cooperação entre a Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (PFDC) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), aduzindo, em síntese, que o 

termo foi assinado sem que houvesse delegação do Procurador-Geral da República para tanto, o que 

evidenciaria falta de competência e consequente nulidade do documento.  No entanto, conforme conclusão do 

voto, entendeu o conselheiro que o acordo de colaboração celebrado tem a finalidade de possibilitar o melhor 

cumprimento das funções institucionais da PFDC, viabilizando o processamento mais eficaz de denúncias de 

violação dos direitos que lhe cabem defender, além da coleta de informações e do estabelecimento de ambiente 

de diálogo, com o mesmo propósito institucional. Desse modo, a celebração está inserta na esfera de atribuições 

do órgão requerido, como Membro do Ministério Público da União. Acresceu que, portanto, não há 

necessidade de ato delegatório específico a ser emanado pelo Procurador-Geral da República para que a PFDC 

celebre acordo de cooperação com o intuito de zelar pelas suas próprias atribuições como Membro do 

Ministério Público da União dotado de independência funcional, conforme definido na Constituição, na Lei 

Complementar nº 75/1993 e em atos normativos próprios. Finalizou esclarecendo a celebração de termos de 

cooperação nesses moldes pela PFDC faz parte de sua rotina institucional, consoante planilha apresentada que 

elenca um total de 26 (vinte e seis) acordos celebrados com uma gama de entidades e movimentos sociais 

desde o ano de 2003. O entendimento do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta foi acompanhado pelo Plenário 

do CNMP, à unanimidade. A ementa do julgamento foi redigida no seguinte sentido: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A PFDC E O MST. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA 

DE ATO DELEGATÓRIO DO PGR. PRÁTICA DE ATO INSERTO NA ESFERA DE 

ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO. DESNECESSIDADE DE ATO DELEGATÓRIO. PREVISÃO 

LEGAL E NORMATIVA.  RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto por Alex da Costa Mamed nos autos da Reclamação 

Disciplinar em epígrafe, em que figura como requerida Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 

Membro do Ministério Público Federal, contra decisão monocrática de arquivamento proferida 

pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.  
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II – O recorrente expõe sua irresignação com a celebração de termo de cooperação entre a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), aduzindo, em síntese, que o termo foi assinado sem que houvesse delegação 

do Procurador-Geral da República para tanto, o que evidenciaria falta de competência e 

consequente nulidade do documento.  

III – A PFDC foi instituída pela Lei Complementar nº 75/1993 para promover a defesa dos direitos 

constitucionais do cidadão, visando à garantia do seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e 

pelos prestadores de serviços de relevância pública, e suas funções são exercidas por 

Subprocurador-Geral da República designado pelo Procurador-Geral da República após 

aprovação do Conselho Superior do MPF.  

IV – O acordo de colaboração celebrado tem a finalidade de possibilitar o melhor cumprimento 

das funções institucionais da PFDC, viabilizando o processamento mais eficaz de denúncias de 

violação dos direitos que lhe cabem defender, além da coleta de informações e do estabelecimento 

de ambiente de diálogo, com o mesmo propósito institucional. Desse modo, a celebração está 

inserta na esfera de atribuições do órgão requerido, como Membro do Ministério Público da 

União.  

V – Não há necessidade de ato delegatório específico a ser emanado pelo Procurador-Geral da 

República para que a PFDC celebre acordo de cooperação com o intuito de zelar pelas suas 

próprias atribuições como Membro do Ministério Público da União dotado de independência 

funcional, conforme definido na Constituição, na Lei Complementar nº 75/1993 e em atos 

normativos próprios.  

VI – Este CNMP, através da Recomendação nº 61/2017, sugere às unidades e aos ramos do 

Ministério Público brasileiro a realização de encontros com os movimentos sociais.  

VII – A celebração de termos de cooperação nesses moldes pela PFDC faz parte de sua rotina 

institucional, consoante planilha apresentada que elenca um total de 26 (vinte e seis) acordos 

celebrados com uma gama de entidades e movimentos sociais desde o ano de 2003.  

VIII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.35. Relatoria do Pedido de Providências n.º 1.00069/2019-05, no qual foram opostos Embargos de 

Declaração e cujo objeto consistiu em suposta atuação irregular do Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo em ação penal. O motivo do não conhecimento foi a intempestividade, constatada nos termos do art. 156, 

§ 1º, do RICNMP.  O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, negou 
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conhecimento aos embargos de declaração opostos contra acórdão, de relatoria do Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta, que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente contra decisão de arquivamento 

do Pedido de Providências nº 1.00069/2019-05. Transcreve-se a ementa do julgamento: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATUAÇÃO IRREGULAR EM AÇÃO PENAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto contra a decisão de arquivamento do Pedido de 

Providências em epígrafe, cujo objeto consiste em suposta atuação irregular do Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo na Ação Penal n.º 035.070.199.696.  

II – Inexistência de provas da alegação formulada pela recorrente de que o membro ministerial 

oficiante naquele feito supostamente possui vínculo de parentesco com os magistrados que 

figuraram como ofendidos.  

III – Em outra ótica, as peças processuais extraídas do processo judicial em comento atestam que 

o Promotor de Justiça atuou de forma cooperativa com o juízo e as partes e observou o devido 

processo legal, em sua acepção substancial, inexistindo quaisquer indícios de que tenha infringido 

o ordenamento jurídico com a finalidade de prejudicar os acusados.    

IV – Recurso interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.36. Relatoria da Proposição n.º 1.00299/2017-30, apresentada pelo então Conselheiro Cláudio Henrique 

Portela do Rego e relatada pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, cujo objeto consiste na alteração de 

dispositivos da Resolução CNMP nº 26, de 17 de dezembro de 2007, que disciplina a residência na Comarca 

pelos Membros do Ministério Público. O Conselheiro Proponente justificou que a proposição surgiu a partir 

da necessidade de aprimorar os parâmetros, em especial para estabelecer que a decisão do Procurador-Geral 

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

situação do serviço dos membros do Ministério Público. Salientou, ainda, que o preenchimento das condições 

previstas nos incisos do § 3º do artigo 2º da Resolução n.º 26, de 17 de dezembro de 2007, não implica, de per 

si, no deferimento do pedido de autorização para moradia fora da comarca, por não se tratar de ato vinculado 

e sim discricionário, em que o interesse público é prevalente. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, em seu 

voto, ressaltou que o dever de residência na Comarca, estabelecido pelo art. 129, § 2º, da Constituição da 

República, há que ser lido no contexto social e urbano da realidade atual brasileira, considerando-se atendido 

caso o Membro do Ministério Público resida na região metropolitana ou aglomerado urbano que abranja sua 

unidade de lotação. Ressaltou, ainda, que a obrigatoriedade de oitiva da Corregedoria-Geral antes da concessão 
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da autorização para residência em outra Comarca atende aos princípios da impessoalidade e da eficiência, 

resguardada a discricionariedade da decisão a ser proferida pelo respectivo Procurador-Geral. Ademais, o 

Conselheiro Relator consignou em seu voto a inexistência de dever legal de o Membro do Ministério Público 

comparecer, diariamente, a seu local de trabalho, tendo em vista a incompatibilidade do controle de jornada 

com a natureza das atribuições cometidas ao cargo, devendo ser excluído o dispositivo que continha previsão 

nesse sentido, bem como a expressão “inclusive nos finais de semana”, já que o conceito de residência decorre 

de disposição legal. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a Proposição, por 

unanimidade. Nos seguintes termos a ementa do acórdão: 

PROPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 26/2007. 

APROVAÇÃO NOS TERMOS DA REDAÇÃO FINAL APRESENTADA.  

I – Trata-se Proposição, de autoria do então Corregedor Nacional Cláudio Henrique Portela do 

Rego, cujo objeto consiste na alteração dos artigos 2º, caput, §§3º e 7º, 4º e 5º, caput, e os 

acréscimos do § 8º ao artigo 2º e do parágrafo único ao artigo 7º, todos da Resolução CNMP n.º 

26, de 17 de dezembro de 2007, que disciplina a residência na Comarca pelos Membros do 

Ministério Público.  

II - O dever de residência na Comarca, estabelecido pelo art. 129, § 2º, da Constituição da 

República, há que ser lido no contexto social e urbano da realidade atual brasileira, considerando-

se atendido caso o Membro do Ministério Público resida na região metropolitana ou aglomerado 

urbano que abranja sua unidade de lotação.  

II – A obrigatoriedade de oitiva da Corregedoria-Geral antes da concessão da autorização para 

residência em outra Comarca atende aos princípios da impessoalidade e da eficiência, resguardada 

a discricionariedade da decisão a ser proferida pelo respectivo Procurador-Geral.  

III – Inexistência de dever legal de o Membro do Ministério Público comparecer, diariamente, a 

seu local de trabalho, tendo em vista a incompatibilidade do controle de jornada com a natureza 

das atribuições cometidas ao cargo, devendo ser excluído o dispositivo que continha previsão 

nesse sentido.  

IV – Aprovação da Proposição, nos termos em que foi apresentada no voto do Relator. 

 

4.2.37. Relatoria da Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00093/2020-88, por meio da qual se pretendeu o 

reexame do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PAD) n.º 002/2019, que tramitou perante o Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe (CPJ/SE). O pedido 

formulado pela Corregedoria-Geral do MPSE se fundamenta na alegação de vício no julgamento proferido 
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pelo CPJ/SE, em razão de: 1) ausência de quórum qualificado para o provimento do recurso administrativo; e 

2) inexistência do direito à suspensão condicional do processo administrativo disciplinar diante do não 

preenchimento, pelo recorrente, dos requisitos legais autorizadores da concessão do benefício No voto, 

o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta destacou que não prospera a alegação de inobservância do quórum do 

artigo 11, § 5º,da LOMP/SE, tendo em vista que, no caso do julgamento em questão, após convergência de 

entendimento acerca da regularidade da tramitação do PAD Sumário, o que se debateu foi sobre a necessidade 

de, em vez de aplicar ao processado a sanção de advertência, fazer incidir a regra do artigo 128, § 5º, da 

LOMP/SE. Assim, o quórum a ser observado na hipótese é o do § 11 do artigo 128 da LOMP/SE, regra 

específica para o emprego do instituto da suspensão condicional do processo. No que diz respeito ao pleito 

reconvencional, os Conselheiros acordaram, nos termos do voto do Relator, em não o conhecer diante dos 

limites impostos à Revisão de Processo Disciplinar, a qual não deve ser tida como instrumento para ampla 

revisão das decisões disciplinares exaradas pelos órgãos correcionais locais. Ademais, foi consignada a 

ausência de interesse processual da defesa na apreciação da regularidade da persecução administrativa 

disciplinar encetada na origem, porquanto aceitou expressamente a proposta de suspensão condicional do 

processo, estabelecida no artigo 128, § 4º, da LOMP/SE. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público julgou improcedente a Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00093/2020-88 e não conheceu o pedido 

reconvencional formulado pelo requerido, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta. A ementa do acórdão foi assim redigida: 

REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SERGIPE. IRREGULARIDADES NO REGISTRO E NA TRAMITAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS. APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA PELA CORREGEDORIA-

GERAL. REVISÃO PELO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO 

INSTITUTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PEDIDO LIMINAR 

INDEFERIDO. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL.  

I– Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar por meio da qual se pretende o reexame do 

Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PAD) n.º 002/2019, que tramitou perante o Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe 

(CPJ/SE).   

II – O pedido formulado pela Corregedoria-Geral do MPSE se fundamenta na alegação de vício 

no julgamento proferido pelo  CPJ/SE, em razão de: 1) ausência de quórum qualificado para o 

provimento do recurso administrativo; e 2) inexistência do direito à suspensão condicional do 
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processo administrativo disciplinar diante do não preenchimento, pelo recorrente, dos requisitos 

legais autorizadores da concessão do benefício.   

III – Não prospera a alegação de inobservância do quórum do artigo 11, § 5º, da LOMP/SE, tendo 

em vista que, no caso do julgamento em questão, após convergência de entendimento acerca da 

regularidade da tramitação do PAD Sumário, o que se debateu foi sobre a necessidade de, em vez 

de aplicar ao processado a sanção de advertência, fazer incidir a regra do artigo 128, § 5º, da 

LOMP/SE. Assim, o quórum a ser observado na hipótese é o do § 11 do artigo 128 da LOMP/SE, 

regra específica para o emprego do instituto da suspensão condicional do processo.   

IV – Acertada a decisão do CPJ/SE que, diante do empate na votação, concluiu pela incidência 

do in dubio pro reo como regra mais adequada à resolução do impasse, porquanto a referida 

técnica de votação, plenamente aceita no âmbito da persecução disciplinar, é a que prestigia o 

princípio constitucional da não culpabilidade, consectário lógico do Estado Democrático de 

Direito.   

V – No que tange ao cumprimento dos requisitos necessários à concessão ao sursis processual, 

verifica-se que, quando da apreciação do recurso administrativo pelo CPJ/SE, o processado 

atendia a todos eles, uma vez que não estava mais respondendo a outro processo administrativo e 

também não tinha contra si qualquer outra condenação disciplinar. Não merece guarida a alegação 

de que seria necessário atender aos sobreditos requisitos, exclusivamente, à época da instauração 

do PAD nº 002/2019. A uma porque, no artigo 128, § 11, fica clara a competência do CPJ/SE para, 

ainda que em sede recursal, reconhecer o direito de o agente ministerial ver-lhe aplicado o sursis 

processual. A duas porquanto, uma vez reconhecida a inocência do requerido, o processo 

disciplinar não pode ser, de forma alguma, tido como obstáculo para o exercício de direitos pelo 

Membro Ministerial, ainda mais para o recebimento do instituto despenalizador e consensual da 

suspensão condicional de processo disciplinar.   

VI – Improcedência da Revisão de Processo Disciplinar.   

VII – Não conhecimento do pedido reconvencional diante dos limites impostos à Revisão de 

Processo Disciplinar, a qual não deve ser tida como instrumento para ampla revisão das decisões 

disciplinares exaradas pelos órgãos correcionais locais. Ausência de interesse processual da 

defesa na apreciação da regularidade da persecução administrativa disciplinar encetada na origem, 

porquanto aceitou expressamente a proposta de suspensão condicional do processo, estabelecida 

no artigo 128, § 4º, da LOMP/SE. Não conhecimento do pedido reconvencional. 
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4.2.38. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00035/2020-18, interposto 

contra decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público. O 

recorrente expôs sua irresignação com a condução do Processo Administrativo Disciplinar CSMPF nº 

1.00.002.00001/2018-16, em que figurou como processado, pelos membros integrantes da Comissão 

Processante, buscando a apuração da conduta desses na seara disciplinar por este CNMP. Em seu voto, o 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta destacou que o objeto da Reclamação não se confundia com o da RD nº 

1.00121/2018-33, que acompanhou o trâmite do PAD em questão e, ao final, foi arquivada pela Corregedoria 

Nacional, concluindo pela suficiência da atuação da origem, que aplicou sanção cabível e razoável, no entender 

do Corregedor Nacional, por decisão que transitou em julgado para o recorrente em 26/02/2020. Assim, as 

alegações do recorrente acerca do cerceamento de seu direito de defesa tanto na instauração como na tramitação 

do PAD são repetições do já alegado no bojo daquele feito, que foi julgado pelo Conselho Superior do 

Ministério Público Federal durante sua 10ª Sessão Ordinária, ocorrida em 03/12/2019. Ao final, o CSMPF 

decidiu aplicar-lhe a penalidade de censura por descumprimento dos deveres contidos nos incisos VIII e X do 

art. 236 da Lei Complementar nº 75/1993. Diante disso, consignou o Relator que o âmbito disponível para que 

o membro processado demonstrasse sua irresignação era nos autos do próprio PAD – como o fez, sem sucesso 

– ou, transitado este em julgado, por meio de pedido de Revisão de Processo Disciplinar a este CNMP, quando 

cabível. Portanto, inexistindo indícios de infrações disciplinares na conduta dos membros da Comissão 

Processante do PAD CSMPF nº 1.00.002.00001/2018-16, cujas decisões foram consideradas regulares tanto 

pelo Conselho Superior do MPF quanto pela Corregedoria Nacional, na Reclamação Disciplinar nº 

1.00121/2018-33, o Plenário, por unanimidade, acordou em negar provimento ao recurso interno, 

mantendo decisão de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional. A ementa ficou redigida nos seguintes 

termos: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES A MEMBROS DE COMISSÃO 

PROCESSANTE DE PAD NO CSMPF. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÕES TOMADAS 

NO BOJO DO PAD EM DESFAVOR DO RECORRENTE. REGULARIDADE DO PAD JÁ 

ATESTADA PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

(CSMPF) E PELA CORREGEDORIA NACIONAL, NA RD Nº 1.00121/2018-33. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IRRESIGNAÇÃO CONTRA 

O MÉRITO DO PAD. VIA INADEQUADA.  RECURSO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.   

I– Trata-se de recurso interno interposto pelo Subprocurador-Geral da República Mário Ferreira 

Leite, nos autos da Reclamação Disciplinar em epígrafe, em que figuram como requeridos os 
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Subprocuradores Francisco Xavier Pinheiro Filho, Lindora Maria Araújo e Moacir Mendes Sousa, 

contra decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério 

Público.   

II – O recorrente expõe sua irresignação com a condução do Processo Administrativo Disciplinar 

CSMPF nº 1.00.002.00001/2018-16, em que figurou como processado, pelos membros 

integrantes da Comissão Processante, buscando a apuração da conduta desses na seara disciplinar 

por este CNMP.    

III – O objeto da presente Reclamação não se confunde com o da RD nº 1.00121/2018-33, que 

acompanhou o trâmite do PAD em questão e, ao final, foi arquivada pela Corregedoria Nacional, 

concluindo pela suficiência da atuação da origem, que aplicou sanção cabível e razoável, no 

entender do Corregedor Nacional, por decisão que transitou em julgado para o recorrente em 

26/02/2020.  As alegações do recorrente acerca do cerceamento de seu direito de defesa tanto na 

instauração como na tramitação do PAD são repetições do já alegado no bojo daquele feito, que 

foi julgado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal durante sua 10ª Sessão 

Ordinária, ocorrida em 03/12/2019. Ao final, o CSMPF decidiu aplicar-lhe a penalidade de 

censura por descumprimento dos deveres contidos nos incisos VIII e X do art. 236 da Lei 

Complementar nº 75/1993.   

V - O âmbito disponível para que o membro processado demonstre sua irresignação é nos autos 

do próprio PAD – como o fez, sem sucesso – ou, transitado este em julgado, por meio de pedido 

de Revisão de Processo Disciplinar a este CNMP, quando cabível.   

VI - Inexistem indícios de infrações disciplinares na conduta dos membros da Comissão 

Processante do PAD CSMPF nº 1.00.002.00001/2018-16, cujas decisões foram consideradas 

regulares tanto pelo Conselho Superior do MPF quanto pela Corregedoria Nacional, na 

Reclamação Disciplinar nº 1.00121/2018-33, de modo que deve ser mantida a decisão de 

arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional.   

VII – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.39. Relatoria do Pedido de Providências n.º 1.00542/2018-21, no qual foi questionada a juridicidade do 

artigo 2º, IV, da Resolução CSMPDFT n.º 241/2018, em razão de suposta incompatibilidade com o artigo 180 

do ECA. O  ato normativo, que disciplina a atuação em regime de plantão no âmbito do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, exclui das atribuições do membro plantonista, em casos de menores 

apreendidos em flagrante de ato infracional, a possibilidade de adoção das providências do artigo 180 do ECA, 
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as quais somente poderão ser realizadas por Promotor de Justiça que atua em Promotoria da Infância e da 

Juventude. Conforme parecer exarado pela Comissão da Infância e da Juventude do CNMP, o 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta entendeu que o Estatuto não especifica prazo certo para a adoção das 

medidas elencadas no art. 180, tampouco determina que a representação, a promoção de arquivamento ou a 

concessão de remissão sejam realizadas imediatamente após a oitiva informal do adolescente prevista no art. 

179, apesar de tal medida ser a mais recomendável, quando possível. Diante desse quadro, dada a 

especialização das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, o 

Conselheiro reputou adequada a regulamentação adotada pelo Conselho Superior do MPDFT, que prioriza o 

melhor interesse do adolescente ao determinar que tais providências sejam tomadas pelas Promotorias 

especializadas, no âmbito do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI). Por sua vez, o Relator considerou 

pertinente a sugestão da Comissão da Infância e Juventude de que a norma impugnada passe a prever prazo 

máximo para a adoção das providências, de modo a assegurar a consecução dos princípios norteadores do 

Direito da Criança e do Adolescente e a limitar o tratamento desigual dado àqueles que são apreendidos durante 

feriados e finais de semana, enquanto o NAI não estende o seu funcionamento a esses períodos. Por 

unanimidade, o Plenário acordou em julgar o procedimento parcialmente procedente, nos termos do voto do 

Relator, no sentido de recomendar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que promova a 

adequação da Resolução CSMPDFT n.º 241/2018 com o propósito de estabelecer o prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 152 do ECA c/c art. 46 do CPP, para a adoção das providências do art. 180 do ECA, 

nos casos em que o adolescente for ouvido por Promotor plantonista não lotado nas Promotorias de Defesa da 

Infância e da Juventude. A ementa do acórdão é nos seguintes termos: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. ATO NORMATIVO. PLANTÃO JUDICIÁRIO. SUPOSTA 

CONTRARIEDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO DE QUE SE ESTABELEÇA PRAZO MÁXIMO PARA 

A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO ART. 180 DO ECA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.   

I. – Trata-se de Pedido de Providências no qual é questionada a juridicidade do art. 2º, IV, da 

Resolução CSMPDFT n.º 241/2018, em razão de suposta incompatibilidade com o art. 180 do 

ECA.   

II. – Observa-se que o ato normativo, que disciplina a atuação em regime de plantão no âmbito 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, exclui das atribuições do membro 

plantonista, em casos de menores apreendidos em flagrante de ato infracional, a possibilidade de 

adoção das providências do art. 180 do ECA, as quais somente poderão ser realizadas por 

Promotor de Justiça que atua em Promotoria da Infância e da Juventude.   
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III. – Conforme parecer exarado pela Comissão da Infância e da Juventude deste CNMP, o 

Estatuto não especifica prazo certo para a adoção das medidas elencadas no art. 180, tampouco 

determina que a representação, a promoção de arquivamento ou a concessão de remissão sejam 

realizadas imediatamente após a oitiva informal do adolescente prevista no art. 179, apesar de tal 

medida ser a mais recomendável, quando possível.   

IV. – Diante desse quadro, dada a especialização das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância 

e da Juventude, reputa-se adequada a regulamentação adotada pelo Conselho Superior do 

MPDFT, que prioriza o melhor interesse do adolescente ao determinar que tais providências sejam 

tomadas pelas Promotorias especializadas, no âmbito do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI).   

V. – Pertinente a sugestão da Comissão da Infância e Juventude de que a norma impugnada passe 

a prever prazo máximo para a adoção das providências, de modo a assegurar a consecução dos 

princípios norteadores do Direito da Criança e do Adolescente e a limitar o tratamento desigual 

dado àqueles que são apreendidos durante feriados e finais de semana, enquanto o NAI não 

estende o seu funcionamento a esses períodos.   

VI. – Procedência parcial, no sentido de recomendar ao Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios que promova a adequação da Resolução CSMPDFT n.º 241/2018 com o propósito de 

estabelecer o prazo máximo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 152 do ECA c/c art. 46 do CPP, 

para a adoção das providências do art. 180 do ECA, nos casos em que o adolescente for ouvido 

por Promotor plantonista não lotado nas Promotorias de Defesa da Infância e da Juventude. 

 

4.2.40. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00691/2019-22, em que o 

apelo foi interposto por Servidora Pública do CNMP contra decisão monocrática de arquivamento proferida 

pelo Corregedor Nacional do Ministério Público e foi considerado inadmissível, pelo disposto no art. 153 do 

RICNMP, porque buscou reformar decisão plenária, tendo em vista que o arquivamento proferido pelo 

Corregedor Nacional foi homologado, à unanimidade, pelo Plenário do CNMP, por ocasião da 14ª sessão 

ordinária de 2019, conforme certidão da Secretaria Processual constante na página 42 dos autos. Ademais, a 

servidora interpôs o recurso após o trânsito em julgado da decisão, de modo que também faltou a este o 

pressuposto recursal da tempestividade, insculpido no art. 154 do RICNMP, obstando duplamente seu 

conhecimento, nos termos do voto do Relator. O colegiado, por unanimidade, não conheceu o Recurso Interno, 

nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO INTERNO. CNMP. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA NACIONAL DO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO HOMOLOGADA PELO 

PLENÁRIO. RECURSO INTERNO QUE IMPUGNA DECISÃO COLEGIADA. NÃO 

CABIMENTO. ART. 153 DO RICNMP. INGRESSO TARDIO NO FEITO APÓS O TRÂNSITO 

EM JULGADO. TERCEIRO INTERESSADO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM 

QUE SE ENCONTRA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 154 DO RICNMP. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.   

I. – Trata-se de recurso interno interposto por Luciana Mara Lemos contra decisão monocrática 

de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público nos autos da 

Reclamação Disciplinar em epígrafe.   

II. – O recurso interposto é inadmissível, pelo disposto no art. 153 do RICNMP, porque busca 

reformar decisão plenária, tendo em vista que o arquivamento proferido pelo Corregedor Nacional 

foi homologado, à unanimidade, pelo Plenário do CNMP, por ocasião da 14ª sessão ordinária de 

2019, conforme certidão da Secretaria Processual constante na página 42 dos autos.   

III. – A servidora interpôs o recurso após o trânsito em julgado da decisão, de modo que também 

falta a este o pressuposto recursal da tempestividade, insculpido no art. 154 do RICNMP, obstando 

duplamente seu conhecimento.   

IV. – O terceiro interessado, ao ingressar no feito, deve recebê-lo no estado em que se encontra, 

dada a aplicação subsidiária do art. 119 do CPC ou mesmo do art. 269 do CPP, pelo que não é 

dado elastecer prazos ou contornar a coisa julgada em seu favor e em detrimento da parte 

reclamada.   

V. – Não conhecimento do recurso interno, por incabível e intempestivo, consoante disposto nos 

arts. 153 e 154 do RICNMP.   

 

4.2.41. Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00700/2019-01, instaurado para apurar 

supostas irregularidades na criação de diversos cargos em comissão no âmbito do Ministério Público do Estado 

do Piauí, em prejuízo aos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.  Em seu voto, 

o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta ressaltou que, no caso em exame, o provimento dos referidos cargos 

em comissão deu-se em desacordo com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal em interpretação 

constitucional, de modo que os servidores ocupantes dos cargos de Assessor Ministerial desempenham, na 

prática, as mesmas funções dos Técnicos Ministeriais. Ademais, tal situação configurou a demonstração da 

necessidade de pessoal no MP/PI, para executar as tarefas próprias dos Técnicos Ministeriais, enquadrando-se 

na situação descrita pelo STF no paradigma RE 837.311. Com essas considerações, concluiu seu voto para, 
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com fulcro no art. 130-A, § 2º, II, da Constituição da República, determinar ao Ministério Público do Estado 

do Piauí que providencie a exoneração, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos ocupantes dos cargos em comissão 

de Assessor Ministerial que exercem indevidamente as funções de Técnico Ministerial: Área 

Administrativa, procedendo-se à nomeação dos 13 candidatos aprovados no concurso público vigente para o 

referido cargo, uma vez que restou evidenciada sua preterição. Apresentou voto acompanhando o relator, com 

parcial divergência, o Conselheiro Valter Shuenquener, seguido de pedido de vista formulado pelo Conselheiro 

Oswaldo de Albuquerque. A ementa do voto do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta está redigida nos 

seguintes termos: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PIAUÍ. CRIAÇÃO E PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO. 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS. 

FUNÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS. RE Nº 1.041.210. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE PELO CNMP. RECONHECIMENTO DA 

IRREGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO. ENVIO DE CÓPIA AO PGR PARA ANÁLISE 

ACERCA DE ADI. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS CONCURSADOS. CONCURSO 

VIGENTE. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO CNMP. 

NECESSIDADE DE SERVIÇO MANIFESTADA INEQUIVOCAMENTE. PRETERIÇÃO 

ARBITRÁRIA. PRECEDENTES STF. PARADIGMA RE Nº 837.311. PROVIMENTO DE 

CARGOS EFETIVOS VAGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.   

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que se discute a preterição da 

nomeação de servidores efetivos aprovados em concurso público devido à criação e provimento 

de cargos comissionados no Ministério Público do Estado do Piauí, de maneira desproporcional 

e inconstitucional, além de diversas máculas na Lei Estadual nº 7.171/2018 e na lotação dos 

cargos.  

II – A primeira questão diz respeito à juridicidade da criação dos 200 cargos comissionados no 

Ministério Público do Estado do Piauí pela Lei Estadual nº 7.171/2018. Ressai dos autos que há 

518 cargos comissionados no MP/PI, frente a 272 cargos efetivos – sendo que, destes, 41 

encontram-se vagos.  

III – O STF fixou a seguinte tese de Repercussão Geral no RE 1.041.210/SP: “a) A criação de 

cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e 

assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou 

operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade 
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nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar 

proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores 

ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em 

comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”  

IV – Apesar das reiteradas solicitações de informações complementares no bojo do presente PCA, 

a unidade ministerial requerida deixou de apresentar elementos que infirmassem a conclusão de 

que há situação de patente desproporcionalidade entre os quantitativos de comissionados e 

efetivos e não logrou êxito em demonstrar que os ocupantes dos cargos de Assessor Ministerial 

exercem função de assessoramento com o elemento essencial da confiança que deveria distingui-

los das atividades técnicas e operacionais típicas dos cargos efetivos de Técnico Ministerial - Área 

Administrativa.  

V – A parte autora juntou diversos atos administrativos designando servidores efetivos e 

comissionados para as mesmas atividades técnicas, burocráticas e operacionais (fls. 121 a 184), 

o que demonstra verdadeira confusão existente no MP/PI entre as funções desempenhadas pelos 

servidores comissionados ocupantes do cargo de Assessor Ministerial e os servidores efetivos.  

VI – Não se pretende declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.171/2018, o que é 

vedado a este CNMP, conforme sobejamente reconhecido em julgados deste órgão.  

VIII – Resta a este órgão recomendar ao Ministério Público do Estado do Piauí a adoção de 

providências para corrigir a situação em prazo razoável, bem como enviar cópia dos presentes 

autos ao PGR, como legitimado constitucional, para analisar possível ajuizamento de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade quanto à lei estadual questionada neste feito.  

IX – Diversa da discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.171/2018 é a 

controvérsia infraconstitucional sobre o provimento de parte desses cargos e a preterição de 

candidatos aprovados em concurso público vigente naquela unidade ministerial, que comporta 

análise desde CNMP por se inserir na sua esfera de competência constitucional (art. 130-A, § 2º, 

II, da CF).  

X – O provimento dos referidos cargos em comissão deu-se em desacordo com os requisitos 

fixados pelo STF em interpretação constitucional, de modo que os servidores ocupantes dos 

cargos de Assessor Ministerial desempenham, na prática, as mesmas funções dos Técnicos 

Ministeriais.  

XI – Ademais, tal situação configurou a demonstração de necessidade de pessoal, no MP/PI, para 

executar as tarefas próprias dos Técnicos Ministeriais, enquadrando-se na situação descrita pelo 
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STF no paradigma RE 837.311: “A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de 

que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”  

XII – Nos moldes do entendimento do STF, não foi a mera criação de cargos comissionados por 

meio de lei ou o surgimento de novas vagas durante a validade do certame realizado que geraram, 

por si sós, direito subjetivo à nomeação dos candidatos no cadastro reserva.  

XIII – O que caracterizou a preterição arbitrária pela Administração do Parquet piauiense foi o 

provimento dos cargos e a designação dos seus ocupantes para exercer funções características de 

servidores efetivos, descumprindo os requisitos necessários para o preenchimento de cargos em 

comissão, o que evidenciou a inequívoca necessidade de pessoal para exercer tais tarefas.  

XIV – Diante do exposto, com fulcro no art. 130-A, § 2º, II, da Constituição da República, cabe 

determinar ao Ministério Público do Estado do Piauí que providencie a exoneração, no prazo de 

60 (sessenta) dias, dos ocupantes dos cargos em comissão de Assessor Ministerial que exercem 

indevidamente as funções de Técnico Ministerial: Área Administrativa, procedendo-se à 

nomeação dos 13 candidatos aprovados no concurso público vigente para o referido cargo, uma 

vez que restou evidenciada sua preterição.  

VII – Procedência parcial do Procedimento de Controle Administrativo. 

 

4.2.42. Relatoria da Proposição n.º 1.00130/2020-85, que altera o Regimento Interno do CNMP para alterar a 

redação do art. 90 do RICNMP para dispor sobre a prorrogação automática do prazo de conclusão dos 

processos administrativos disciplinares a partir da inclusão do feito em pauta para julgamento. Em seu voto, 

o relator, Conselheiro Sebastião Vieira caixeta, ressaltou que a emenda serve ao propósito de racionalizar e 

desburocratizar o procedimento disciplinar regimental, eliminando atos desnecessários, em consonância com 

o disposto no art. 5º, I, da Lei nº 13.726/2018, cingindo-se à fase de julgamento, quando o feito já está incluído 

em pauta, pronto para julgamento, mas este não ocorre por motivos inerentes à própria sistemática de formação 

de decisões do órgão colegiado. Asseverou, por outro lado, que o controle dos prazos prescricionais – já que o 

escoamento desses, sim, pode resultar em prejuízo para a persecução disciplinar – não deve ser deixado de 

lado em qualquer momento do trâmite processual, esteja o processo incluído em pauta ou não.  Com essas 
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considerações, votou pela aprovação da proposição, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos pares. 

Transcreve-se a ementa do acórdão: 

PROPOSIÇÃO. EMENDA REGIMENTAL. ALTERAÇÃO DO ART. 90 DO RICNMP PARA 

DISPOR SOBRE A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE CONCLUSÃO DOS 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES A PARTIR DA INCLUSÃO DO FEITO 

EM PAUTA PARA JULGAMENTO. APROVAÇÃO. 

I – Trata-se de proposição de autoria do Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo que traz à 

apreciação do Plenário do CNMP proposta de emenda regimental para alterar a redação do art. 90 

do RICNMP para dispor sobre a prorrogação automática do prazo de conclusão dos processos 

administrativos disciplinares a partir da inclusão do feito em pauta para julgamento. 

II – A Emenda serve ao propósito de racionalizar e desburocratizar o procedimento disciplinar 

regimental, eliminando atos desnecessários, em consonância com o disposto no art. 5º, I, da Lei 

nº 13.726/2018. 

III – A ressalva cinge-se à fase de julgamento, quando o feito já está incluído em pauta, pronto 

para julgamento, mas este não ocorre por motivos inerentes à própria sistemática de formação de 

decisões do órgão colegiado. 

IV – A fundamentação da prorrogação, após a inclusão do feito em pauta, estando ele pronto para 

julgamento, é implícita, sendo desnecessária sua exposição expressa por decisão do Relator e 

referendo do Plenário, na forma do caput do art. 90. 

V – É importante asseverar, por outro lado, que o controle dos prazos prescricionais – já que o 

escoamento desses, sim, pode resultar em prejuízo para a persecução disciplinar – não deve ser 

deixado de lado em qualquer momento do trâmite processual, esteja o processo incluído em pauta 

ou não. 

VI – Aprovação da Proposição. 

 

4.2.43. Relatoria da Proposição n.º 1.00512/2018-94, que pretendeu inserir os parágrafos 4º, 5º e 6º no artigo 

2º da Resolução CNMP n.º 135, de 26 de janeiro de 2016, que versa sobre o preenchimento dos campos de 

taxonomia do Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – CNDV. Por 

meio dos acréscimos, objetivou-se estabelecer, de forma expressa, a possibilidade de acompanhamento 

correcional do cumprimento do dever de inserção de dados no CNVD e de instauração de representação por 

inércia ou por excesso de prazo em face de membro ou servidor do Ministério Público na hipótese de as 
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informações não serem fornecidas no percentual mínimo estabelecido pela Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais – CDDF, conferindo-se, assim, maior efetividade às regras estabelecidas na Resolução CNMP 

n.º 135/2016. Conforme destacado pelo Conselheiro Relator Sebastião Vieira Caixeta em seu voto, o Plenário 

do CNMP decidiu recentemente em relação a outros atos normativos similares, também em relação ao 

procedimento em epígrafe é oportuna a sua rejeição, tendo em vista a compreensão da atual composição de 

ponderar, com mais profundidade e serenidade, as prognoses normativas, na linha da Proposição nº 

1.00850/2019-07 (aprova o processo de regulamentação no âmbito do CNMP), apresentada pelo Conselheiro 

Otávio Luiz Rodrigues, na 1ª Sessão Extraordinária de 2019. O Plenário do CNMP, por unanimidade, rejeitou 

a Proposição, e determinou o envio de cópia ao Grupo de Trabalho criado pela Portaria CNMP-PRESI nº 256, 

de 13 de dezembro de 2019, com intuito, dentre outros, de realizar o levantamento dos atos normativos a serem 

consolidados, com a divisão por temas e a apresentação em Plenário das propostas de consolidação, nos termos 

do voto do Relator.  Nos seguintes termos a ementa do julgamento: 

PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNMP N.º 135/2016. 

PREENCHIMENTO DE CAMPOS DO CADASTRO NACIONAL DE CASOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA 

PROPOSIÇÃO.  

I – Trata-se de Proposição por meio da qual se pretende inserir os parágrafos 4º, 5º e 6º no artigo 

2º da Resolução CNMP n.º 135, de 26 de janeiro de 2016, que versa sobre o preenchimento dos 

campos de taxonomia do Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher – CNDV. 

II – Por meio dos acréscimos, objetiva-se estabelecer, de forma expressa, a possibilidade de 

acompanhamento correcional do cumprimento do dever de inserção de dados no CNVD e de 

instauração de representação por inércia ou por excesso de prazo em face de membro ou servidor 

do Ministério Público na hipótese de as informações não serem fornecidas no percentual mínimo 

estabelecido pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais – CDDF, conferindo-se, assim, 

maior efetividade às regras estabelecidas na Resolução CNMP n.º 135/2016.  

III – Conforme o Plenário do CNMP decidiu recentemente em relação a outros atos normativos 

similares, também em relação ao procedimento em epígrafe é oportuna a sua rejeição, tendo em 

vista a compreensão da atual composição de ponderar, com mais profundidade e serenidade, as 

prognoses normativas, na linha da Proposição nº 1.00850/2019-07 (aprova o processo de 

regulamentação no âmbito do CNMP), apresentada pelo Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues, na 

1ª Sessão Extraordinária de 2019. IV – Proposição rejeitada. Envio dos autos ao Grupo de 

Trabalho instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 256, de 13 de dezembro de 2019. 
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4.2.44. Relatoria da Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00225/2020-44, iniciada por iniciativa do 

Corregedor Nacional do Ministério Público, visando a alteração da penalidade imposta nos autos do Processo 

Administrativo Disciplinar, em que figurou como processado Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Piauí.  Segundo destacou o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta em seu voto, a Comissão 

Processante concluiu pela prática de infrações disciplinares, em razão do descumprimento aos deveres 

funcionais estabelecidos pela LCE nº 12/93 no artigo 82, I (manter ilibada conduta pública e particular), II 

(zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções), VI (desempenhar, 

com zelo e presteza, as suas funções) e VIII (adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis 

em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo), além da prática 

de infrações disciplinares previstas no artigo 150, II (conduta incompatível com o cargo) e VIII (outros crimes 

contra a administração pública e a fé pública). Contudo, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado 

do Piauí deliberou pela aplicação da pena de censura ao membro ministerial, sem se atentar para a gravidade 

dos fatos. Verificado, na espécie, claro abuso das atribuições do cargo, ao utilizá-lo para requisitar informações 

de outros órgãos sem haver procedimento instaurado e sem atribuição para a matéria, com a finalidade de 

expor e prejudicar a imagem de Delegada de Polícia, o Conselheiro Relator, entendeu que a penalidade mas 

adequada ao caso é a de suspensão, conforme sugerido pela Comissão Processante. Após os debates, os 

Conselheiros do CNMP, à unanimidade, acompanharam o voto proferido pelo relator, para julgar procedente 

os pedidos formulados na revisão de processo disciplinar, com aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) 

dias ao processado. Transcreve-se a ementa do julgamento: 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. 

DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MP/PI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 

GRAVIDADE DOS FATOS APURADOS. INSUFICIÊNCIA DA SANÇÃO DE CENSURA. 

PROCEDÊNCIA DA REVISÃO.  

I – Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar instaurada por iniciativa do Corregedor Nacional 

do Ministério Público, na qual se pretende a alteração da penalidade imposta nos autos do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 (GEDOC 000002-227/2019), em que figurou 

como processado o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí Francisco 

Raulino Neto.  

II – A Comissão Processante concluiu pela prática de infrações disciplinares, em razão do 

descumprimento aos deveres funcionais estabelecidos pela LCE nº 12/93 no artigo 82, I (manter 

ilibada conduta pública e particular), II (zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e 

pela dignidade de suas funções), VI (desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções) e VIII 
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(adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que 

tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo), além da prática de infrações 

disciplinares previstas no artigo 150, II (conduta incompatível com o cargo) e VIII (outros crimes 

contra a administração pública e a fé pública).  

III – Por essa razão, a Comissão Processante sugeriu a aplicação da pena de suspensão, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, além do encaminhamento e compartilhamento da decisão e dos documentos do 

PAD ao PGJ, para análise acerca da apuração e processamento dos supostos crimes de 

prevaricação e falsidade ideológica.  

IV – Não obstante o entendimento da Comissão tenha sido reconhecido pelo Conselho Superior 

do Ministério Público do Estado do Piauí, este deliberou pela aplicação da pena de censura ao 

membro ministerial.  

V – Verifica-se, na espécie, claro abuso das atribuições do cargo, ao utilizá-lo para requisitar 

informações de outros órgãos sem haver procedimento instaurado e sem atribuição para a matéria, 

com a finalidade de expor e prejudicar a imagem da Delegada de Polícia Carla Caldas Fontenele 

Brizzi Lima.  

VI – Considerando da gravidade dos fatos e dos danos deles decorrentes, consoante exposto nos 

depoimentos colhidos e reconhecido na própria sentença da Ação Civil nº 0014257- 

88.2019.818.0001, comunga-se com o entendimento da Corregedoria Nacional, de que a 

penalidade mas adequada ao caso é a de suspensão, como também sugerido pela Comissão 

Processante.  

VII – Procedência da Revisão de Processo Disciplinar para modificar a pena de censura, aplicada 

na origem, por suspensão de 30 (trinta) dias.  

VIII – Envio de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do MP/PI para apurar a prática 

dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, nos moldes propostos no relatório final da 

Comissão Processante. 

 

4.2.45. Relatoria do recurso interno interposto no Pedido de Providências n.º 1.00204/2020-00, instaurado a 

partir de mensagem eletrônica encaminhada por cidadão à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério 

Público, em desfavor de Membro do Ministério Público do Trabalho no Estado de São Paulo, ao qual imputa 

atuação supostamente indevida na condução de Inquérito Civil.  O Relator, Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta, asseverou não haver no apelo recursal novos elementos que infirmem a decisão de arquivamento 

proferida nos autos, pois o recorrente se limitou a tecer acusações de corporativismo, de prevaricação e de 
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abuso de poder, sem, contudo, apresentar fundamentos ou provas das suas alegações. Ao revés, o conjunto 

documental encartado ao procedimento demonstra que no bojo do referido Inquérito Civil foram realizados 

diversos atos instrutórios, de sorte que a promoção de arquivamento realizada pelo membro requerido contou 

com fundamentação jurídica e exposição dos argumentos que formaram seu convencimento acerca da 

controvérsia. O Conselheiro destacou, ainda, que não compete ao CNMP reexaminar atos de cunho finalístico 

praticados por membros do Parquet nos procedimentos em que estejam oficiando, quando juridicamente 

fundamentados e livres de indícios de infração disciplinar, conforme entendimento sedimentado no Enunciado 

CNMP nº 06/2009. Por sua vez, o fato de a 3ª Subcâmara da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT não 

ter homologado o arquivamento, diante do respeitável entendimento de necessidade de aprofundamento das 

investigações, não significa, por si só, à toda evidência, a caracterização de infração funcional. Com essas 

razões, votou pelo desprovimento do Recurso Interno, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos pares. 

Nos seguintes termos a ementa do acórdão: 

 

4.2.46. Relatoria da Proposição n.º 1.01180/2017-83, instaurada com o intuito de editar recomendação para 

criar e/ou adequar as unidades de Controle Interno e Auditoria Interna no Ministério Público brasileiro. Em 

seu voto, o Conselheiro Relator Sebastião Vieira Caixeta ressaltou que a norma aprovada serve ao propósito 

de prover o Ministério Público brasileiro de estruturação padronizada de órgãos de controle interno, 

preenchendo-se lacuna normativa e estabelecendo-se a padronização já experimentada no âmbito do Poder 

Judiciário desde o ano desde 2009, quando foi editada a Resolução CNJ nº 86/2009. Registrou, ainda, 

que merece destaque a manifestação encaminhada pela Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

(CCAF), que, a partir das manifestações dos autos, elaborou parecer analítico cujas conclusões foram 

ratificadas pelo seu então Presidente, o Conselheiro Fábio Stica, e pelo atual, o Conselheiro Silvio Amorim, 

que apresentaram ressalva apenas quanto à sugestão do membro auxiliar de transformar a minuta em proposta 

de resolução, por entender que a recomendação é, de fato, mais adequada. No que diz respeito à natureza do 

ato a ser aprovado, destacou que comunga com o Conselheiro Silvio Amorim e com o então Conselheiro 

Fábio Stica, no sentido de manter o caráter de recomendação, como forma de zelar pela autonomia funcional 

e administrativa do Ministério Público e levando em consideração os debates havidos no bojo da Proposição 

nº 1.00059/2015-09. O artigo 1º da proposta recomenda aos ramos do Ministério Público da União e aos 

Ministérios Públicos dos Estados criar unidades permanentes de Controle e Auditoria Interna, responsáveis 

por sua fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, de acordo com o disposto 

nos arts. 70, 74 e 130-A, § 2º da Constituição Federal. Para o adequado exercício de suas atividades, respeitada 

a disponibilidade de pessoal e de recursos orçamentários, recomenda-se que as unidades de Controle e 

Auditoria Interna devem ser supridas com o quantitativo de pessoal, espaço físico, equipamentos tecnológicos 
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e estrutura material suficientes para o volume de processos, procedimentos e recursos a serem fiscalizados. O 

texto recomenda, também, que devem ficar sujeitos ao Controle e Auditoria Interna, além das próprias unidades 

administrativas do Ministério Público, os fundos, órgãos, entidades e demais unidades autônomas que 

percebam, arrecadem, executem ou gerenciem recursos em nome do Ministério Público. Além disso, as 

unidades de Controle e Auditoria Interna, quando do desempenho de suas respectivas atividades funcionais, 

devem obedecer aos princípios da imparcialidade, legalidade, moralidade, eficiência, honestidade, lealdade, 

disciplina, e da segregação de funções, sempre preservada a independência de suas ações e conclusões. A 

proposta aprovada recomenda que a competência das unidades de Controle e Auditoria Interna deve abranger, 

entre outros: acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas previstos no Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária; e exercer o acompanhamento dos limites e demais determinações 

contidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000 – Lei de Responsabilidade, e os estabelecidos nos demais instrumentos legais. As unidades de Controle 

e Auditoria Interna devem ter também como enfoque a avaliação da eficiência e da eficácia dos procedimentos 

de controle inseridos nos processos de trabalho dos diversos sistemas administrativos, sendo que os resultados 

das auditorias serão consignados em relatório contendo recomendações, quando aplicável, para o 

aprimoramento de tais controles. Na consecução de suas atividades, recomenda-se que as unidades de Controle 

e Auditoria Interna devem, entre outros, formalizar os resultados de todos os seus trabalhos por meio de 

relatórios objetivos contendo propostas de medidas necessárias à correção de irregularidades 

verificadas. Ademais, recomenda-se que seja vedada a nomeação para o exercício do cargo de chefia das 

unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério Público de membros ou servidores que tenham sido 

responsabilizados por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado ou da 

União; e que tenham sido punidos, por decisão da qual não caiba mais recurso em esfera administrativa, em 

processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo. A Proposição foi 

aprovada, por unanimidade, como Recomendação, nos termos da emenda substitutiva apresentada no voto 

do Relator.  Transcreve-se a ementa do julgamento: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL Nº 

000383.2018.15.003/0. NOTÍCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA CORREGEDORIA-

GERAL DO MPT Nº 22.02.0004.0000794/2019-29. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATIVIDADE FINALÍSTICA. ENUNCIADO CNMP Nº 6/2009. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IRRESIGNAÇÃO CONTRA 

O MÉRITO DO PAD. VIA INADEQUADA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.  
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I – Cuida-se de Pedido de Providências instaurado a partir de mensagem eletrônica encaminhada 

por Sidnei Aparecido de Mello à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, em 

desfavor do Ministério Público do Trabalho no Estado de São Paulo, na qual imputa ao Procurador 

do Trabalho Cássio Calvilani Dalla-Déa atuação supostamente indevida na condução do IC nº 

000383.2018.15.003/0. II – Da peça recursal apresentada, não é possível depreender novos 

fundamentos que infirmem a decisão de arquivamento proferida nos autos, pois o recorrente se 

limita a tecer acusações de corporativismo, de prevaricação e de abuso de poder, sem, contudo, 

apresentar fundamentos ou provas das suas alegações. Ademais, faz ameaças de levar o caso a 

outros órgãos administrativos, caso sua pretensão não seja satisfeita. III – Os documentos 

acostados aos autos após as contrarrazões tampouco se prestam para apontar indícios mínimos de 

infração disciplinar na conduta do membro recorrido. 

IV – No bojo do referido Inquérito Civil foram realizados diversos atos instrutórios, de sorte que 

a promoção de arquivamento realizada pelo membro requerido contou com fundamentação 

jurídica e exposição dos argumentos que formaram seu convencimento acerca da controvérsia.  

V – A matéria foi objeto de apuração na Corregedoria-Geral do MPT, no bojo da Notícia de 

Infração Disciplinar nº 22.02.0004.000794/2019-29, que concluiu pela manifesta improcedência 

das alegações, arquivando o feito.  

VI – O fato de a 3ª Subcâmara da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT não ter homologado 

o arquivamento, diante do respeitável entendimento de necessidade de aprofundamento das 

investigações, não significa, por si só, à toda evidência, a caracterização de infração funcional. 

VII – Tendo em vista o teor da irresignação autoral e os documentos juntados aos autos, esclareço 

que não compete a esta Corte Administrativa reexaminar atos de cunho finalístico praticados por 

membros do Parquet nos procedimentos em que estejam oficiando, quando juridicamente 

fundamentados e livres de indícios de infração disciplinar.  

VIII – Essa conclusão, iterativamente aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 

seus julgados, encontra-se atualmente sedimentada no Enunciado CNMP nº 6/2009. IX – Recurso 

Interno conhecido e desprovido.  

 

4.2.47. Relatoria do Anteprojeto de Lei n.º 1.00400/2020-58, que materializa a proposta orçamentária do 

Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício financeiro de 2021. Em seu voto, o Relator destacou 

a compatibilidade da programação com os ditames da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em exame no Congresso Nacional, contemplando, embora com fortes restrições determinadas 
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pelo Novo Regime Fiscal, os recursos financeiros a serem empregados para o pagamento de despesas com 

pessoal, encargos sociais, investimentos, custeio e a manutenção dos serviços administrativos. A proposta será 

encaminhada ao Poder Executivo para consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Nos seguintes 

termos a ementa do julgamento: 

ANTEPROJETO DE LEI. ORÇAMENTO DO CNMP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2021. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À LEGISLAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO. APROVAÇÃO.  

I – Cuida-se de Anteprojeto de Lei que materializa a proposta orçamentária do Conselho Nacional 

do Ministério Público para o exercício financeiro de 2021.  

II – Compatibilidade da programação com os ditames da Constituição Federal e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias em exame no Congresso Nacional, contemplando, embora com fortes 

restrições determinadas pelo Novo Regime Fiscal, os recursos financeiros a serem empregados 

para o pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, investimentos, custeio e a 

manutenção dos serviços administrativos.  

III – Aprovação do Anteprojeto de Lei. 

 

4.2.48. Relatoria da Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00225/2020-44, na qual foram opostos Embargos 

de Declaração. O embargante objetivava a modificação do acórdão proferido pelo Plenário, na 7ª Sessão 

Plenário por videoconferência de 2020, que modificou a pena aplicada pelo Ministério Público do Estado do 

Piauí no bojo do PAD nº 001/2019, para suspensão, por 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 154, in fine, 155 

e 156 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993. Em seu voto, o Relator destacou que a gravidade da conduta 

do membro foi sobejamente demonstrada a partir de percuciente análise das provas constantes nos autos, 

notadamente os depoimentos testemunhais e os documentos, todos indicados e transcritos no voto. A aplicação 

da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí ao caso, por sua vez, foi explicada de forma 

minuciosa, inclusive com a colação de precedente deste órgão de controle que resultou de igual interpretação 

do mesmo diploma legal. Diante disso, ressaltou a impossibilidade de utilização da via dos embargos de 

declaração para a simples rediscussão do mérito, nos termos do Enunciado CNMP nº 10/2016, negando 

provimento aos Embargos, no que foi acompanhado pelos demais, por unanimidade. A ementa do acórdão foi 

redigida nos seguintes termos: 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. 

DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MP/PI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
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GRAVIDADE DOS FATOS APURADOS. INSUFICIÊNCIA DA SANÇÃO DE CENSURA. 

PROCEDÊNCIA DA REVISÃO.  

I – Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar instaurada por iniciativa do Corregedor Nacional 

do Ministério Público, na qual se pretende a alteração da penalidade imposta nos autos do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 (GEDOC 000002-227/2019), em que figurou 

como processado o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí Francisco 

Raulino Neto.  

II – A Comissão Processante concluiu pela prática de infrações disciplinares, em razão do 

descumprimento aos deveres funcionais estabelecidos pela LCE nº 12/93 no artigo 82, I (manter 

ilibada conduta pública e particular), II (zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e 

pela dignidade de suas funções), VI (desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções) e VIII 

(adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que 

tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo), além da prática de infrações 

disciplinares previstas no artigo 150, II (conduta incompatível com o cargo) e VIII (outros crimes 

contra a administração pública e a fé pública).  

III – Por essa razão, a Comissão Processante sugeriu a aplicação da pena de suspensão, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, além do encaminhamento e compartilhamento da decisão e dos documentos do 

PAD ao PGJ, para análise acerca da apuração e processamento dos supostos crimes de 

prevaricação e falsidade ideológica.  

IV – Não obstante o entendimento da Comissão tenha sido reconhecido pelo Conselho Superior 

do Ministério Público do Estado do Piauí, este deliberou pela aplicação da pena de censura ao 

membro ministerial.  

V – Verifica-se, na espécie, claro abuso das atribuições do cargo, ao utilizá-lo para requisitar 

informações de outros órgãos sem haver procedimento instaurado e sem atribuição para a matéria, 

com a finalidade de expor e prejudicar a imagem da Delegada de Polícia Carla Caldas Fontenele 

Brizzi Lima.  

VI – Considerando da gravidade dos fatos e dos danos deles decorrentes, consoante exposto nos 

depoimentos colhidos e reconhecido na própria sentença da Ação Civil nº 0014257- 

88.2019.818.0001, comunga-se com o entendimento da Corregedoria Nacional, de que a 

penalidade mas adequada ao caso é a de suspensão, como também sugerido pela Comissão 

Processante.  
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VII – Procedência da Revisão de Processo Disciplinar para modificar a pena de censura, aplicada 

na origem, por suspensão de 30 (trinta) dias. VIII – Envio de cópia dos autos ao Procurador-Geral 

de Justiça do MP/PI para apurar a prática dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, nos 

moldes propostos no relatório final da Comissão Processante. 

 

4.2.49. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00273/2020-60, em face de 

decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público. Em seu voto, o Conselheiro 

registrou que o caminho seguido pelo Corregedor Nacional, ao remeter cópias à Corregedoria local para 

instaurar procedimento, informar a preexistência de procedimento ou apresentar justificativa para o 

arquivamento das peças encaminhadas, deu-se em consonância com o que dispõe o regimento interno desta 

Casa. Ademais, indicou que a Corregedoria Nacional ainda não se pronunciou, nos termos dos arts. 79 e 80 do 

RICNMP, sobre a suficiência ou não da atuação da origem, razão pela qual não cabe ao Plenário suprir essa 

etapa processual sem antes oportunizar ao Corregedor Nacional a apreciação das providências da origem. 

Precedentes. Por outro lado, destacou que a decisão monocrática que encaminhou cópia dos autos à 

corregedoria local, datada de 30/04/2020, foi tratada no procedimento como Decisão de Arquivamento, apesar 

das disposições regimentais que determinam à Corregedoria Nacional a apreciação das providências adotadas 

na origem e a adoção de uma das medidas descritas nos arts. 79 e 80, parágrafo único, para que então, ao final, 

seja determinado o arquivamento da Reclamação, se não houver razões para continuidade das investigações 

ou para a instauração, desde logo, do Processo Administrativo Disciplinar.  Reiterando o que foi decidido no 

RI na RD nº 1.00101/2020-03, apontou que é necessário, ao final, que seja proferida decisão nos próprios autos 

da RD para viabilizar a interposição de Recurso Interno, uma vez que o simples acompanhamento/anuência 

pelo sistema, sem um pronunciamento final, não se materializa nos autos e inviabiliza recurso em seu 

desfavor. Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, o Plenário negou provimento ao recurso interno e, 

em questão de ordem proposta pelo Relator, reconheceu de que a decisão impugnada não tem natureza de 

decisão de arquivamento e a determinação de que seja apreciada a atuação da Corregedoria-Geral do MP/RS 

e de que, ao final, na conclusão da Reclamação Disciplinar, seja proferida nova decisão nos autos, nos moldes 

do disposto nos arts. 79 e 80, parágrafo único, do RICNMP, viabilizando o direito recursal das partes. No 

seguinte sentido a ementa do acórdão: 

RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL QUE 

ENCAMINHA OS AUTOS À CORREGEDORIA DE ORIGEM. PROVIDÊNCIA INSERTA NA 

ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO CORREGEDOR NACIONAL. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO TRATADA COMO 
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DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA DO RICNMP. 

PRECEDENTES.  

I – Trata-se de recurso interno interposto por Daiana da Silva Toledo na Reclamação Disciplinar 

em epígrafe, em que figura como requerido o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul Jair João Franz, contra decisão monocrática proferida pelo Corregedor 

Nacional do Ministério Público.  

II – O caminho seguido pelo Corregedor Nacional, ao remeter cópias à Corregedoria local para 

instaurar procedimento, informar a preexistência de procedimento ou apresentar justificativa para 

o arquivamento das peças encaminhadas, deu-se em consonância com o que dispõe o regimento 

interno desta Casa.  

III – A Corregedoria-Geral do MP/RS fez juntar aos autos os expedientes e reclamações 

disciplinares que lá tramitaram pelos fatos apurados na presente Reclamação em data posterior à 

decisão ora impugnada e ao recurso interposto.  

IV – A Corregedoria Nacional ainda não se pronunciou, nos termos dos arts. 79 e 80 do RICNMP, 

sobre a suficiência ou não da atuação da origem, razão pela qual não cabe ao Plenário suprir essa 

etapa processual sem antes oportunizar ao Corregedor Nacional a apreciação das providências da 

origem. Precedentes.  

V – Por outro lado, a decisão monocrática que encaminhou cópia dos autos à corregedoria local, 

datada de 30/04/2020, foi tratada no procedimento como Decisão de Arquivamento, apesar das 

disposições regimentais que determinam à Corregedoria Nacional a apreciação das providências 

adotadas na origem e a adoção de uma das medidas descritas nos arts. 79 e 80, parágrafo único, 

para que então, ao final, seja determinado o arquivamento da Reclamação, se não houver razões 

para continuidade das investigações ou para a instauração, desde logo, do Processo 

Administrativo Disciplinar.  

VI – Reiterando o que foi decidido no RI na RD nº 1.00101/2020-03, é necessário, ao final, que 

seja proferida decisão nos próprios autos da RD para viabilizar a interposição de Recurso Interno, 

uma vez que o simples acompanhamento/anuência pelo sistema, sem um pronunciamento final, 

não se materializa nos autos e inviabiliza recurso em seu desfavor.  

VII – Recurso Interno conhecido e desprovido.  

VIII – Em questão de ordem, o reconhecimento de que a decisão impugnada não tem natureza de 

decisão de arquivamento e a determinação de que seja apreciada a atuação da Corregedoria-Geral 

do MP/RS e de que, ao final, na conclusão da Reclamação Disciplinar, seja proferida nova decisão 
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nos autos, nos moldes do disposto nos arts. 79 e 80, parágrafo único, do RICNMP, viabilizando o 

direito recursal das partes. 

 

4.2.50. Relatoria do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00402/2020-65, no qual impugnada a 

regularidade do XV Concurso Público para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba 

em decorrência de supostas violações a princípios constitucionais na sua condução. À unanimidade, o Plenário 

confirmou a liminar do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta que determinara, no dia 8 de julho deste ano, a 

obrigatoriedade de divulgação das notas dos candidatos, aprovados ou não, na etapa correspondente à prova 

oral do certame. Em seu voto, o Conselheiro Relator explicou que discordou da posição do MP/PB de dar 

publicidade, por meio de consulta individual pelos candidatos, apenas às notas dos aprovados na prova oral. 

Explicou, nesse sentido, que “ato editado pelo Poder Público, não havendo hipótese a justificar a restrição do 

acesso, deve ser disponibilizado, conforme bem estabelece a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.525/2011, 

em seu artigo 8º. Diante disso, não é autorizado ao Ministério Público do Estado da Paraíba, baseado tão 

somente em disposição do Edital de Abertura e sem a indicação de fundamentos a autorizar o sigilo, não 

disponibilizar as notas atribuídas aos candidatos por ocasião da divulgação do resultado preliminar da prova 

oral”. Para o relator, que reconheceu a ausência de quaisquer outras irregularidades na fase oral do 

certame, do modo como inicialmente divulgado o resultado, não era possível à sociedade e aos candidatos 

verificarem se todos os aprovados atingiram a nota mínima para a aprovação e a ordem de classificação nessa 

etapa do concurso. Na petição inicial, a parte requerente também relatou suposta ausência de transparência e 

de publicidade quanto às fases do referido certame, apontou vícios no edital e na realização da prova oral e 

denunciou suposto favorecimento indevido de determinados candidatos. Entretanto, na análise dos autos, 

segundo o relator, acompanhado pela unanimidade do Plenário, essas alegações revelaram-se desprovidas de 

fundamentos fáticos. Transcreve-se a ementa do acórdão: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DA PARAÍBA. XV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUPOSTOS VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CERTAME. DEFERIMENTO. REPUBLICAÇÃO 

DO RESULTADO DA PROVA ORAL. DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DE TODOS 

CANDIDATOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS OU IRREGULARIDADES NA ANÁLISE DAS 

INSCRIÇÕES DEFINITIVAS E NA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. REGULARIDADE 

DO EDITAL. OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DE TODOS 
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CANDIDATOS. CONFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL.  

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que é impugnada a regularidade do 

XV Concurso Público para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba em 

decorrência de supostas violações a princípios constitucionais na sua condução.  

II – Requerimentos para levantamento do sigilo de autoria decretado nos autos. Indeferimento.  

III – Rejeição da Preliminar de Perda Parcial do Objeto.  

IV – O cumprimento da decisão liminar mediante a republicação do resultado preliminar da prova 

oral de arguição não conduz à perda parcial do objeto, devendo o mérito ser analisado a fim de se 

verificar a regularidade do ato impugnado.  

V – Em relação ao mérito, a nulidade por impedimento do ProcuradorGeral de Justiça como 

Presidente da Comissão de Concurso demanda a sua efetiva participação na condução do certame, 

não sendo suficiente a mera previsão legal do referido encargo.  

VI – Iniciada a análise das inscrições definitivas pelo Conselho Superior do Ministério Público, 

a superveniente reinclusão de candidato que ocupa o cargo de assessor do Procurador-Geral de 

Justiça por meio de decisão deste Conselho Nacional somente enseja o seu impedimento em 

relação aos atos posteriores a tal reinclusão, não havendo vício na participação do Procurador-

Geral de Justiça em atos enquanto o referido candidato estava desclassificado por chegar atrasado 

ao exame psicotécnico.  

VII – O eventual reconhecimento da boa atuação funcional de candidato servidor público efetivo 

ocupante de cargo de assessor do Procurador-Geral de Justiça por membros da instituição 

ministerial, isoladamente analisado, não conduz a qualquer irregularidade em sua participação e 

avaliação nas diversas fases do certame, devendo ser apontadas circunstâncias específicas capazes 

de demonstrar a efetiva situação de suspeição por parte dos membros da Comissão de Concurso. 

VIII – A existência de relacionamento amoroso entre candidata e o assessor do Procurador de 

Justiça a quem foi atribuída a Presidência da Comissão de Concurso não é circunstância apta a 

ensejar a suspeição deste, não tendo sido indicada eventual relação a se enquadrar nas hipóteses 

previstas na Resolução CNMP nº 14/2006.  

IX - As funções de assessoramento ao Procurador de Justiça não alcançam os encargos 

decorrentes do exercício da Presidência da Comissão de Concurso, os quais são autônomos, não 

se confundindo com as suas atuações como órgão de execução e perante os órgãos colegiados da 
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Administração Superior, não havendo, portanto, a participação do assessor, ainda que indireta, no 

certame.  

X – A circunstância isolada de membros do Conselho Superior do Ministério Público registrarem 

elogios e votos de sucesso à candidata que, em momento anterior, exercera cargo de assessora na 

instituição não conduz ao impedimento ou à suspeição deles, sendo imprescindível a 

comprovação dos vínculos indicados pela lei.  

XI – As demais alegações de supostos vínculos entre candidatos e membros da Banca 

Examinadora também se mostram manifestamente infundadas, porquanto desprovidas de 

qualquer elemento de prova ou de fato objetivo que coloque em xeque a idoneidade da Comissão. 

Ademais, urge esclarecer a inexistência de impedimento de que servidores públicos efetivos ou 

parentes/companheiros de Servidores, Membros do Ministério Público ou da Magistratura, 

venham prestar concurso público, estando as causas de impedimento e de suspeição da Banca 

Examinadora taxativamente consignadas no art. 3º da Resolução CNMP nº 14/2006, do qual não 

se extrai qualquer inobservância no presente caso.  

XII – O conjunto probatório dos autos demonstra que a fase de sindicância de vida pregressa foi 

regularmente realizada. Já no tocante à entrevista pessoal, não se vislumbra irregularidade na 

supressão do ato previsto no item 12.1 do edital, porquanto essa deliberação da Banca 

Examinadora está amparada no art. 94, §1º, da LOMP/MPPB, que estabelece como facultativa a 

entrevista pessoal e, também, no item 22.15 do edital, tendo sido previamente comunicado aos 

interessados, sem que qualquer prejuízo ou impugnação tenha sido formalizada perante a Banca 

Examinadora. Ademais, verifica-se que a decisão foi pautada em atendimento às determinações 

expedidas por este Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos dos PCAs n os 

1.01062/2018-66 e 1.00477/2018-02.  

XIII – Diante da ausência de previsão de rito específico na Resolução CNMP nº 14 e no Edital de 

Abertura, não tendo sido verificadas irregularidades ou prejuízos aos candidatos decorrentes do 

procedimento adotado pela Comissão de Concurso, a utilização de notebooks por examinadores 

para consulta à legislação e à jurisprudência, bem como de lápis para anotações dos pontos já 

sorteados não configuram irregularidades.  

XIV – Não havendo a indicação dos examinadores responsáveis por cada disciplina por ocasião 

da publicação do Edital de Abertura e do ato de convocação para a prova oral de arguição, a sua 

identificação por meio de cabines ostensivamente numeradas durante a referida etapa mostra-se 

regular.  
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XV – Ausente previsão específica no edital, a divulgação das notas para consulta individual pelos 

candidatos mediante a sua vinculação ao número da cabine ocupada pelo examinador, com a 

disponibilização posterior de acesso aos dados completos, não configura violação ao princípio da 

transparência, sendo dispensável a menção ao nome do membro da Comissão de Concurso.  

XVI – Não foram constatadas irregularidades na adoção dos procedimentos de segurança 

inerentes à vedação do envelope e à proteção das fichas de avaliação da prova oral. Em razão do 

princípio da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, não cabe a este 

Conselho Nacional do Ministério Público, sem que tenha o interessado apresentado fato concreto 

e objetivo, afastar o pressuposto de lisura de todos os atos praticados pela Banca Examinadora, 

mormente quando o conjunto probatório demonstra que a etapa oral foi realizada em estrita 

conformidade com o edital do certame e demais normas que regem a atuação da Administração 

Pública. 

 XVII – A publicação das notas nas provas orais de todos candidatos do concurso público, 

aprovados ou não, é direito da sociedade e do próprio candidato, na medida em que a não 

divulgação das notas dos reprovados dificulta, sobremaneira, o controle social e a eventual a 

impugnação pela via recursal. Precedentes.  

XVIII – Confirmação dos fundamentos da decisão liminar para reconhecer a irregularidade na 

publicação inicial do resultado preliminar somente com a respectiva lista de aprovados, sem a 

indicação das respectivas notas.  

XIX – A Súmula CNMP nº 10 estabelece que “não compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público substituir-se às bancas examinadoras na elaboração, na correção ou na anulação de 

questões de provas de concursos públicos do Ministério Público brasileiro, estando adstrito ao 

controle de legalidade do certame e à verificação da observância das normas editalícias, legais e 

constitucionais”.  

XX – Diante disso, a ausência de indicação de condutas específicas por parte de membros da 

Comissão de Concurso a indicar arbitrariedades e violações ao disposto no edital não autoriza a 

atuação deste Conselho Nacional, sendo insuficiente a mera suposição ancorada em alto 

percentual de reprovados.  

XXI – Constatação da observância da política de cotas no XV Concurso para Promotor de Justiça 

substituto do Ministério Público do Estado da Paraíba, com dois candidatos negros habilitados na 

prova oral. Em relação aos candidatos com deficiência, lamentavelmente, nenhum dos que 
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compareceram atingiram a nova mínima exigida no item 14.10, fato que, por si só, não configura 

qualquer vício.  

XXII – Não havendo previsão legal expressa quanto ao direito do candidato de extrair cópias, a 

eventual violação ao contraditório e à ampla defesa deve ser verificada no caso concreto, uma vez 

que, por força da Resolução CNMP nº 14, é garantido, a modo e a tempo idôneos, o acesso às 

gravações.  

XXIII – Diante do tempo atribuído a cada um dos examinadores para arguição, a concessão de 

acesso ao candidato ou a seu procurador durante 90 (noventa) minutos, mostra-se razoável e 

proporcional, não indicando potencial prejuízo.  

XXIV – Procedimento de Controle Administrativo parcialmente procedente no sentido de 

confirmar a decisão liminar no que diz respeito à obrigatoriedade de divulgação das notas dos 

candidatos, aprovados ou não, na etapa correspondente à prova oral de arguição. 

 

4.2.51. Relatoria do recurso interno interposto na Reclamação Disciplinar n.º 1.00844/2019-31.  O 

comportamento impugnado consiste na emissão de parecer pela Promotora de Justiça recorrida nos autos do 

processo judicial nº 0002322-02.2018.8.14.0000, em cujo polo passivo figurou o recorrente. Na mencionada 

peça jurídica, a recorrida manifestou-se favoravelmente à admissão de suposto ofendido como assistente de 

acusação, antes do recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Conforme salientado pelo 

Relator, a posição da doutrina e da jurisprudência majoritárias em Direito Processual Penal é no sentido da 

impossibilidade de se admitir assistente de acusação na fase pré-processual, ante a interpretação restritiva do 

art. 268 do CPP. Por outro lado, conforme ressaltado pela Corregedoria Nacional, há posicionamento 

minoritário, no sentido da admissibilidade do assistente em etapa anterior ao recebimento da denúncia. Diante 

da viabilidade interpretativa da manifestação exarada pela representante ministerial em seu parecer no âmbito 

da atividade-fim do Ministério Público, reconheceu o Conselho ser necessário afastar a possibilidade de erro 

grosseiro defendida pelo recorrente. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, Relator, observou, ainda, que a 

parte autora não indicou quaisquer outros elementos que evidenciem possível crime de advocacia 

administrativa ou mesmo indícios de atuação parcial do membro recorrido nos autos judiciais a que se refere, 

limitando-se a fazer menção a suposta represália e perseguição no âmbito da instituição ministerial por sua 

atuação como membro do MP/PA em face da alegada vítima no referido processo nº 0002322-

02.2018.8.14.0000. Por força da garantia da independência funcional, ressaltou que o Conselho Nacional 

carece de competência constitucional para revisar o conteúdo de atos praticados no exercício regular das 

funções do Membros do Ministério Público, como é o caso de manifestação ministerial em parecer no bojo de 
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processo judicial, nos exatos termos do Enunciado nº 6 do CNMP. O Plenário do CNMP, por unanimidade, 

conheceu do Recurso Interno e negou-lhe provimento. No seguinte sentido, a ementa do acórdão: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARÁ. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO FUNCIONAL. 

PARECER EM PROCESSO JUDICIAL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO. ATIVIDADE 

FINALÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE NA CONDUTA. 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERNO.  

I – Trata-se de recurso interno interposto pelo Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira nos 

autos da Reclamação Disciplinar em epígrafe, em que figura como requerida Cândida de Jesus 

Ribeiro do Nascimento, membro do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão 

monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.  

II – O comportamento impugnado consiste na emissão de parecer pela Promotora de Justiça nos 

autos do processo judicial nº 0002322- 02.2018.8.14.0000, em cujo polo passivo figurou o 

recorrente. Na mencionada peça jurídica, a recorrida manifestou-se favoravelmente à admissão 

de suposto ofendido como assistente de acusação, antes do recebimento da denúncia ofertada pelo 

Ministério Público.  

III – A posição da doutrina e da jurisprudência majoritárias em Direito Processual Penal é no 

sentido da impossibilidade de se admitir assistente de acusação na fase pré-processual, ante a 

interpretação restritiva do art. 268 do CPP. Por outro lado, conforme ressaltado pela Corregedoria 

Nacional, há posicionamento minoritário, no sentido da admissibilidade do assistente em etapa 

anterior ao recebimento da denúncia.  

IV – Diante da viabilidade interpretativa da manifestação exarada pela representante ministerial 

em seu parecer no âmbito da atividade-fim do Ministério Público, impende afastar a possibilidade 

de erro grosseiro defendida pelo recorrente.  

V – Importa observar que a parte autora não indicou quaisquer outros elementos que evidenciem 

possível crime de advocacia administrativa ou mesmo indícios de atuação parcial do membro 

recorrido nos autos judiciais a que se refere, limitando-se a fazer menção a suposta represália e 

perseguição no âmbito da instituição ministerial por sua atuação como membro do MP/PA em 

face da alegada vítima no referido processo nº 0002322-02.2018.8.14.0000.  

VI – Por força da garantia da independência funcional, este Conselho Nacional carece de 

competência constitucional para revisar o conteúdo de atos praticados no exercício regular das 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 120 de 195 

funções do Membros do Ministério Público, como é o caso de manifestação ministerial em parecer 

no bojo de processo judicial, nos exatos termos do Enunciado nº 6 do CNMP.  

VII – Recurso interno a que se nega provimento. 

 

4.2.52. Relatoria do Pedido de Providências n.º 1.00204/2020-00, no qual foram opostos Embargos de 

Declaração. Os aclaratórios foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário, na 7ª Sessão Plenário por 

videoconferência de 2020, que negou provimento ao recurso interno interposto em face de decisão de 

arquivamento do feito, em que consta como requerido o Ministério Público do Trabalho. Em seu voto, o 

Relator ressaltou que os embargos não chegam a apontar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou 

erro material no acórdão recorrido, conforme requerido pelo art. 156 do RICNMP, limitando-se a impugnar o 

mérito da decisão plenária que negou provimento ao seu recurso interno e pedir, ao final, a procedência do 

Pedido de Providências, e destacou a impossibilidade de utilização da via dos embargos de declaração para a 

simples rediscussão do mérito, nos termos do Enunciado CNMP n.º 10/2016. O Plenário, por unanimidade, 

não conheceu dos Embargos de Declaração. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL Nº 

000383.2018.15.003/0. NOTÍCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA CORREGEDORIA-

GERAL DO MPT Nº 22.02.0004.0000794/2019-29. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATIVIDADE FINALÍSTICA. ENUNCIADO CNMP Nº 6/2009. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IRRESIGNAÇÃO CONTRA 

O MÉRITO DO PAD. VIA INADEQUADA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 

I – Cuida-se de Pedido de Providências instaurado a partir de mensagem eletrônica encaminhada 

por Sidnei Aparecido de Mello à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, em 

desfavor do Ministério Público do Trabalho no Estado de São Paulo, na qual imputa ao Procurador 

do Trabalho Cássio Calvilani Dalla-Déa atuação supostamente indevida na condução do IC nº 

000383.2018.15.003/0.  

II – Da peça recursal apresentada, não é possível depreender novos fundamentos que infirmem a 

decisão de arquivamento proferida nos autos, pois o recorrente se limita a tecer acusações de 

corporativismo, de prevaricação e de abuso de poder, sem, contudo, apresentar fundamentos ou 

provas das suas alegações. Ademais, faz ameaças de levar o caso a outros órgãos administrativos, 

caso sua pretensão não seja satisfeita.  
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III – Os documentos acostados aos autos após as contrarrazões tampouco se prestam para apontar 

indícios mínimos de infração disciplinar na conduta do membro recorrido  

IV – No bojo do referido Inquérito Civil foram realizados diversos atos instrutórios, de sorte que 

a promoção de arquivamento realizada pelo membro requerido contou com fundamentação 

jurídica e exposição dos argumentos que formaram seu convencimento acerca da controvérsia.  

V – A matéria foi objeto de apuração na Corregedoria-Geral do MPT, no bojo da Notícia de 

Infração Disciplinar nº 22.02.0004.000794/2019-29, que concluiu pela manifesta improcedência 

das alegações, arquivando o feito.  

VI – O fato de a 3ª Subcâmara da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT não ter homologado 

o arquivamento, diante do respeitável entendimento de necessidade de aprofundamento das 

investigações, não significa, por si só, à toda evidência, a caracterização de infração funcional. 

VII – Tendo em vista o teor da irresignação autoral e os documentos juntados aos autos, esclareço 

que não compete a esta Corte Administrativa reexaminar atos de cunho finalístico praticados por 

membros do Parquet nos procedimentos em que estejam oficiando, quando juridicamente 

fundamentados e livres de indícios de infração disciplinar.  

VIII – Essa conclusão, iterativamente aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 

seus julgados, encontra-se atualmente sedimentada no Enunciado CNMP nº 6/2009.  

IX – Recurso Interno conhecido e desprovido. 

 

4.2.53. Relatoria do Recurso Interno interposto por Sandra Mendes Castilho contra decisão de arquivamento 

proferida nos autos do Pedido de Providências nº 1.00434/2020-06, instaurado em desfavor da Procuradoria 

da República no Estado do Paraná, por suposta negativa de atendimento na Promotoria da República no 

Município de Francisco Beltrão-PR. Segundo o Conselheiro Relator “a inamovibilidade do membro do 

Ministério Público é uma garantia prevista constitucionalmente e encontra respaldo no art. 128, § 5º, inciso I, 

alínea “b”, da Constituição Federal. Segundo a regra prevista na Carta Magna, a remoção do membro 

ministerial será realizada de maneira excepcional, demonstrado o interesse público e mediante decisão do 

órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros e 

assegurada a ampla defesa (art. 128, § 5º)”.  

Nesse contexto, acerca do pedido de remoção formulado pela requerente, entendeu que “a Corregedoria-

Geral do Ministério Público Federal, por meio da Decisão nº 87/2020, manifestou-se fundamentadamente pelo 

arquivamento, analisando as medidas adotadas pela Procuradora da República no bojo do Inquérito Civil nº 

1.25.010.000139/2017-66 e da Ação Civil Pública nº 5002823-71.2019.404.7007. Da análise do pleito 
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recursal, nota-se que a requerente repisa as razões da exordial, sem apresentar violação ao interesse público a 

ensejar o acolhimento de seu pleito. Por essa razão, em observância aos dispositivos legais supracitados, não 

há que se falar em remoção do membro ministerial, tendo em vista que os requisitos estabelecidos não foram 

constatados”. 

Ademais, quanto à declaração de suspeição feita pela Procuradora da República, não vislumbrou 

irregularidades, destacando que “a norma constitucional prevista no art. 127, § 2º, dispõe acerca da autonomia 

funcional dos membros do Ministério Público. Nesse diapasão, o Plenário do CNMP já se manifestou no 

sentido de que a prerrogativa de foro íntimo dos agentes ministeriais dispensa motivação. Precedentes citados”. 

Acresceu, ainda, que as alegações da requerente se fundam em atos praticados pela Procuradora da República 

no exercício de sua atividade finalística, razão pela qual este Conselho Nacional carece de competência para 

revisá-los. Com essas considerações, concluiu pelo desprovimento do Recurso Interno, no que foi 

acompanhado pelos demais Conselheiros. A ementa do acórdão ficou redigida nos seguintes termos: 

 

4.2.54 Relatoria dos Embargos de Declaração opostos no Procedimento de Controle Administrativo nº 

1.00402/2020-65, contra acórdão proferido pelo Plenário na 12ª Sessão Ordinária de 2020, que rejeitara a 

preliminar de perda parcial do objeto e julgara parcialmente procedente o presente feito, confirmando a decisão 

liminar no que diz respeito à obrigatoriedade de divulgação das notas dos candidatos, aprovados ou não, na 

etapa correspondente à prova oral de arguição. 

Em seu voto, o relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, destacou que “nos termos da decisão 

embargada, os critérios a serem observados pelo Ministério Público na aferição, no registro e na posterior 

disponibilização das notas da prova oral de arguição são os estabelecidos no regulamento ou no edital do 

concurso público”. Acresceu, ainda, que “os itens 14.8 e 14.9 do Edital de Abertura estabelecem que a prova 

oral é aplicada pelos integrantes da Comissão do Concurso e cada examinador atribui, sigilosamente, a nota 

na escala de 0 (zero) a 10 (dez), correspondendo a nota final à média aritmética das notas atribuídas 

individualmente, não tendo, assim, previsto o registro e a disponibilização de modo pormenorizado quanto aos 

quesitos avaliados”. Por fim, concluiu pela impossibilidade de utilização da via dos embargos de declaração 

para a simples rediscussão do mérito, nos termos do Enunciado CNMP n.º 10/2016, razão pela qual negou 

provimento aos aclaratórios, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelos pares. Transcreve-se a ementa do 

acórdão: 
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4.3. OUTROS VOTOS DE DESTAQUE 

4.3.1. Na 6ª Sessão Ordinária de 2019, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito 

manifestando-se pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 1.00898/2018-99) em 

desfavor do Procurador da República Deltan Dallagnol, por suposto cometimento de infração disciplinar 

decorrente da conduta de ter afirmado em entrevista à Rádio CBN que o Supremo Tribunal passa a mensagem 

de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões. 

Na oportunidade, consignou que os Membros do Ministério Público são titulares do direito 

fundamental à liberdade de expressão. Esse direito, no entanto, não é absoluto, sofrendo limitações inerentes 

ao exercício de outros direitos de igual ou superior hierarquia, além das limitações decorrentes das vedações 

legais e deveres funcionais que lhes são impostos. Assim, há de harmonizar-se com outros direitos e 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. Com essa e outras considerações constantes do 

voto anexo, entendeu que, no caso dos autos, os requisitos necessários à deflagração do processo – indícios de 

materialidade e de autoria – restam configurados na descrição dos fatos contidas na portaria de instauração, 

sendo devido o referendo do PAD. 
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Após os debates em Plenário, o relator do Processo Administrativo Disciplinar, Conselheiro Luiz 

Fernando Bandeira de Mello, modificou seu voto, proferido em sessão anterior, para acompanhar o voto-vista 

do conselheiro Valter Shuenquener, que apontou indícios de infração ao artigo 236, VIII e X, da Lei 

Complementar nº 75/1993, a fim de instaurar o PAD com capitulação da sanção disciplinar de censura, como 

estipula o artigo 240, II, da referida Lei Complementar, no que foi acompanhado pela maioria do Plenário, 

vencidos os Conselheiros Fábio Stica, Silvio Amorim, Dermeval Farias e Lauro Nogueira votaram contra a 

instauração do procedimento. O acórdão de referendo do PAD, proferido em 23/04/2019, teve ementa redigida 

nos seguintes termos: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

ENTREVISTA RADIOFÔNICA. AFIRMAÇÃO DE ATUAÇÃO LENIENTE DE MEMBROS 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À CORRUPÇÃO. NECESSIDADE 

DE APURAÇÃO ACERCA DO USO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA 

VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE DECORO PESSOAL E DE URBANIDADE. PRESENÇA DE 

JUSTA CAUSA PARA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL. REFERENDO. 

Em 26.11.2019 ocorreu o julgamento do mérito do PAD n.º 1.00898/2018-99, julgado 

procedente, por maioria de 8 votos a 3, para aplicar a penalidade de advertência ao Procurador da 

República no Paraná e Coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol. 

O fato ensejador da sanção  disciplinar foi entrevista dada à rádio CBN em que o referido membro 

ministerial afirmou  que “agora o que é triste ver, Milton [Milton Yung, jornalista da CBN], é o fato de que o 

Supremo, mesmo já conhecendo o sistema e lembrar que a decisão foi 3 a 1, os três mesmos de sempre do 

Supremo Tribunal Federal que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão 

sempre os habeas corpus, que estão sempre se tornando uma panelinha assim... que mandam uma mensagem 

muito forte de leniência a favor da corrupção”.  

Além de julgar o mérito, o Plenário do CNMP votou, por maioria, pela rejeição da preliminar 

arguida pelo processado no sentido da extinção do processo sob pena de violação ao princípio do ne bis in 

idem, tendo em vista a reiterada jurisprudência do STF e do próprio CNMP que reconhece a competência 

concorrente desta Corte Administrativa para apurar a conduta de membros ministeriais e tomando em conta 

que procedimento administrativo que tramitou no Conselho Superior do MPF tratou-se de inquérito 

administrativo, de natureza preparatória. Ademais, por unanimidade, o Plenário do Conselho rejeitou a 

preliminar de prescrição do processo.  

Em voto escrito apresentado acompanhando o relator, o Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta consignou que a manifestação do processado desborda dos limites aceitáveis para um Membro do 
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Ministério Público, violando a dignidade e a imagem da instituição que presenta, porquanto não se tratou de 

mera crítica ou de discordância para com o posicionamento de Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que 

fica claro pelo uso da palavra “panelinha”, seguida da expressão “mandam uma mensagem muito forte de 

leniência a favor da corrupção”, as quais dão a entender que haveria uma espécie de conluio entre os ofendidos 

para fraudar a lei e para proteger corruptos. Ao afirmar que decisão do Supremo é condescendente com a 

corrupção, o processado maltrata a dignidade da Justiça e das funções ministeriais. Também, quando menciona 

os “três de sempre”, manifesta-se de forma desrespeitosa a uma Turma do STF, que é órgão jurisdicional que 

define como a Constituição e as leis devem ser interpretadas. Mas o processado, pontuou, vai além e atribui à 

Turma a condição de “panelinha”, que é termo pejorativo não passível de ser interpretado senão como uma 

associação de um grupo para fazer algo de maneira errada ou inadequada, acrescentando que isso tudo é 

reiterado no sentido geral do texto, ao passar a mensagem de que o Supremo é leniente com a 

corrupção. Ressaltou, ainda, que o processado afirma que “[eles] tiram tudo de Curitiba”, no mesmo contexto 

de imputar uma atuação orquestrada para supostamente frear o combate à corrupção, que ele parece entender 

ser de sua exclusiva atribuição ou da Força-Tarefa da Lava-Jato, ponderando ser fato notório que o combate à 

corrupção, não obstante se reconhecer a extraordinária extensão e profundidade da Lava-Jato, é feito com 

denodo, destemor e êxito por todos os ramos do Ministério Público e da Justiça, não sendo aceitável a suspeição 

sugerida na manifestação do Membro processado. Tal modo de agir configura conduta violadora dos deveres 

inerentes ao cargo ocupado.  

Ademais, registrou a necessidade premente, no atual cenário político e econômico, do 

fortalecimento e da preservação da institucionalidade dos Poderes e, inclusive, do Ministério Público 

brasileiro, cujos Membros devem sempre agir nos limites de sua atuação, pautando sua conduta, 

precipuamente, pelo respeito às pessoas, às instituições, à Constituição e às leis. Ressaltou, ainda, que, embora 

o agente ministerial não esteja impedido de dizer o que pensa, suas palavras devem ser tecidas com parcimônia 

e cuidado, porquanto chegam ao público em geral, notadamente pela posição de destaque que ocupa, como 

aparente entendimento institucional do Ministério Público Federal. A emenda do acórdão foi redigida nos 

seguintes termos: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

ENTREVISTA RADIOFÔNICA. AFIRMAÇÃO DE ATUAÇÃO DE MEMBROS DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM “PANELINHA” RELATIVAMENTE À 

CORRUPÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO RELATIVO A 

INTEGRIDADE MORAL. OCORRÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR. INFRINGÊNCIA 

AOS DEVERES DE URBANIDADE E DE GUARDA DE DECORO. APLICAÇÃO DA 

SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA. 
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1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de membro do Ministério Público 

Federal em razão de entrevista à Rádio CBN que configuraria, em tese, descumprimento do 

dever de guardar o decoro pessoal e de urbanidade (art. 236, VIII e X da Lei Complementar nº 

75/1993); 

2. É amplamente consolidado por este Conselho o entendimento acerca da sua competência 

concorrente para a instauração de procedimento disciplinar em  face  dos  membros  do  

Ministério Público. Logo, a atuação da Corregedoria local não vincula nem impede o 

enfrentamento da questão por este Conselho Nacional; 

3. Em matéria de liberdade de expressão, o regime constitucional adotado é o de 

responsabilização posterior, e não o de intervenção prévia. Logo, de modo geral a censura prévia 

é vedada, dando-se prioridade a sanções nos casos de abuso da liberdade de expressão; 

4. As democracias conferem caráter preferencial à liberdade de expressão, o que não significa 

em absoluto hierarquizá-la em detrimento de outros direitos fundamentais. O debate intelectual é 

natural e necessário para o fortalecimento do regime democrático. Tecer críticas, 

primordialmente quando inspiradas pelo interesse público, e ainda que ferrenhas, é perfeitamente 

possível e esperado; 

5. Crucial ressaltar que ocupantes de cargo público, investidos de autoridade e sujeitos ao 

escrutínio da imprensa e, principalmente, da  sociedade, possuem, por  evidente, direito à  

honra,  mas  tal proteção deve levar em conta um limite mais largo de tolerância à crítica para a 

garantia de uma democracia pluralista. Do contrário, a excessiva responsabilização geraria efeito 

contrário e nocivo à liberdade de manifestação: a autocensura; 

6. Não se pode descurar que se o autor da manifestação é também agente público, está ele de 

igual maneira sujeito ao escrutínio da sociedade, devendo possuir redobrada cautela no seu agir. 

Se por um lado o agente deve tolerar de outros um amplo limite da crítica aceitável, na mesma 

proporção, mas inversa, será o seu limite para a emissão de crítica, ou seja, não será tolerável a 

manifestação exorbitante, pois ciente do seu dever de urbanidade. É o ônus por vezes a se 

suportar por ser figura pública; 

7. Os    membros    do    Ministério    Público    estão    sujeitos    a responsabilização também 

disciplinar quando agirem com excesso em suas manifestações. Por desempenharem importante 

papel de agente de transformação social, devem possuir cautela adicional em seus atos. No 

entanto, qualquer manifestação que ultrapasse este direito de crítica e caminhe para a ofensa de 
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direitos relativos à integridade moral de outrem ou ainda à imagem e ao prestígio do Ministério 

Público ou de outras instituições, deve ser compelida; 

8.  No caso dos autos, e fazendo a ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de 

manifestação e os bens salvaguardados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, como a 

honra, é notório que o Procurador requerido ultrapassou o limite do seu direito. A fala possuiu 

uma afirmação forte, que gerou repercussão em diversos veículos de comunicação; 

9. A manifestação não se tratou somente de uma discordância sua do entendimento jurídico dos 

Ministros a quem chamou de “panelinha”, pois a sua fala incitou no ouvinte dúvidas quanto aos 

reais motivos em que se baseiam aquelas decisões que mandariam, no seu dizer, “mensagem de 

leniência a favor da corrupção”, ainda que tenha afirmado que não estariam os Ministros mal- 

intencionados; 

10. No presente caso restou configurado o ataque deliberado e grave a integrantes do Poder 

Judiciário, constituindo violação a direito relativo à integridade moral; 

11. A alusão de que os Ministros da “panelinha” “mandam uma mensagem muito forte de 

leniência a favor da corrupção” demonstra ausência de zelo pelo prestígio de suas funções, pois 

deixou de tratar com urbanidade Ministros da Suprema Corte, deixando também de guardar 

decoro pessoal e praticando conduta incompatível com o exercício do cargo ocupado; 

12. Ocorrência da falta disciplinar por infringência do previsto no art. 236, VIII (tratar com 

urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço) e X (guardar decoro 

pessoal) da Lei Complementar nº 75/1993; 

13. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente pela infringência dos deveres 

impostos no art. 236, VIII e X da Lei Complementar 75/1993, com aplicação da sanção de 

advertência prevista no art. 240, I da mesma lei. 

 

4.3.2. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente, acompanhando a divergência 

inaugurada pelo Conselheiro Orlando Rochadel nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00428/2019-15, 

instaurada em desfavor do Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, Coordenador da 

Força Tarefa da Lava-Jato pelo compartilhamento, em redes sociais, de notícia sobre a Senadora Katia Abreu 

que fazia referência a fatos relacionados a investigação já arquivada (trata-se de matéria intitulada “Planilha 

de transportadora mostra R$ 500 mil da Odebrecht para Kátia Abreu”, publicada em 01/06/2019 no site do 

Estadão).  
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Após o voto do Relator, Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que dava provimento ao 

recurso interno interposto pela parte autora, para determinar a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar contra o reclamado, Conselheiro Orlando Rochadel abriu divergência para manter o arquivamento 

da Reclamação Disciplinar, por entender que a mera reprodução de matéria jornalística publicada por jornal 

de grande circulação (O Estado de S. Paulo), sem qualquer comentário ou manifestação, não configura, em si, 

violação do dever de guarda de decoro pessoal, tratando-se do exercício moderado do direito à liberdade de 

expressão.  

Durante os debates, manifestou-se também o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta no sentido da 

inexistência de infração disciplinar, por não verificar no compartilhamento da notícia jornalística a ocorrência 

de abuso do direito de livre manifestação, mormente por não ter conteúdo ofensivo ou jocoso e se tratar de 

replicação de conteúdo informativo divulgado por veículo de mídia nacionalmente conhecido (jornal O Estado 

de S. Paulo).  

Pela mesma razão, entendeu que não pode ser imputada ao Procurador da República processado 

a violação de sigilo processual, porquanto, uma vez veiculada, em caráter nacional, a matéria não tinha mais 

conteúdo secreto, asseverando-se, nesse ponto, que a Constituição Federal assegura aos órgãos da imprensa o 

sigilo da fonte.  

O Relator foi acompanhado pelos Conselheiros Valter Shuenquener e Otávio Rodrigues pela 

instauração de PAD. Acompanharam a divergência, mantendo o arquivamento, os Conselheiros Sebastião 

Vieira Caixeta, Fábio Stica, Marcelo Weitzel, Silvio Amorim, Dermeval Farias e Lauro Nogueira. Pediu vista, 

na ocasião, o Conselheiro Erick Venâncio. Em 10/12/2019, o Conselho, por maioria, negou provimento ao 

Recurso Interno, nos termos do voto divergente do então Corregedor Nacional, Conselheiro Orlando Rochadel, 

sucedido pelo Conselheiro Rinaldo Reis, com a ressalva de fundamentação da Presidente do CNMP à época, 

Raquel Elias Ferreira Dodge, que entendia que o caso em questão não se enquadrava na hipótese prevista em 

lei como infração disciplinar. Vencidos o Relator e os Conselheiros Valter Shuenquener, Luciano Maia e Otavio 

Rodrigues, que davam provimento ao Recurso Interno para determinar a instauração de processo 

administrativo disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público Federal. O acórdão teve ementa 

redigida no seguinte sentido: 

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL.  COMPARTILHAMENTO, EM REDES SOCIAIS, DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA QUE FAZ REFERÊNCIA À INVESTIGAÇÃO JÁ ARQUIVADA EM FACE 

DA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 

ARQUIVAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO INTERNO. 
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1. Recurso Interno contra decisão da Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento de 

Reclamação Disciplinar instaurada contra membro do Ministério Público Federal que 

compartilhou, em suas redes sociais, matéria jornalística que continha informação que atribuía a 

prática de crimes a Senadora da República. 

2. É forçoso reconhecer que o simples ato de compartilhar a matéria não enseja o descumprimento 

do dever de guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso, máxime quando as informações já 

eram de conhecimento geral em razão da ampla divulgação pela imprensa. 

3. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto o recorrido não exerceu 

qualquer juízo condenatório quanto à pessoa da recorrente. Sequer a matéria jornalística exerceu 

qualquer juízo de culpabilidade acerca dos fatos atribuídos à Senadora da República. 

4. A mera reprodução de matéria jornalística não configura em si violação do dever de guarda de 

decoro pessoal, razão pela qual não está a merecer reparos a decisão de arquivamento monocrático 

da presente Reclamação Disciplinar 

5. Conhecimento e desprovimento do Recurso Interno para determinar o arquivamento da 

Reclamação Disciplinar. 

 

4.3.3. Votos apresentados pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta nos autos da Reclamação Disciplinar n.º 

1.00212/2019-78, instaurada a partir de representação do Senador Renan Calheiros em face de manifestações 

na rede social Twitter do Procurador da República Deltan Dallagnol, Coordenador da Força-Tarefa da 

Operação Lava Jato, acerca de sua candidatura para Presidente do Senado Federal. 

O Corregedor Nacional, Relator do processo, votou na 13ª sessão ordinária, realizada em 10 de 

setembro de 2019, pelo referendo de sua decisão de instauração de processo administrativo disciplinar, 

indicando a penalidade de censura, ao final, pelo descumprimento do dever funcional previsto no art. 236, X, 

da LC nº 75/1993 (guardar decoro pessoal), e de indeferimento do afastamento cautelar pugnado pelo 

reclamante.  

O Conselheiro Fábio Stica apresentou voto acompanhando as conclusões da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, salvo no que concerne à afirmação de Sua Excelência de que, com sua 

conduta, o representado “comprometeu a imagem dos demais Membros do MP, em especial no exercício da 

função eleitoral”, fls. 28 de seu voto, uma vez que não exercia, à época dos fatos, qualquer atribuição perante 

a Justiça Eleitoral.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito, acompanhando o Relator pelo 
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referendo da instauração do PAD, mas apresentando divergência parcial, no sentido de não afastar, nesta fase 

preliminar, a possibilidade de enquadramento da conduta como atividade político-partidária, o que deve ser 

examinado somente quando do julgamento do mérito do PAD.  

Nesse sentido, destacou que não se está, no julgamento do caso concreto, diminuindo a 

importância da chamada Força-Tarefa da Lava-Jato, reconhecidamente prestadora de bons serviços ao país no 

necessário e ingente combate à corrupção, mas apenas reafirmando que toda tarefa das autoridades públicas 

está adstrita à reverente e obstinada obediência às leis e às instituições.  

Assim, ressaltou que se pode concordar, como já dito por alguns, que a Lava-Jato é maior do que 

todos nós, mas não é e não pode pretender ser maior do que o próprio Ministério Público e do que as demais 

instituições do Sistema de Justiça e dos demais Poderes.  

Ressaltando, novamente, que os Membros do Ministério Público não têm a mesma liberdade de 

crítica do cidadão dito comum, porque sempre ostentam a qualidade de agente político nas suas 

manifestações, registrou que é necessário reconhecer que a manifestação do processado ainda teve o potencial 

de gerar tensões e conflitos interinstitucionais.  

Dessa forma, consignou que, após a instrução processual, caso a prática das condutas infracionais 

venha a ser confirmada, o Plenário do CNMP poderá examinar com maior profundidade qual a sanção 

disciplinar cabível, e que o enquadramento da conduta como atividade político-partidária ou quebra de decorro 

deve ser perscrutada por ocasião do julgamento de mérito.  

O voto do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta foi acompanhado pelos Conselheiros Silvio 

Amorim, Luiz Fernando Bandeira e Otávio Rodrigues. 

O Conselheiro Dermeval Farias proferiu voto pelo não referendo da instauração do PAD, no que 

foi acompanhado pelo Conselheiro Lauro Machado. O Presidente interino do CNMP, Alcides Martins, pediu 

vista do processo.  

Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 13/12/2019, o Conselho,  por  maioria,  

referendou  a  decisão  monocrática  da  Corregedoria Nacional que determinou a instauração de processo 

administrativo disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público Federal, nos termos do voto do 

Relator, ressalvados os posicionamentos dos Conselheiros Sebastião Caixeta, Silvio Amorim, Otavio 

Rodrigues e Luiz Fernando Bandeira, no sentido de não afastar, nesta fase preliminar, a possibilidade de 

enquadramento  da  conduta  como  atividade  político-partidária,  que  deveria, segundo eles, ser examinada 

somente no julgamento do mérito. Ficaram vencidos os então Conselheiros Dermeval Farias e Lauro Nogueira 

que votaram por ocasião da 14ª Sessão Ordinária (24/09/2019), no sentido de não referendar a mencionada 

decisão. Transcreve-se a ementa do acórdão: 
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RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. MANIFESTAÇÕES PROMOVIDAS NA REDE SOCIAL TWITTER. 

REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO POLÍTICA CONTRA O RECLAMANTE. 

PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL DE 

GUARDAR DECORO  PESSOAL EM RESPEITO À DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES E À 

DA JUSTIÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA 

CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

APLICABILIDADE DE CENSURA. NÃO CABIMENTO DE AFASTAMENTO CAUTELAR. 

REFERENDO  PELO  PLENÁRIO  DO  CNMP  DA DECISÃO DE INSTAURAÇÃO DO PAD. 

1. Procurador da República que, através de publicações em sua  mídia  pessoal  Twitter, de  

abrangência  mundial,  com consciência e vontade, entre os dias 9/1/2019 e 3/2/2019: a) realizou, 

indevidamente, manifestação política contra a candidatura do Senador Renan Calheiros à 

Presidência do Senado Federal; b) posicionou-se a favor do voto aberto e buscou, ao mesmo 

tempo, descredenciar o Senador Renan Calheiros perante a opinião pública; c) comprometeu a 

imagem e o prestígio do Ministério Público, à luz do art. 127 da Constituição Federal, denegrindo 

e menosprezando as atribuições constitucionais de zelar pelo efetivo respeito aos Poderes 

Públicos e defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis; e d) comprometeu a imagem dos demais Membros do Ministério Público, 

especialmente no exercício da função eleitoral, pois o ato praticado gerou a sensação pública de 

que, durante as eleições, o Ministério Público atua a favor ou contra determinado político, 

retirando, portanto, a confiança do cidadão na Instituição. 

2. Embora não se denote, nesta fase de admissibilidade do Processo Administrativo Disciplinar, 

uma vinculação do Representante Ministerial requerido a determinado partido político, a 

caracterizar atividade político-partidária, evidenciou-se nítida manifestação de cunho político, a 

merecer reprimenda por parte deste Conselho Nacional do Ministério Público. 

3. Inobservância da Recomendação nº 01/2016 da Corregedoria Nacional do Ministério Público, 

restando configurado o uso abusivo da liberdade de expressão. Violação do dever funcional de 

guardar decoro pessoal em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça. Cabimento da pena 

de censura (art. 240, inciso II, da LC nº 75/1993). 

4.  Nessa fase de admissibilidade do Processo Administrativo Disciplinar, entendemos prudente 

o indeferimento do pedido de afastamento cautelar do reclamado, uma vez que: a) a penalidade 

aplicável à hipótese é a de censura, em razão de violação do dever legal de guardar decoro pessoal 

(art. 236, inciso X, da LC nº 75/1993); b) não se admite o afastamento preventivo quando a pena 
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aplicável for advertência ou censura (art. 260, § 1º, da LC nº 75/1993); c) não há risco à apuração 

disciplinar, por se tratar de condutas com autoria reconhecida e fartamente documentadas nos 

autos; e d) a permanência do acusado não gera qualquer inconveniente ao serviço, uma vez que 

se trata de infração administrativa praticada fora do exercício do cargo de Procurador da 

República. 

5. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da infração disciplinar, 

determinante da instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 

6. Referendo pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público da decisão de instauração 

de PAD proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 77, § 2º, 

do Regimento Interno do CNMP. 

Após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00982/2019-48, o mérito do 

procedimento foi julgado em 08/09/2020, na 13ª Sessão Ordinária, por força da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, que determinou que o processo fosse apregoado, independentemente da inclusão em pauta. 

Superada a questão de ordem inicial, o Conselheiro Relator rejeitou as preliminares apresentadas 

pela defesa, afirmando que a competência disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público é autônoma 

e concorrente àquela exercida no âmbito das Corregedorias locais.  

Apresentou voto divergente o Conselheiro Silvio Amorim, afirmando a existência de bis in 

idem no caso concreto, sendo inadmissível ao CNMP realizar novo julgamento sobre fato que já foi apreciado 

pelos órgãos correcionais do Ministério Público Federal.  

Por sua vez, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta manifestou-se, destacando que o julgamento 

imediato do caso decorre de decisão proferida pelo STF, que repõe as coisas ao estado anterior. Ademais, 

acompanhou o Conselheiro Relator na rejeição das preliminares aventadas pela defesa do processado, 

especialmente no que concerne à alegação de necessidade de observância ao princípio do “non bis in idem”, 

uma vez que o entendimento prevalecente na jurisprudência do CNMP e nos tribunais superiores é no sentido 

da competência concorrente deste Órgão de Controle Administrativo.   

Quanto ao mérito, afirmou haver motivos suficientes para a procedência da acusação, nos termos 

estabelecidos na Portaria nº 89 da Corregedoria Nacional do Ministério Público, restando configurado o 

excesso e o abuso do legítimo direito de manifestação e do exercício da crítica, na linha do que o Plenário do 

CNMP tem sustentado em casos similares.  

Segundo o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, ao assim se pronunciar, o Procurador da 

República colocou em suspeição não só o então candidato à Presidência, mas todos os Senadores que viessem 

a votar no candidato. Ademais, desconsiderou o princípio da presunção de inocência e a prerrogativa de foro 
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detida pelo Senador, sendo certo que dita autoridade não estava submetida à jurisdição na qual o processado 

exercia suas atribuições ministeriais.  

Consignou a gravidade das afirmações feitas pelo agente ministerial, ressaltando a necessidade, 

mais premente do que nunca no atual cenário político e econômico, do fortalecimento e da preservação da 

inconstitucionalidade dos Poderes e, inclusive, do Ministério Público brasileiro, cujos Membros devem agir 

nos limites de sua atuação, pautando sua conduta, precipuamente, pelo respeito às pessoas, às instituições, à 

Constituição e às leis. Para tanto, é exigível de todos os seus integrantes o máximo zelo e cautela no atuar e 

no dizer, devendo o agir do agente ministerial contribuir para a pacificação social e para o sentimento de 

confiança nas instituições e não o contrário. 

Repisou que, embora o agente ministerial não esteja impedido de dizer o que pensa, suas 

palavras devem ser tecidas com parcimônia e com cuidado, porquanto chegam ao público em geral, 

notadamente pela posição de destaque que ocupa, como aparente entendimento institucional do Ministério 

Público Federal.  

A liberdade de expressão, portanto, não o autoriza a levantar a voz para agredir a imprescindív

el instituição em um Estado Democrático de Direito que é o Senado Federal. Isso porque a dignidade e 

a própria autoridade da instituição encontram-se no respeito que a ela se deve, inclusive pelos Membros do 

Ministério Público brasileiro.  

Por fim, ressaltou as ponderações do eminente Conselheiro Relator quanto ao que se pode ter para 

além desse caso específico se não houver uma autocontenção dos Membros do Ministério Público quanto à sua 

projeção na disputa política. Reafirmou que Membros do Ministério Público têm todo o direito de se manifestar 

sobre a política, mas não podem participar do jogo de disputa política, sendo que ações nesse sentido se chocam 

com o sistema de vedações funcionais, que prevê o não exercício de atividade político-partidária por agentes 

ministeriais. Não obstante, concordando com o Conselheiro Relator quanto à inexistência provas nos autos 

acerca do efetivo exercício de atividade político-partidária, concluiu seu voto pela configuração da infração 

disciplinar de descumprimento de dever legal, com aplicação da sanção administrativa estabelecida pelo artigo 

240, II, da LC nº 75/93.  

Ao final, o Plenário do CNMP, por maioria, decidiu aplicar pena de censura ao Procurador da 

República, concluindo que as quatorze mensagens por ele divulgadas no Twitter contra a eleição de Renan 

Calheiros à presidência do Senado, em 2019, configuram falta funcional de quebra de decoro.  A ementa do 

julgamento foi redigida nos seguintes termos:  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

PROCURADOR DA REPÚBLICA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE BIS IN IDEM. 
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VIOLAÇÃO AO DEVER DE GUARDAR DECORO PESSOAL. ART. 236, INCISO X, DA LC 

Nº 75/93. MANIFESTAÇÕES NA REDE SOCIAL TWITTER. ATAQUE DELIBERADO A 

SENADOR DA REPÚBLICA E AO PODER LEGISLATIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA. PROCEDÊNCIA. 

1. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público em face de procurador da República por ofensa ao dever de decoro, conduta 

punível com advertência ou censura, cuja pretensão prescreve em até 1 ano. 

2. A inclusão do presente feito na ordem de julgamento atende à determinação expressa de relator 

do Supremo Tribunal Federal, em substituição ao relatório originário licenciado. Determinação 

de “imediata apreciação” do processo administrativo-disciplinar, “independentemente de sua 

reinclusão em pauta de julgamento”. A ordem do Supremo Tribunal Federal prevê o julgamento 

imediato, sem solução de continuidade, tendo em vista o “periculum in mora” inverso que 

legitimou o deferimento da contracautelar. A nova decisão tornou “sem efeito” o conteúdo 

decisório anterior e fez voltar o processo ao estágio imediatamente anterior à sua retirada de pauta, 

o que, segundo a própria ordem emanada da autoridade judicial, implicaria a desnecessidade de 

nova intimação. O CNMP simplesmente cumpriu ordem judicial, não lhe cabendo interferir na 

prossecução dos atos. 

3. Preliminares rejeitadas. A juntada de votos vencidos não elaborados   pelos   conselheiros, tal   

como   certificado   pela Secretaria Processual, é impossível. Os votos proferidos em sessão 

encontravam-se disponíveis na internet desde a data do julgamento de abertura do PAD, em 

setembro de 2019. Ainda assim o relator determinou sua degravação e inclusão nos autos. 

4. A competência disciplinar desde Conselho Nacional do Ministério Público é autônoma e 

concorrente àquela exercida no âmbito das Corregedorias locais. Rejeição da preliminar de bis in 

idem. 

5. O regime constitucional da liberdade de expressão no Brasil baseia-se na responsabilização 

posterior. Não há, salvo situações muito específicas, já discutidas no STF, um modelo de 

intervenção prévia. 

6. No âmbito da liberdade de expressão, não há direitos e garantias revestidos de natureza 

absoluta. Jurisprudência do STF. 

7. Imputa-se ao requerido a infração ao dever de “guardar decoro pessoal”, previsto no art. 236, 

inciso X, da LC nº 75/1993, em razão de, entre os dias 9/1/2019 e 3/2/2019, por meio de sua mídia 

pessoal da rede social Twitter, de abrangência mundial, com consciência e vontade, ter publicado 
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diversas frases, “dentro de um mesmo contexto fático e de tempo, sendo as publicações 

subsequentes continuação das anteriores”. O ponto central da imputação diz respeito à publicação 

de manifestações pelas quais se teria realizado campanha política cujos efeitos resultaram na 

intervenção indevida na eleição para a Presidência do Senado Federal, de modo a buscar o 

descredenciamento de candidato perante a opinião pública. 

8. O processado fez campanha pela votação aberta à Presidência do Senado Federal, com o intuito 

de expor os escolhessem um dos postulantes, deixando implícito que tais parlamentares seriam 

lenientes com a corrupção. Essa associação fica evidente quando o requerido menciona a 

circunstância de o candidato haver sido investigado por esse delito alguns anos antes. 

9. O membro do Ministério Público deve-se abster de realizar manifestações públicas de 

discordância inconteste a determinado candidato ou partido político, pois ao fazê-lo também 

compromete a isenção e a credibilidade do Ministério Público perante a sociedade. 

10. O membro do Ministério Público possui prerrogativas, direitos e deveres funcionais 

incomparáveis com a realidade jurídica do geral das gentes: vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de vencimentos, independência quanto aos juízos funcionais, de entre vários 

outros direitos constitucionalmente assegurados.  Fazer jus a tais prerrogativas e competências 

não permite que o membro se coloque em uma posição de irresponsabilidade quando atua e 

desborda dos limites de suas atribuições. Poder em tal magnitude exige de seus titulares um nível 

superior de autocontenção, de modo especial quando seus atos interferem em processos políticos 

ou político-partidários. 

11. Reduzir este caso a um debate sobre liberdade de expressão é ignorar os imensos riscos à 

democracia quando se abrem as portas para  agentes  não  eleitos,  vitalícios  e inamovíveis  

disputarem espaços, narrativas e, em última análise, o poder com agentes eleitos, dependentes do 

sufrágio popular periódico e com a imagem estigmatizada (algo que ocorre em todo o mundo) por 

atuarem nos difíceis ambientes político-partidários. Nada impede que os primeiros deixem o 

conforto de seus cargos públicos, renunciem à magistratura judiciária ou ministerial, e entrem na 

arena partidária, disputando votos, espaços na mídia e sem a proteção reputacional que a toga e a 

beca quase sempre emprestam aos que as vestem. 

12. “[O] postulado da liberdade de expressão não pode ser invocado para excluir a possibilidade 

de responsabilização disciplinar dos membros do Ministério Público que se portem de forma a 

violar elementos constitucionais fundantes da República brasileira e até da própria função do 

Parquet, quais sejam: o pluralismo político e a defesa de minorias políticas” (STF. MS 37178.  
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Primeira  Turma,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Publicação: 01/09/2020). 

13. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. Não é possível ser um agente político titular da 

ação penal e ainda ser um político. E aqui não se está a aludir ao sentido estrito da atividade 

político- partidária, que preenche um tipo específico na LC n.75/1993, mas ao desprestígio ao 

decoro pessoal, que é exigido por todos quantos se invistam na condição de procurador da 

República. Comete-se infração disciplinar quando se rompe com esses limites; quando não se 

compreende qual é a “postura requerida para exercer qualquer cargo ou função, pública ou não”, 

na definição de Houaiss. 

14. Adotado o entendimento mais restritivo, segundo o qual o exercício de atividade político-

partidária é aquele que se dá por meio da filiação ou por meio de ação direta em favor de um 

partido político. No caso dos autos, faltou essa conexão direta com um partido específico. A 

vedação legal de exercer atividade político-partidária não foi infringida diretamente, ainda que 

com ela guarde muita proximidade. 

15. A natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi  praticada  e os  danos  que 

dela resultaram  ao  serviço  e à dignidade do Ministério Público e da Justiça justificam a 

penalidade de censura, nos termos do art. 240, 2ª parte do inciso II, da LC nº 75/1993. 

16. Procedência do Processo Administrativo Disciplinar. 

 

4.3.4. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito nos autos do Pedido de Providências 

nº 1.00722/2016-20, de relatoria do Conselheiro Marcelo Weitzel, em que constaram como requeridos os 

Procuradores da República Deltan Martinazzo Dallagnol, Júlio Carlos Motta Noronha 

e Roberson Henrique Pozzobon, integrantes da Força-tarefa da Operação Lava Jato, por coletiva de imprensa 

realizada em 14/09/2016 em que foram imputados crimes ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

O Relator apresentou voto pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, 

entendendo que, no tocante às falas do Procurador da República Deltan Dallagnol “não há como 

genericamente acatar o pedido proposto, qual seja, o de vedar ao agente público, qualquer manifestação 

política, pois, além de ser o pedido único a restar neste feito”. Ademais, consignou que as condutas, sob 

o aspecto disciplinar, já foram objeto de apuração no âmbito do Ministério Público Federal e também da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00771/2016-07.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta inaugurou divergência e apresentou voto escrito, por 

entender que estava presente a justa causa para a instauração do PAD, diante da existência de elementos de 

informações que indicavam, de fato, a violação ao dever funcional de desempenhar com zelo e probidade as 
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suas funções, insculpido no art. 236, IX, da Lei Complementar nº 75/1993. 

Entendeu o Conselheiro que havia, portanto, indícios suficientes de que os Procuradores da 

República extrapolaram os objetivos da sobredita coletiva de imprensa, afastando-se da técnica e dos objetivos 

de informação e de transparência acerca do caso concreto, para adentrar em juízos de valor desnecessários ao 

esclarecimento da atuação ministerial, o que acabou por desvirtuar o legítimo ato de comunicação do 

Ministério Público Federal.  

Isso porque essa atividade deve estar sempre jungida aos princípios da impessoalidade, da 

transparência, do respeito aos direitos fundamentais, da verdade e da simplicidade, abstendo-se de antecipar 

juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas e também de modo a “evitar que a manifestação 

do Ministério Público seja apresentada como decisão ou signifique condenação antecipada dos envolvidos”.  

Partindo dessas premissas, resta visível a mácula à imagem e à dignidade do Ministério Público 

Federal, quando Membros seus, presentando a Instituição, realizam entrevista coletiva, sobre processo que 

ainda estava em fase inicial de tramitação e, nesse ato, descrevem o requerente como “maestro desta grande 

orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos”, inclusive com 

apresentação de imagens exibidas em slides de powerpoint, na qual aparece como o centro de todo um esquema 

criminoso ainda não comprovado judicialmente, bem como fazem imputações sobre supostos fatos que, além 

de não estarem sob sua atuação funcional, ainda pendiam de investigação.   

O “descompasso”, “a espetacularização do episódio” e “a incompatibilidade com o que foi objeto 

da denúncia e com a seriedade que se exige na apuração desses fatos” foram, duramente, criticadas pelo 

saudoso Ministro Teori Zavaski, então Relator da Lava-Jato no STF, na decisão tomada na AG. REG. NA 

RECLAMAÇÃO 25.048 PARANÁ.  

Não há como desconhecer que a forma como levada a efeito a entrevista, destoante da cautela e 

do comedimento que exige a Política Nacional de Comunicação do Ministério Público, deu ensejo a todo 

tipo de narrativa, de imputações quanto a motivações políticas da atuação, de invocação de suspeição dos 

Membros envolvidos, sendo certo que, agregando-se outros alegados fatos posteriores, a imparcialidade de 

agentes públicos atuantes na Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR segue sendo discutida perante a 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HABEAS CORPUS nº 164.493/PR até hoje. 

Os elementos de informação acima elencados indicam que, durante a entrevista coletiva, os 

Membros do MPF exorbitaram o dever de informação e passaram a externar, em forma de discurso/palestra, a 

sua convicção sobre fatos que ainda estavam em sede de investigação como se já estivessem provados.  

Aliás, é oportuno registrar que tal comportamento permitiu a produção de “memes” e 

a viralização da expressão “não temos prova, mas temos convicção”, extraída do conjunto de veementes 
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assertivas dos participantes da entrevista coletiva em cotejo com o reconhecimento da ausência de provas 

cabais ou da imputação de fatos estranhos ao processo judicial correspondente, porquanto ainda em 

investigação perante o PGR ou perante o MPF de São Paulo e do Rio de Janeiro, conforme amplamente 

noticiado pela imprensa na época. 

Por outro lado, verifica-se a ausência de zelo dos agentes ministeriais em esclarecer aos ouvintes 

que o suposto esquema criminoso objeto da manifestação ainda estava sob o crivo do Poder Judiciário. 

Utilizaram-se, ao revés, afirmações contundentes e termos como “sem sombra de dúvidas” e “conclusão 

inequívoca” ao fazer referência ao requerente, o que, notoriamente, teve o condão de influenciar a opinião 

pública.  

Ademais, observa-se que o discurso envolve afirmações relacionadas a supostos crimes estranhos 

às atribuições da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, já que as imputações sobre organização criminosa 

relacionadas ao ex-Presidente da República estavam sob investigação no Supremo Tribunal Federal nos autos 

do Inquérito nº 3.989 e, portanto, exorbitavam a esfera de atuação dos referidos Membros do MPF.  

Luiz Inácio Lula da Silva, embora não tenha sido sequer denunciado na Ação Penal nº 470 que 

tramitou perante o STF, chegou ainda a ser referido como “comandante dos esquemas” Lava-Jato e Mensalão, 

denominação esta referente ao conjunto de crimes apurados no âmbito daquela ação.  

Há, portanto, indícios suficientes de que os Procuradores da República extrapolaram os objetivos 

da sobredita coletiva de imprensa, afastando-se da técnica e dos objetivos de informação e de transparência 

acerca do caso concreto, para adentrar em juízos de valor desnecessários ao esclarecimento da atuação 

ministerial, o que acabou por desvirtuar o legítimo ato de comunicação do Ministério Público Federal.  

Nesse contexto, reputou demonstrada a justa causa para instauração de processo administrativo 

disciplinar que vise a apuração de violação do dever funcional de agir com zelo no exercício das funções 

ministeriais, porquanto a manifestação desbordou do dever de informar, culminando em verdadeiro julgamento 

pela mídia (“trial by media”) e, consequentemente, em violação ao princípio constitucional da presunção de 

inocência, que resguarda todos os cidadãos brasileiros ainda não condenados criminalmente.   

Destaque-se, ademais, que o comportamento personalíssimo exacerbado em detrimento da 

institucionalidade, além de desbordar do dever de zelo e de sobriedade inerente à atuação do Membro do 

Ministério Público, não favorece o combate à corrupção em bases sólidas e prolongadas que o povo exige e, 

cada vez mais, reclama de todas as instituições.  

As lições doutrinárias e jurisprudenciais confirmam que, no caso em epígrafe, houve desvio da 

atuação ministerial, culminando no descumprimento de dever funcional insculpido na Lei Complementar nº 

75/1993 e violação à vedação do art. 8º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP.  
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Sob outra ótica, importante frisar que o raciocínio exposto não tem o condão de diminuir a 

importância da chamada Força-Tarefa da Lava-Jato, reconhecidamente prestadora de bons serviços ao país no 

necessário e ingente combate à corrupção, mas apenas reafirmar que toda atuação das autoridades públicas 

está adstrita à reverente e obstinada obediência às leis e às instituições.  

Assim, pode-se concordar, como já dito por alguns, que a Lava-Jato é maior do que todos nós, 

mas não é e não pode pretender ser maior do que o próprio Ministério Público e do que as demais instituições 

do Sistema de Justiça.  

A Lava-Jato não pode confundir-se como uma marca a exigir estratégia de marketing e a 

interessada e permanente propaganda dos seus integrantes, afastando-se dos cânones e dos valores da 

instituição Ministério Público, estampados no Mapa Estratégico Nacional, de transparência, de integridade e 

de respeito aos direitos e às garantias dos acusados.  

Assim, apesar de não ser possível a procedência do pedido autoral de censura prévia à atividade 

finalística dos Membros do Ministério Público, conforme defendido alhures, reputou estarem presentes no caso 

em epígrafe indícios de autoria e de materialidade de conduta apta à configuração da justa causa para investigar 

a apontada falta disciplinar de descumprimento do dever funcional inserto no inciso IX do art. 236 da Lei 

Complementar nº 75/1993, qual seja, o dever de exercer com zelo e probidade suas atribuições, o que 

justificaria o exame dos fatos, em juízo de cognição exauriente, por esta corte Administrativa em Procedimento 

Administrativo Disciplinar.  

Quanto ao alegado “bis in idem” entre o presente Pedido de Providências e a RD nº 1.00771/2016-

07, nessa fase preliminar de mera aferição de justa causa para abertura de procedimento disciplinar, ressalvando 

a possibilidade de outro entendimento quando da exauriente apreciação meritória, não vislumbro a sua 

ocorrência.  

Consignando que os procedimentos têm partes e pedidos distintos, é relevante notar que o 

arquivamento da RD nº 1.00771/2016-07 foi realizado de forma monocrática pelo então Corregedor Nacional 

do Ministério Público, sem passar pelo crivo do Plenário do CNMP.  

Assim, constatada a justa causa acima perscrutada, caberia a este Plenário revisar o feito 

arquivado por decisão monocrática, nos termos do artigo 23, XIII, do RICNMP.  

Nesse contexto, a rigor, seria o caso de procedência do pedido para que este Plenário, constatada 

a justa causa autorizadora, revisasse a decisão monocrática proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério 

Público e instaurasse Procedimento Administrativo Disciplinar em face dos Membros do MPF representados.  

Não obstante essa conclusão, verifico que os fatos narrados na exordial ocorreram em 14/09/2016, 

razão pela qual as sanções administrativas previstas na Lei Complementar nº 75/1993 cominadas à violação 
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de descumprimento de deveres funcionais já se encontram todas elas abarcadas pela prescrição.   

Com essas considerações, apesar de reconhecer a justa causa para a deflagração da persecução 

administrativa disciplinar, no caso concreto concluo que essa pretensão resta obstada pela ocorrência da 

prescrição, sendo neste sentido o meu voto.  

Nesse contexto, reputou demonstrada a justa causa para instauração de processo administrativo 

disciplinar que vise a apuração de violação do dever funcional de agir com zelo no exercício das funções 

ministeriais, porquanto a manifestação desbordou do dever de informar, culminando em verdadeiro julgamento 

pela mídia (“trial by media”) e, consequentemente, em violação ao princípio constitucional da presunção de 

inocência, que resguarda todos os cidadãos brasileiros ainda não condenados criminalmente.  

Contudo, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta destacou que os fatos narrados na exordial 

ocorreram em 14/09/2016, razão pela qual as sanções administrativas previstas na Lei Complementar nº 

75/1993 cominadas à violação de descumprimento de deveres funcionais já se encontram todas elas abarcadas 

pela prescrição, diante do disposto nos arts. 240, II, e 244, I, do mesmo diploma legal.  

Em razão disso, embora reconhecida a justa causa para a deflagração da persecução 

administrativa disciplinar, votou pelo arquivamento do feito quanto ao aspecto disciplinar em razão da 

prescrição, no que foi acompanhado pela maioria dos Conselheiros, vencidos o Relator e Conselheiro Silvio 

Amorim.  

O Conselheiro Otávio Rodrigues, por sua vez, votou pela procedência parcial do pedido, para 

determinar aos membros requeridos que se abstenham de utilizar as instalações, os equipamentos e recursos 

do MPF para atividades políticas ou político-partidárias, no que foi acompanhado pela maioria dos 

Conselheiros, vencidos, quanto a este ponto, os Conselheiros Relator, Sebastião Vieira Caixeta, Silvio Amorim 

e Rinaldo Reis.  

O acórdão ainda está pendente de elaboração no gabinete do Conselheiro Relator. 

 

4.3.5 O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto nos autos da Reclamação Disciplinar n.º 

1.00579/2019-37, na qual o Plenário do CNMP, por unanimidade, referendou a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar em face do Ministério Público Federal Diogo Castor de Mattos, então membro da 

Força-Tarefa da Lava Jato. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta acompanhou o Corregedor Nacional pelo referendo da 

instauração do PAD, parabenizando-o pelo voto apresentado, e fez alguns destaques, para justificar seu voto. 

Registrou que o fato inicial, conforme apontado pelo Presidente da ANPR, Dr. Fábio George, não lhe parece 
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ter essa gravidade tão grande para que se cogite uma pena de demissão, mas que, no decorrer da apuração dos 

fatos, verifica-se o envolvimento de outros elementos que, como bem ressaltado no voto do Corregedor 

Nacional, podem – ressaltando tratar-se de uma possibilidade – configurar um ilícito penal. 

Nesse aspecto, apontou que os fatos se revestem de mais gravidade, o que impõe a este CNMP o 

seu esclarecimento completo. Indicou que, sendo membro do Ministério Público, sempre ressalta a necessidade 

de apuração completa dos fatos, de modo que o Conselho Nacional não se pode furtar, nesse momento, de 

apurar todos os fatos para chegar, ao fim, ao seu esclarecimento completo. O Conselheiro registrou, ainda, que 

se pode, inclusive, chegar à conclusão, em tese, ao fim da instrução processual, de que não há nenhuma 

responsabilidade do membro processado, mas que não pode este Conselho deixar de apurar de forma completa 

os fatos, porque lhe parece que há indícios de materialidade e de autoria quanto aos ilícitos objeto da 

instauração de inquérito policial para apuração desses fatos tidos como crimes, o que impõe ao CNMP que não 

dê por encerrada a questão, como fez, a seu ver, equivocadamente, a Corregedoria-Geral do MPF. 

Ademais, o Conselheiro destacou que não há prescrição, tampouco a proibição do non bis in idem, 

pois a Corregedoria Nacional tem a prerrogativa, disposta no Regimento Interno, de, diante da insuficiência 

da atuação da Corregedoria local, no que acompanhou também o Corregedor Nacional em seu voto. A ementa 

do julgamento ficou redigida nos seguintes termos: 

RECLAMAÇÃO       DISCIPLINAR.       MEMBRO       DE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

CONTRATAÇÃO DE OUTDOOR PARA PROMOÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO  DA  

CONTRATAÇÃO  NO  CURSO DE SINDICÂNCIA PERANTE A CORREGEDORIA- GERAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCLUSÃO DA ORIGEM PELA OCORRÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO  DE  DEVERES  FUNCIONAIS  PREVISTOS NO  ART.  236,  IX  E  X,  DA 

LEI  COMPLEMENTAR  Nº 75/93.  DETECTADA  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE DADOS 

DE TERCEIRO NO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA MIDIA PARA PROMOÇÃO 

PESSOAL. FATOS QUE PODEM ENSEJAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/1992) E FATO TÍPICO 

(ART. 299 e 307 DO DECRETO LEI Nº 2.848/1940). POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS DEVERES 

DE MANTER CONDUTA ILIBADA E  DE ZELAR  PELA DIGNIDADE DE SUAS 

FUNÇÕES, OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E CONDUTA DESONESTA. 

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE FALTA  FUNCIONAL.  

CABIMENTO  DA  PENALIDADE DE DEMISSÃO (ART. 239, IV, C/C ART. 240, V, “B”) A 

SER SUBSTITUÍDA PELA PENA DE SUSPENSÃO. PROPORCIONALIDADE. 

DIVERGÊNCIA DE CONCLUSÕES EM FACE DA SINDICÂNCIA CONDUZIDA PELA 

CORREGEDORIA DE ORIGEM. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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DISCIPLINAR. 

1  –  Trata-se  de  Reclamação   Disciplinar   instaurada  em decorrência da decisão monocrática 

de 05 de agosto de 2019, da lavra do Exmo. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que 

encaminhou cópias dos autos do Pedido de Providências nº 1.00230/2019-50 para que fosse 

analisado o aspecto disciplinar; 

 2 – O Pedido de Providências nº 1.00230/2019-50 foi originariamente  arquivado  ao  argumento  

central  de  que inexistiam elementos que associassem Membros do Ministério 

Público à contratação de publicidade veiculada em outdoor. O novo  peticionamento,  por  sua  

vez,  apontou  para  possível fraude nos documentos apresentados pela empresa 

OUTDOORMÍDIA, em face de declarações do suposto contratante prestadas à Polícia Federal; 

 3 – A Corregedoria-Geral da origem informou a instauração de sindicância (Sindicância CMPF 

nº 1.00.002.000067/2019-97), com posterior arquivamento; 

 4 – Reconhecimento, no curso da sindicância, de que o membro sindicado contratou publicidade 

atinente aos procuradores da República da Força Tarefa Lava Jato de Curitiba/PR, instalada em 

OUTDOOR, na cidade de Curitiba/ PR, incorrendo em possível promoção pessoal; 

 5 – A Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal entendeu pela configuração, em tese, de 

violação dos deveres do membro do Ministério Público da União (art. 236, IX e X, da Lei 

Complementar nº 75/93), conduta que ensejaria a penalidade de censura, mas que estaria 

fulminada pela prescrição; 

6 – Legitimidade autônoma e concorrente da Corregedoria Nacional do Ministério Público. 

Divergência de entendimento em   face   da   atuação   da   Corregedoria-Geral   da   origem. 

Previsão do art. 79, caput, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público; 

7 – Prescrição afastada. O fato imputado ao membro ministerial pode, em tese, configurar 

improbidade administrativa, o que atrai a penalidade de demissão (art. 239, IV, c/c art. 240, V, 

“b)” da Lei Complementar nº 75/93) cuja prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 244, III, da Lei 

Complementar nº 75/93); 

 8 – Prescrição afastada. O fato supostamente cometido pelo membro reclamado pode, em tese, 

também configurar figuras típicas penais, razão pela qual o prazo prescricional da respectiva ação 

disciplinar tem por parâmetro o estabelecido no artigo 109 do Código Penal, conforme determina 

o artigo 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90, independentemente da sorte da ação criminal. Precedentes 

do Supremo Tribunal Federal; 
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 9 – Reconhecimento espontâneo e autônomo no curso de sindicância perante a Corregedoria-

Geral de origem do financiamento de contratação de outdoor para veicular peça publicitária de 

promoção  pessoal em descompasso  com  os princípios constitucionais da impessoalidade e da 

moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal); 

10  –  Detectado  uso  indevido  de  dados  de  terceiros  na contratação da publicidade. Inexistência 

de diligências da Corregedoria-Geral  de  origem  na  apuração  da  ciência  e participação do 

membro sindicado na utilização dessas informações de terceiros e contratação fraudulenta da 

publicidade em outdoor e/ou relação com a empresa de publicidade; 

 11 – Possibilidade de configuração adicional do crime de falsidade ideológica na utilização 

deliberada e fraudulenta de dados   de   terceiro   na   contratação   de   publicidade   para promoção 

pessoal de modo a evitar responsabilidade disciplinar; 

 12 – Necessidade de verticalização da apuração em face dos indícios de materialidade e de autoria 

de infração funcional, determinantes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar.  

Inteligência  do  art.  77,  IV,  da  Resolução  nº 

92/2013 (Regimento Interno do CNMP); 

 13 – Referendo pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público da decisão de 

instauração de PAD proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 

77, § 2º, do Regimento Interno do CNMP. 

 

4.3.6. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente nos autos do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 1.01149/2018-98, de relatoria do Conselheiro Valter Shuenquener, instaurado 

em desfavor de membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que, em 12 de maio de 2018, por 

meio de sua página na rede social Facebook, postou mensagem depreciativa e desrespeitosa ao Ministério 

Público do Trabalho e aos seus membros. 

O Relator julga improcedente a pretensão punitiva disciplinar para absolver o processado, por 

entender que a postagem se tratou de ato único e isolado, com teor crítico direcionado de forma abstrata, sem 

destinatários específicos.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto divergente pela aplicação da penalidade de 

censura, após o voto do relator e a sustentação oral realizada pelo Vice-Presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho, Dr. Helder Santos Amorim. Em seu voto divergente escrito, o Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta ressaltou que o fato de a manifestação abusiva não se dirigir especificamente a algum membro 
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é ainda mais grave porque a ofensa é irrogada contra todo o Ministério Público do Trabalho e, genericamente, 

a todos os Procuradores do Trabalho. 

Além disso, o Conselheiro destacou que a manifestação tem o potencial de gerar conflitos 

interinstitucionais e que, embora no caso dos autos não haja menção específica a determinado Membro do 

MPT, resta patente e manifesta a mácula à imagem e à dignidade da Instituição como um todo, decorrente de 

publicação em rede social que, para muito além de simples crítica à atuação funcional, buscou com clareza 

solar descredenciar o Ministério Público do Trabalho e seus Membros perante a opinião pública.  

Ademais, ressaltou que o processado, em nenhum momento, procurou atenuar ou retratar-se das 

injustas e ofensivas palavras. Ao contrário, ele as reafirmou no depoimento pessoal colhido na instrução 

processual, reiterando e defendendo a legitimidade do ataque institucional externado e a forma como foi feito.  

Ponderou que a liberdade de expressão dos Membros do Ministério Público deve ser exercida 

com a cautela e a temperança necessárias para não comprometer a imagem e a honorabilidade da Instituição, 

que é presentada pelos seus integrantes.  

Seguiu assentando que Juízes e Membros do Ministério Público são autoridades públicas 

investidas de parcela do poder estatal, detêm poder político por exercerem atos de soberania e é por essa razão 

que deles se exige comedimento e ilibada conduta pública e privada, bem como a guarda do decoro pessoal.  

Nessa linha de pensamento, ressaltou que é fácil perceber que os agentes públicos, entre eles os 

Membros do Ministério Público, não têm a mesma liberdade de crítica do cidadão dito comum porque eles – 

os agentes públicos –, notadamente os Membros de Poder e os integrantes do Ministério Público, sempre 

ostentam essa qualidade nas suas manifestações.  

Desenvolvendo o raciocínio, lembrou que não é por outra razão que os estatutos funcionais dos 

Membros do Ministério Público reclamam respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, urbanidade para 

com quem se relacione em razão do serviço, desempenho com zelo e probidade as suas funções, guarda do 

decoro pessoal, manutenção de ilibada conduta pública e particular, zelo pelo prestígio da Justiça, por suas 

prerrogativas e pela dignidade de suas funções.  

Assim, ressaltou, os Membros do Ministério Público gozam da liberdade de expressão nos 

mesmos moldes e com as mesmas restrições dos demais cidadãos, mas também com os acréscimos das 

limitações decorrentes das vedações legais e deveres funcionais que lhes são impostos.  

Asseverou que a eles, portanto, não pode ser interditada a participação em embates travados no 

campo da esfera pública, sendo-lhes facultado o exercício de sua 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 a seu cargo, por determinação constitucional.    
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Advertiu, porém, que essa atuação jamais pode destoar do dever de manter conduta ilibada e 

respeitosa aos demais Membros do Ministério Público brasileiro, inclusive, à própria instituição Ministerial, 

complementando que a liberdade de expressão, portanto, não pode significar um “cheque em branco” para que 

o processado possa ofender de maneira direta o Parquet trabalhista e sua atuação, mormente quando há 

manifesta potencialidade para que sua conduta seja causa de conflitos interinstitucional e social.  

Sublinhou, ainda, que manifestações do teor das analisadas nos autos têm o claro potencial de 

gerar tensões e conflitos entre as instituições ministeriais (MP/RJ e MPT), além de dilacerar o princípio da 

unidade em sentido mais largo, pelo qual há um único Ministério Público brasileiro, composto por todas as 

unidades e os ramos, os quais devem atuar, portanto, de forma harmônica, respeitosa e engajada.  

Nesse sentido, colacionou diversos precedentes do CNMP nos quais a ofensa direta, ainda que 

composta por ato único e com menção genérica à instituição, foi considerada como suficiente para a 

caracterização da ofensa aos deveres funcionais insculpidos na legislação orgânica e aplicação de sanção 

disciplinar.  

Na ocasião, pediu vista o Corregedor Nacional, que devolveu o pedido de vista na 19ª Sessão 

Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2019, apresentando voto acompanhando o Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta, pela aplicação de penalidade, mas votando pela advertência, entendimento ao qual aderiu o 

Conselheiro.  

Após tomada de votos, em que os Conselheiros Luiz Fernando Bandeira, Otávio Rodrigues 

Oswaldo D’Albuquerque e a Presidência votaram acompanhando o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta e o 

Corregedor Nacional, totalizando 7 (sete) votos pela aplicação da penalidade contra 2 (dois) pela absolvição, 

o Presidente da Sessão proclamou o resultando no sentido da ausência de maioria absoluta de votos para punir, 

absolvendo o processado.   

Destaque-se que o Presidente considerou a composição completa do Conselho (14 membros), 

para efetuar o cálculo da maioria absoluta, desconsiderando que três cadeiras – Ministério Público dos Estados, 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar – não estão atualmente 

preenchidas. Influenciou também o resultado da votação da ausência justificada da Conselheira 

Fernanda Marinela e da ausência momentânea da Conselheira Sandra Krieger.  

Em 20/12/2019, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) interpôs embargos 

de declaração em face da decisão plenária ocorrida na 19ª Sessão Ordinária (10/12/2019), ainda pendentes de 

julgamento pelo Plenário do CNMP. 

 

4.3.7. Voto escrito apresentado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta nos autos da Reclamação 
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Disciplinar n.º 1.00353/2019-45, instaurada com o fim de apurar a suposta prática de infração disciplinar por 

membro do Ministério Público Eleitoral oficiante nos autos da Notícia de Fato (NF) nº 1.24.0000009732018-

99, e na qual foi interposto Recurso Interno contra decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional. 

Na esteira do voto do Relator, Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, o Plenário, por 

unanimidade, impedido o Presidente, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, aderindo ao 

entendimento da Corregedoria Nacional acerca a inexistência de elementos para a deflagração da persecução 

disciplinar contra membro do Ministério Público Eleitoral.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito convergente ao do Relator, 

destacando que a incompetência do Conselho Nacional do Ministério Público no que diz respeito aos atos 

praticados pelo Procurador-Geral da República cinge-se à apuração de infração disciplinares, por estar o PGR, 

nessa esfera, submetido a regime disciplinar próprio, com julgamento pelo Senado Federal.  

Assim, ressaltou que a Constituição da República deu tratamento equiparado entre o Procurador-

Geral da República, órgão autônomo e destacado constitucionalmente dos demais órgãos do Ministério 

Público, e os Ministros do Supremo Tribunal Federal, instituindo a simetria constitucional entre tais 

autoridades quanto ao processo de escolha, às responsabilidades político-disciplinar e às prerrogativas 

institucionais (CF, artigos 52, II, III, “a” e “e”, 84, XIV, 101, 102, I, “b”, “d”, 128, §§ 1º e 2º, 103-B, I e § 1º, 

130-A, I).  

Logo, eventual imputação da prática de abuso ou desvio de poder no exercício da atividade 

finalística por parte do Procurador-Geral da República deve ser levada ao conhecimento do Senado Federal, a 

quem cabe a apreciação da matéria, nos termos do artigo 52, II, da Constituição Federal. 

Nesse contexto, concluiu o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta que os atos de natureza 

institucional finalística, bem como eventual repercussão de ordem político-disciplinar, estão fora da 

competência do Conselho Nacional do Ministério Público.  

Esclareceu, entretanto, que a supracitada insindicabilidade dos atos do Procurador-Geral da 

República pelo Conselho Nacional do Ministério Público na esfera político-disciplinar e nos atos 

finalísticos não alcança os atos administrativos, financeiros e orçamentários, de que trata o artigo 130-A, § 2º, 

da Carta Política de 1988.  

Ao contrário, é firme o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público, reiterado em 

diversas ocasiões, quanto à competência para sindicar a regularidade de atos adotados no âmbito da 

Procuradoria-Geral da República, no exercício das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras. 

No mesmo sentido, os acórdãos proferidos nos autos dos Procedimentos de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.001352/2012-24, nº 1.00289/2015-05 e nº 0.00.000.000256/2006-
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11, oportunidades nas quais foram reconhecidas pelo CNMP ilegalidades de atos administrativos 

regulamentares expedidos pelo Procurador-Geral da República. 

Feita a distinção e restado claro que a Reclamação Disciplinar julgada contém insurgência de 

ordem disciplinar contra ato de cunho finalístico do PGR, como órgão de execução do Ministério Público 

Eleitoral, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concluiu que tais atos não são sindicáveis pelo CNMP, à luz 

do que assemelhadamente prevê a Constituição Federal aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, 

sujeitando-os ao controle político realizado pelo Senado Federal, razão pela qual acompanhou, in totum, o voto 

proferido pelo Conselheiro Relator. Transcreve-se a ementa do julgamento: 

RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO. INCOMPETÊNCIA DA 

CORREGEDORIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 

1. Trata-se  de recurso interno interposto por  ÔNIO  EMMANUEL LYRA contra   a  decisão  

monocrática, proferida  pelo  Corregedor Nacional do Ministério Público,  que arquivou a 

Reclamação Disciplinar nº 1.00353/2019-45, autuada, por  provocação do recorrente, para  apurar 

a suposta prática de  infração  disciplinar por membro do Ministério Público  Eleitoral  oficiante 

nos autos  da Notícia  de Fato (NF) nº 1.24.0000009732018-99. 

2. Na decisão recorrida, assentou-se que o pedido do representante (retomada de  marcha 

procedimental) encerra, na verdade, uma  representação por  inércia  ou excesso de prazo,  cuja 

apreciação compete ao Plenário do CNMP, e não à Corregedoria Nacional. Assentou-se, ainda,  

que muito  embora a inércia injustificada possa, em  tese,  caracterizar falta  disciplinar a  ser 

apurada  concomitantemente pela  Corregedoria  Nacional, o recorrente  não  trouxe   indícios   

mínimos  da  verossimilhança  de suas alegações. 

3. A  Reclamação Disciplinar  é o  procedimento  investigativo de notícia  de  falta  disciplinar 

atribuída  a  membro ou  servidor do Ministério Público.  Trata-se  de procedimento preparatório 

à sindicância ou processo administrativo disciplinar. Quando relacionada à inércia ou excesso de 

prazo,  a análise  da morosidade processual não  leva  em  conta  apenas o tempo de  tramitação 

do processo, mas  a  detecção   de  situações causadas por  desídia do membro ou servidor no 

cumprimento de seus deveres. Logo, para não   ser   temerária  ou   leviana,    a   instauração  da   

Reclamação Disciplinar  exige   que   a   acusação  contenha,  minimamente,  a narrativa dos fatos 

e a identificação do membro ou servidor reclamado. Inteligência do art. 75 do RICNMP. 

4. A Reclamação Disciplinar, por ser destinada a apurar a verossimilhança de  notícia  de  falta  

disciplinar, não  se presta aos fins  de  obrigar o  membro do  Ministério Público  a  impulsionar 
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autos  sob sua  responsabilidade e, tampouco, formular pedido de cassação   dos   diplomas  de   

políticos   eleitos,   como   pretende  o recorrente. 

5. No caso concreto,  não houve por parte  do recorrente a indicação do  membro supostamente 

autor  da  falta  disciplinar, tampouco a apresentação de  elementos de  informação mínimos para  

o início da apuração. Foi-lhe oportunizada a possibilidade a regularização da  inicial,  porém, em  

inobservância do  princípio da  cooperação processual, houve negativa de  juntada pela  parte   

autora, sob  a justificativa de  os  autos  da  NF  nº  1.24.000000.973-99 tramitarem junto à 

Procuradoria-Geral Eleitoral,  em Brasília/DF. 

6.  Ainda   que   superados  os  vícios   da   inicial,   a  apuração  de eventual responsabilidade 

disciplinar pela suposta inércia  na condução dos  autos   da  NF  nº  1.24.000000.973-99 esbarraria 

no óbice jurisprudencial no sentido da insindicabilidade dos atos praticados pelo  Procurador-

Geral da  República,  na  medida em que  este,  a teor  do  artigo  73 da  Lei Complementar nº 

75/93, é o Procurador-Geral  Eleitoral,   a  quem   o  procedimento  em  apreço está submetido 

por imposição legal. 

7. Os atos da Procuradoria-Geral da República não são sindicáveis frente   a  este  Conselho 

Nacional quando  praticados  dentro  do espectro de suas  prerrogativas constitucionais, hipótese 

em que  o sistema republicano  brasileiro atribuiu  ao  Senado   Federal   e  ao Supremo  Tribunal  

Federal   a   apuração  de   eventual responsabilidade,  nos  termos  dos  artigos   52,  II  e  102,  I,  

b  da Constituição Federal.   Precedentes do  STF: ADI  nº  6028-MC/DF, ADI  nº  3367 e  MS  

nº  35955  e  MS  nº  31578-MC;  e  do  CNMP: Processo  nº 1.00556/2018-97. 

8. Efetivo impulso oficial. Em 11 de junho de 2019, a Procuradoria- Geral   Eleitoral   proferiu  

decisão   de   arquivamento  da   NF   nº 1.24.000000.973-99. 

9. Recurso  interno conhecido e, no mérito,  improvido. 

 

4.3.8. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto nos autos da Revisão de Processo Disciplinar 

nº 1.00777/2018-00,  na qual pleiteava-se a revisão da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso interposto por Membro 

daquela instituição e confirmou a decretação de sua disponibilidade por interesse público.   

Alegou a parte autora, em apertada síntese, a nulidade da decisão, sob o argumento de violação 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito a uma decisão fundamentada nas 

provas.  



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 149 de 195 

Em seu voto, o Conselheiro Relator Valter Shuenquener de Araújo entendeu que não houve 

cerceamento da defesa e que não havia razão de nulidade do processo administrativo a partir dos argumentos 

apresentados pelo requerente, concluindo, ainda, pela configuração das infrações funcionais descritas nos 

autos do processo disciplinar, razão pela qual votou pela improcedência e manutenção da disponibilidade por 

interesse público, com fundamento nos artigos 163, incisos I e II, da LC nº 734/93.  

Manifestou-se, acompanhando integralmente o voto do Relator, o Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta. Inicialmente, ressaltou que a competência revisional atribuída a este Conselho Nacional pela 

Constituição da República, para revisar os procedimentos administrativos disciplinares interpostos em 

desfavor dos Membros do Ministério Público, não pode ser tida como sucedâneo recursal, de modo que não 

pode ser concebida de forma tão ampla a ponto de amputar o exercício do Poder Disciplinar pelos órgãos do 

Ministério Público. Ao revés, segundo afirmou, deve-se prestigiar o juízo de ponderação realizado pelas 

Instituições de origem, as quais possuem legítimo interesse em reprimir as infrações cometidas por seus 

próprios membros, devendo a atuação deste Órgão de Controle se ater a hipóteses excepcionais, tais como 

irregularidade na condução do processo, manifesta desproporcionalidade na penalidade aplicada ou evidente 

contrariedade à prova dos autos.  

Com essas ponderações, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta asseverou que, no caso em 

testilha, não procedem as alegações referentes a suposto cerceamento de defesa devido ao indeferimento da 

oitiva de testemunhas, eis que a produção da prova foi requerida extemporaneamente pelo processado. 

Ademais, a prova documental juntada aos autos foi devidamente considerada pelos órgãos correcionais locais, 

porém, mostrou-se insuficiente para alterar a convicção alcançada acerca do cometimento da infração 

disciplinar, entendimento este confirmado no voto do Conselheiro Relator.  

Após os debates, à unanimidade, o Plenário do CNMP julgou improcedente os 

pedidos formulados, tendo se declarado suspeito o Conselheiro Otavio Rodrigues Jr.  A ementa do acórdão foi 

redigida nos seguintes termos: 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO  DE SÃO 

PAULO. ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. 

DECRETAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR INTERESSE PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS  PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO, DA 

AMPLA DEFESA E AO “DIREITO  A UMA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS”. 

INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 

1. O pedido de revisão é no sentido de que sejam cessados os efeitos da decretação de 

disponibilidade por interesse público de membro do Ministério Público paulista, ao argumento de 
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que, em julgamento de recurso  interposto  em processo  administrativo  disciplinar,  o  Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo teria violado 

os princípios do contraditório, da ampla defesa e o “direito a uma decisão fundamentada nas 

provas”. 

2. O prazo decadencial de um ano para a apresentação de pedido de revisão disciplinar ao CNMP 

é contado a partir da intimação do interessado, em obediência ao princípio da publicidade 

aplicável à Administração Pública (STF, MS 30.568 AgR). 

3. Considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessária a 

suspensão de procedimentos administrativos disciplinares até o julgamento definitivo de ações 

penais que tramitam em paralelo. A imposição de uma sanção disciplinar, quando comprovada 

a prática de infração, prescinde de prévio julgamento no âmbito criminal (STJ, AgRg no RMS 

48.631). 

4.  Inexiste  violação  aos  princípios  do  contraditório  ou  da  ampla defesa, ou ao direito do 

agente ministerial processado em produzir provas durante o trâmite do procedimento 

administrativo na origem, em razão de a denunciante dos fatos apurados neste procedimento, e 

objetos da ação penal, não ter sido ouvida neste procedimento após ter sido ouvida no processo 

criminal, com vistas à confirmação ou não de sua versão inicial. Isso porque, a Administração 

não se baseou única e exclusivamente nos fatos narrados pela denunciante, havendo outras provas 

produzidas, em autos físicos com centenas de peças. Para além disso, a aludida denunciante só 

foi ouvida no âmbito criminal no dia 7 de junho de 2018, enquanto o presente processo 

administrativo, na origem, foi definitivamente julgado em 16 de agosto de 2017. 

5. Não subsiste mácula que evidencie nulidade do processo administrativo sob o fundamento da 

ausência dos depoimentos de três testemunhas/informantes  indicados  pelo  agente  ministerial 

processado. Com uma das testemunhas, a pretensão residiria no fato de que ela provaria a tese 

de que os valores efetivamente recebidos eram provenientes de projetos acadêmicos e não do 

suposto delito praticado. Todavia, este é o ponto nodal do processo disciplinar e da ação penal 

que dele foi originada, não se podendo cogitar que, isoladamente, tal oitiva teria o condão de 

desconstruir e ensejar a nulidade de todo o processo disciplinar finalizado. Enfatize-se, neste 

ponto, que não houve comprovação de que a defesa do processado tenha pugnado, nas formas 

regimental e legal, pela oitiva desta testemunha de forma tempestiva durante a instrução do 

procedimento e, tampouco, qualquer fato impeditivo para a referida oitiva. 

6. Quanto  à segunda testemunha apontada pelo  agente ministerial, também não há como 

conjecturar que, por meio dela, fossem ser produzidas novas provas que pudessem gerar a 
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nulidade de todo o processo administrativo. Trata-se de advogado das Casas Bahia que, 

supostamente,  teria  repassado  os  valores  decorrentes  do beneficiamento à empresa ao 

processado, além do fato de que ele é, também, corréu na ação penal a que o agente ministerial 

responde. 

7.  No  que  se  refere  à  terceira  testemunha/informante  indicado, verifica-se que se trata do 

filho do agente ministerial processado, inexistindo, de igual forma, qualquer vício na ausência de 

seu depoimento no procedimento administrativo na origem. O objetivo pretendido, com o 

referido depoimento, seria o de se conhecer o perfil da denunciante (ex-esposa do membro 

ministerial processado e mãe do informante). Contudo, como alhures dito, a Administração não 

se baseou   exclusivamente   nas   narrativas   da   denunciante   para   a decretação a medida de 

disponibilidade por interesse público ao processado. 

8. Não há nódoa no processo disciplinar em defluência da desconsideração  de  conteúdo  de  pen  

drive,  cuja  juntada  só  foi pugnada após a finalização do procedimento. Ademais, a pretensão, 

neste ponto, consistiria em comprovar a existência de um suposto projeto de mestrado. Todavia, 

este tema foi enfrentado na tramitação e no julgamento de origem, não tendo sido confirmado, 

de modo que o conteúdo do dispositivo eletrônico não teria o potencial para infirmar a conclusão 

a que se chegou. 

9.  Não  se  pode  falar  em  nulidade  do  julgamento  do  processo disciplinar de origem por dele 

ter participado, na votação, Procurador de Justiça que estava designado para a Subprocuradoria 

de Justiça que investigava o processado no âmbito criminal. Não há elementos mínimos que 

demonstrem que o Procurador de Justiça teria externado juízo  prévio  condenatório  ou  de  que  

teria  interferido,  de  alguma forma,   no   convencimento   dos   demais   julgadores   da   

comissão processante  do  julgamento  de  origem.  Nesse  sentido:  STJ,  RMS 20.104. 

 
10. No transcurso do processo administrativo disciplinar de origem, restou indene de dúvidas que 

o promotor de justiça processado descumpriu deveres funcionais e praticou infrações 

disciplinares. Para além do contexto criminal das condutas imputadas ao membro ministerial 

processado na seara penal (recebimento da vantagem indevida de R$ 428.000,00 – quatrocentos 

e vinte e oito mil reais – de advogado das Casas Bahia, em troca de benefícios por parte do 

promotor de justiça à empresa, em arquivamentos de inquéritos civis e em termos de ajustamento 

de conduta), são clamorosas as faltas funcionais perpetradas, no sentido de não manter, pública e 

particularmente,  ilibada  e  compatível  conduta  com  o  exercício  do cargo e, também, de zelar 

pelo prestígio e pela dignidade de suas funções (Art. 169, I e II, LCE nº 734/931). Nos 

termos da tese de defesa do agente ministerial processado, cogitando-se a eventual hipótese de 
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que ele tivesse celebrado negócios incomuns e sub- reptícios (elaboração de livro, na condição 

de “ghost  writer”,  e de projeto acadêmico, para instituição de ensino) com o advogado de 

empresa que estava sob sua investigação, é patente o descumprimento dos deveres funcionais 

acima discriminados. É inconcebível que um promotor de justiça, na qualidade de principal 

representante da acusação e da investigação em relação àqueles que contrariam a lei, celebre   

negócios   tidos   pelo   decisum   recorrido   como   escusos, duvidosos e camuflados com pessoa 

física ou jurídica por ele investigada. 

11. O fato de um promotor de justiça, um agente político, aceitar como factível e razoável o fato 

de acertar a elaboração de projeto acadêmico para  determinada  instituição  de  ensino,  

reconhecida  estadual  e nacionalmente, de modo que os valores devidos sejam pagos por terceira 

pessoa, no caso, por advogado que representa empresa investigada pelo próprio agente ministerial 

em inquéritos civis, fere o dever funcional de zelo pelo prestígio e dignidade de suas funções. 

12. Em outra vertente, as práticas funcionais, por parte de promotor de justiça, consistentes no 

arquivamento de peças informativas, por duas vezes,   com   subtração   da atribuição   do   

Conselho   Superior   do Ministério Público para revisão dos arquivamentos e, além disso, a 

celebração de termo de ajustamento de conduta, sem lançar nos autos a promoção de 

arquivamento e sem a consequente remessa dos autos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho 

Superior, evidenciam, de forma manifesta  e  flagrante,  a  ausência  de  observação  das  

formalidades legais no desempenho da função de um promotor de justiça. 

13.  É  de  fácil  compreensão,  para  qualquer  operador  que  atue  no âmbito do Ministério 

Público, que, dentre as principais atribuições do Conselho Superior do Ministério Público (senão 

a principal), reside justamente a de rever os arquivamentos de inquéritos civis. Nesse contexto, é 

obrigatória a remessa, pelo promotor de justiça, dos autos de inquérito civil e peças de informação 

arquivados ao Conselho Superior para homologação [artigo 30, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público)2; artigo 110, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 734/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo)3]. 

14. Inexistência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao “direito a uma 

decisão fundamentada nas provas”, tendo, ademais, restado robustamente configuradas as 

infrações disciplinares perpetradas pelo promotor de justiça requerente/processado, que, por 

sua vez, justificam a manutenção da decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo que 

decretou sua disponibilidade compulsória, a teor do que dispõe o artigo 163, incisos I e II, da Lei 

Complementar Estadual paulista nº 734/934. 

15. Voto pela IMPROCEDÊNCIA da presente revisão de processo disciplinar, ficando mantida 

a aplicação da penalidade de disponibilidade por interesse público ao promotor de justiça Roberto 
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Senise Lisboa, a teor do que disposto no artigo 163, inciso II, da Lei Complementar Estadual 

paulista nº 34/93, e nos termos da fundamentação deste decisum. 

 

4.3.9. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito nos autos da Reclamação Disciplinar 

n.º 1.00043/2019-94. Tratou-se, em síntese, de procedimento instaurado pela Corregedoria Nacional para 

apurar infrações disciplinares imputadas ao Procurador de Justiça Militar, por suposta violação aos deveres 

funcionais previstos no art. 236, incisos VIII (tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em 

razão do serviço) e IX (desempenhar com zelo e probidade as suas funções), da Lei Complementar nº 75/1993, 

relativamente a indícios de prática de assédio moral contra servidores e estagiários; utilização de 

procedimentos administrativos e expedientes normativos para perseguir servidores e estagiários; alteração de 

critérios de escolha de estagiários já selecionados, constrangendo-os com procedimentos não previstos em lei; 

e distribuição não equitativa e paritária entre os membros do mesmo ofício de procedimentos e inspeções 

carcerárias, com objetivo de obtenção de vantagem econômica.  

Em seu voto, o Corregedor Nacional propunha o referendo da decisão monocrática que 

determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, pugnando, inicialmente, em razão de 

ser réu primário, pela aplicação da sanção administrativa de censura, nos termos do art. 240, inciso II, do 

mesmo diploma legal.  

No entanto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito para divergir tão 

somente quanto à tipificação das condutas, por entender que, na hipótese em testilha, diante da gravidade do 

assédio moral narrado nos autos, essas se amoldam perfeitamente ao tipo disciplinar de improbidade 

administrativa descrito no artigo 240, V, b, da LC nº 75/1993, o qual é punível com a pena de demissão.   

Destacou que, em tese, foram perpetradas 6 condutas configuradoras do assédio moral, as quais 

estão elencadas no parecer que fundamenta a decisão do Exmo. Corregedor Nacional. São elas: 1) Ignorar 

reiteradamente o locutor, constrangendo servidores a estabelecer contato somente através de interposta pessoa 

ou por e-mail; 2) Provocar alterações severas emocionais e psicológicas em servidores e estagiários, levando-

os a crises de choro; 3) Estabelecer conversas para com estagiários e servidores permeadas de gritos, palavras 

grosseiras e humilhações; 4) Recusar-se a cumprimentar e ignorar cumprimentos e a presença dos 

subordinados de forma sistemática; 5)  Imprimir castigos aos seus subordinados, como forma de demonstrar 

seu desapreço; e  6) Utilização de procedimentos administrativos e expedientes normativos para perseguir 

servidores e estagiários.  

Com essas considerações, no caso em testilha, embora a tipificação das condutas realizadas pela 

Corregedoria Nacional não tenha caráter vinculativo da decisão plenária de mérito, o Conselheiro Sebastião 
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Vieira Caixeta entendeu ser mais adequado que conste expressamente do ato inaugural do Processo 

Administrativo Disciplinar o enquadramento das condutas como atos de improbidade administrativa que 

podem dar ensejo à pena de demissão (artigo 240, V, b, da Lei Complementar nº 75/1993), o que se faz, 

inclusive, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.   

Aderindo a esse entendimento, o Conselheiro Rinaldo Reis decidiu retificar seu voto, para alterar 

a Portaria de Instauração do PAD, fazendo dela constar a sanção administrativa de demissão, no que foi 

acompanhado, à unanimidade, pelos demais Conselheiros.  Transcreve-se a ementa do acórdão: 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DO PLENÁRIO DO CNMP. CONVERSÃO EM 

DILIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 76 DO RE- GIMENTO INTERNO DO CNMP. 

MANUTENÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

JUSTA CAUSA. IN- TELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO 

DO CNMP. REFERENDO. 

1) Trata-se de Reclamação Disciplinar que, após a decisão monocrática de instauração de processo 

administrativo disciplinar, teve o seu julgamento convertido em diligência, com a finalidade de 

oitiva do membro ministerial reclamado. 

2) Possíveis infrações praticadas de maneira continuada e permanente entre os anos de 2009 e 

2019, as quais provocaram, em tese, a degradação do ambiente laboral em virtude da prática de 

assédio moral. 

3) Presença de indícios suficientes de violação aos deveres funcionais previstos no art. 236, 

incisos VIII (tratar  com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço) e 

IX (desempenhar com zelo e probidade as suas funções), da Lei Complementar n. 75/1993, em 

combinação com o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, sendo aplicável a penalidade de demissão, 

na forma do art. 240, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993, visto que as condutas 

narradas configuram, em tese, improbidade administrativa. 

4) Referendo da decisão que instaurou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do 

membro ministerial reclamado. 

 

4.3.10. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto nos autos da Reclamação Disciplinar nº 

1.00141/2019-12, proposta em desfavor de Membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para 

apurar as seguintes condutas a ele imputadas: 1) parcialidade no desempenho de suas funções, em virtude de 

suposta atuação dirigida ao recorrente e seus familiares; 2) valer-se de “suas prerrogativas funcionais como 

instrumento de satisfação de convicções pessoais e como meio de minar a credibilidade do reclamante como 
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Ministro do Supremo Tribunal Federal”; 3) violação a dever funcional de se declarar suspeito nas hipóteses 

legais, em razão da atuação nos feitos nos quais o recorrente figura como parte; e 4) deixar de prezar pelo 

prestígio e pela dignidade da Justiça, de desempenhar suas funções com zelo e presteza e de se declarar suspeito 

ou impedido.  

Ao apreciar o recurso interno interposto contra a decisão de arquivamento proferida pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Relator, Conselheiro Otávio Rodrigues afirmou que, na 

hipótese, não se aplicaria o Enunciado nº 06/2009 do CNMP, pois o que se discute é a conduta do membro 

recorrido no exercício de suas funções, a qual denotaria possível violação ao cumprimento dos seguintes 

deveres: (a) zelar pelo prestígio e dignidade da Justiça; (b) desempenhar suas funções com zelo e presteza; 

(c) agir com respeito aos princípios da imparcialidade, impessoalidade e da boa-fé processual. Asseverou, 

igualmente, que referida conduta, quando praticada por um membro do Ministério Público, é ainda mais 

grave e põe em causa a imparcialidade e a impessoalidade, dois princípios essenciais para o exercício das 

atribuições constitucionais dos membros. Ao final, entendeu haver justa causa para a instauração de processo 

disciplinar, afirmando haver indícios suficientes de materialidade e autoria de conduta violadora de seus 

deveres funcionais, a qual, se comprovada, dará ensejo à aplicação da pena de advertência, censura ou 

suspensão inferior a 45 dias.  

Em seu voto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta acompanhou o Conselheiro Relator quanto 

à rejeição das preliminares e ao conhecimento do recurso.  

Porém, no mérito, exarou entendimento de que a Corregedoria Nacional analisou as questões 

trazidas aos autos de forma minuciosa, objetos de Sindicância que apurou, exaustivamente, os fatos, não 

havendo na peça recursal inovação que justificasse a alteração do entendimento exarado na decisão recorrida.  

Destacou, ainda, que, apesar de concordar que o Enunciado nº 06/2009 - que faz referência à 

impossibilidade de controle externo pelo CNMP da atividade finalística exercida por membros do MP - não 

pode servir como escudo para prática de ilícitos e abusos, no seu entender não há, na hipótese dos autos, 

demonstração de abuso, de desvio de finalidade ou de poder que justificasse a persecução administrativa 

disciplinar. Ao revés, as razões apontadas pelo recorrente são questões que devem ser discutidas nas vias 

judiciais, visando à desconstituição ou não acolhimento dos pronunciamentos ministeriais.  

Asseverou, também, que foram instaurados seis procedimentos no Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, que redundaram em seis ações civis públicas, as quais, no entanto, se referem a fazendas 

distintas, em todos os casos com alegações de danos ambientais, a justificar a multiplicidade de feitos.  

Obtemperou que, embora algumas das ações propostas tenham tido os pedidos liminares 

indeferidos, todas prosseguem em regular tramitação, ainda sem julgamento definitivo, não sendo a negativa 
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de liminar, por si só, suficiente para caracterizar o desvio de atuação, mormente quando as razões exaradas 

pelo Membro na propositura das ações foram consistentes e bem fundamentadas.  

Sob outra ótica, afirmou o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, o ajuizamento de 23 ações civis 

públicas em face de distintos réus e suas fazendas reforça o argumento de que não houve sentimento pessoal 

de perseguição em relação ao recorrente, uma vez que as demandas foram propostas em relação a pessoas 

diversas supostamente envolvidas nas práticas ilícitas, a apontar um comportamento padronizado em relação 

a todos os investigados nos procedimentos investigatórios.  

Ademais, afirmou que a manifestação, por meio de parecer, na ação popular citada não desbordou 

das atribuições do agente ministerial, estando essa atuação amparada no microssistema de interesses tutelados 

pelo Ministério Público e prevista nas leis que regem os direitos difusos e coletivos.  

Quanto à não declaração de imparcialidade e não decretação de sigilo, o Conselheiro consignou 

que a parte não invocou, em nenhum momento, essas questões nos processos judiciais, sendo impróprio e 

desarrazoado fazê-lo somente em sede disciplinar.   

Por fim, no que tange à alegada entrevista realizada acerca dos fatos, não há prova de que o 

Promotor, mesmo lhe sendo lícito fazê-la dada a publicidade dos processos, não há prova de que a tenha dado, 

apontando o quadro fático, ao contrário, de que não a realizou, sendo que a publicação limitou-se a 

transcrever, ipsis literis, manifestação sua constante do feito público.  

Em conclusão, ressaltando que as supostas infrações disciplinares decorreriam de atos finalísticos 

albergados pela independência funcional e insindicáveis nos termos do Enunciado CNMP nº 06 e que não há 

qualquer prova ou indício consistente de que os atos impugnados tenham sido praticados com abuso, desvio 

de finalidade ou de poder, pediu vênia ao Conselheiro Relator e aos que o acompanhava para negar provimento 

ao recurso interno e manter incólume a decisão proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público.  

Após os debates, os Conselheiros do CNMP, por maioria (11 x 1), decidiram dar provimento ao 

recurso interno para instaurar o processo disciplinar, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencido o 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. A ementa do julgamento ficou redigida nos seguintes termos: 

RECURSO INTERNO EM SINDICÂNCIA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE 

AUSÊNCIA DE QUÓRUM E ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

DO AUTOR DA PRÉVIA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR QUE ORIGINOU A PRESENTE 

SINDICÂNCIA. OCORRÊNCIA DE SUPOSTA PRÁTICA PELO MEMBRO RECORRIDO 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES CONSISTENTES NA VIOLAÇÃO DOS SEGUINTES 

DEVERES FUNCIONAIS: ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA, POR SUAS 

PRERROGATIVAS E PELA DIGNIDADE DAS SUAS FUNÇÕES; DESEMPENHAR COM 
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ZELO E PRESTEZA AS SUAS FUNÇÕES; DECLARAR-SE SUSPEITO NOS TERMOS DA 

LEI. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR MOTIVOS PESSOAIS MEDIANTE A 

DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS PELO MEMBRO RECORRIDO CONTRA O RECLAMANTE. CONDUTAS DO 

MEMBRO RECORRIDO COLOCAM EM DÚVIDA SUA IMPARCIALIDADE E 

IMPESSOALIDADE. JUNTADA EM SEDE RECURSAL DE DOCUMENTOS PRÉ- 

EXISTENTES E RELEVANTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO.   AJUIZAMENTO DE 

NÚMERO EXCESSIVO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS CONTRA O RECORRENTE E SEUS 

FAMILIARES. SUPOSTO CARÁTER ILEGAL NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO SIMP Nº 2014-022/2018. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CNMP Nº 

6/2009. EXERCÍCIO ABUSIVO DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS. CONHECIMENTO E 

PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO INTERNO. 

1. O RI/CNMP fixou em seus arts. 62 e 63 os quóruns que devem ser obedecidos para suas 

deliberações e, dentre eles, jamais deixou margem a ensejar tão corporativista matriz julgadora a 

induzir tratamento díspar entre os membros deste Conselho. Aliás, foi exatamente o inverso que 

almejou o legislador constitucional ao dispor sobre o provimento das quatorze cadeiras deste 

Conselho, buscando moldar suas deliberações com a opinião sempre técnica e legitima da 

sociedade civil e de membros do Ministério Público, escoimando qualquer conduta corporativista 

no controle administrativo da instituição ministerial. 

2. É entendimento assentado da Corregedoria Nacional que a legitimidade e o interesse recursais 

estão presentes quando a parte figurou como representante ou mera interessada no procedimento 

disciplinar, dado que o arquivamento evidencia um obstáculo ao exercício da pretensão do 

recorrente. 

3. O trabalho realizado pela comissão sindicante, não se aprofundou em três aspectos que deixam 

dúvidas quanto ao cumprimento dos seguintes deveres:   (a) zelar pelo prestígio e dignidade da 

Justiça; (b) desempenhar suas funções com zelo e presteza; (c) agir com respeito aos princípios 

da imparcialidade, impessoalidade e da boa-fé processual. 

4.    Em    face    dessa    decisão    na    ACP    nº    10001027-13.2017.8.11.0005, o recorrido 

tirou o Agravo de Instrumento nº 1004795-25.2018.8.11.0000 (p. 878-896 da RD nº 

1.01091/2018- 46). Nesse Agravo de Instrumento, o recorrido apresentou documentos produzidos 

em 19/5/2016, 31/5/2016 e 1º/6/2016 (p. 890-896 da RD nº 1.01091/2018-46), todos eles já 

existentes antes de o recorrido ajuizar, em 18/8/2017, a referida ACP nº 10001027-

13.2017.8.11.0005. Para justificar a mencionada juntada, o recorrido afirma em sua petição que 
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“tal documentação apresenta uma relevância ímpar para o deslinde da presente demanda, em 

razão de sua contemporaneidade com as diligências promovidas pela SEMA nas dependências da 

APA Nascentes do Rio Paraguai, no bojo do Inquérito Civil SIMP nº 504-022/2015, o qual instruí 

os presentes autos” (p. 882 da RD nº 1.01091/2018-46). Não caberia, portanto, a juntada de tais 

documentos em fase recursal, mas sim quando da propositura da ação, dado seu caráter de peça 

indispensável à resolução do mérito. Além disso, tais documentos foram produzidos antes do 

ajuizamento da ACP nº 10001027-13.2017.8.11.0005. É injustificável sua juntada apenas em sede 

de Agravo de Instrumento. 

5. Diferentemente do que o membro recorrido declarou perante a Comissão de Sindicância, não 

se propuseram “apenas” 19 ACPs, uma para cada propriedade localizada em APA. Nos autos 

(particularmente na defesa inicial do membro recorrido na Sindicância), tem-se notícia, em 

verdade, de que foram ajuizadas, ao todo, 23 (vinte e três) ACPs contra proprietários de imóveis 

sediados na APA Nascentes do Rio Paraguai. Além disso, um imóvel (Fazenda São Cristóvão) 

não foi objeto de apenas uma ACP, mas sim de 2 (duas) ACPs (nº 1001027-13.2017.8.11.0005 e 

nº 1000707-26.2018.8.11.0005), ambas em face dos mesmos réus. Somado a isso,   a partir da 

leitura das decisões de indeferimento   do   pedido   liminar   nas   ACPs   nº   1001025-

43.2017.8.11.0005 (p. 301-310 da RD nº 1.01091/2018-46) e nº 1001027-13.2017.8.11.0005 (p. 

311-320 da RD nº 1.01091/2018- 46), evidencia-se haver indícios de que o recorrido ajuizou tais 

ações de forma prematura e sem necessidade, para se dizer o mínimo. 

6. Em decisão de 27/5/2019, o juízo competente deferiu o pedido dos investigados (ora recorrente 

e familiares deste) no Inquérito Civil SIMP nº 2014-022/2018 para a suspensão ou o trancamento 

do mencionado inquérito civil promovido pelo Ministério Público. Para tanto, argumentou-se que 

“a investigação conduzida pelo Ministério Público aparenta revelar caráter de ilegalidade”. 

7. Não se aplica o Enunciado CNMP nº 6/2009, pois o que se discute é a conduta do membro 

recorrido no exercício de suas funções, a qual denotaria possível violação ao cumprimento dos 

seguintes deveres: (a) zelar pelo prestígio e dignidade da Justiça; (b) desempenhar suas funções 

com zelo e presteza; (c) agir com respeito aos princípios da imparcialidade, impessoalidade e da 

boa-fé processual. Referida conduta, quando praticada por um membro do Ministério Público, é 

ainda mais grave e põe em causa a imparcialidade e a impessoalidade, dois princípios essenciais 

para o exercício das atribuições constitucionais dos membros. Esta é a hipótese que diviso ter 

ocorrido nos presentes autos e que merece investigação específica no âmbito de um PAD. 

8. Não pode o Ministério Público converter suas competências constitucionais em instrumento de 

perseguição pessoal, de quebra do  princípio da impessoalidade e em  meio  de  transformar o 
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extraordinário em ordinário; o invulgar em vulgar; o excesso em normal. É necessário, esperável  

e até mesmo  exigível que o Ministério Público atue com firmeza contra os ilícitos e os abusos 

praticados em detrimento da lei. Inaceitável e absurdo é que, em detrimento da lei, o Ministério 

Público atue com firmeza na prática de ilícitos e de abusos. 

9. Recurso Interno em Sindicância conhecido e provido, a fim de que seja instaurado 

Procedimento Administrativo Disciplinar em face do promotor de Justiça do Estado do Mato 

Grosso Daniel Balan  Zappia,  em  razão  de  haver  indícios  suficientes  de materialidade e 

autoria de conduta violadora de seus deveres funcionais insertos nos arts.  arts. 190, inciso VI, e 

134, incisos III, VI e VII, da Lei Complementar Estadual do Mato Grosso nº 416, de 22 de 

dezembro de 2010, a qual, se comprovada, dará ensejo à aplicação da pena de advertência, censura 

ou suspensão inferior a 45 dias, conforme arts. 191 e 193 do mesmo diploma legal. 

 

4.3.11. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente nos autos do Processo 

Administrativo Disciplinar n.º 1.00635/2019-70, no qual, Membra do Ministério Público do trabalho 

condenada à pena de censura requerer a retirada da notícia veiculada no sítio eletrônico do CNMP a respeito 

do processo disciplinar ou, subsidiariamente, da menção a seu nome, em face ao descumprimento do referido 

dispositivo, que estabelece que a pena de censura deve ser aplicada em caráter reservado. 

Ao apreciar o pleito, em 28/05/2020, o ilustre Conselheiro Relator proferiu decisão de 

indeferimento, em síntese, com amparo em precedente do plenário deste CNMP, formado nos autos do Pedido 

de Providências nº 1.00081/2017-85, no qual restou decidido, em 07 de julho de 2017, que “sejam mantidas 

públicas as sessões de julgamento e as notícias respectivas, com divulgação dos nomes e das penalidade 

aplicadas aos membros do Ministério Público”, entendimento este que ora reitera no julgamento do presente 

Recurso Interno. Asseverou, ainda, que o procedimento disciplinar é o previsto no Regimento Interno do 

CNMP, que não faz menção à aplicação de sanções de forma escrita e reservada. 

Apresentou voto divergente o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta para consignar que o acórdão 

emanado na ADI STF 4.638 MC não se aplica ao caso dos autos, merecendo, por isso, ser superado o 

precedente deste Conselho Nacional no julgamento do Pedido de Providências nº 1.00081/2017-85, que se 

fundamentou no referido acórdão do STF.  

Destacou que o Supremo Tribunal Federal, ao consignar a publicidade das sessões em que 

julgados PADs instaurados contra magistrados, não se pronunciou sobre o pleito objeto do presente Recurso 

Interno, o qual não visa à negativa de publicidade da sessão de julgamento, mas apenas a evitar a ostensiva 

divulgação, na página oficial do CNMP, de punição cujo caráter deve ser reservado, nos termos expressos do 
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art. 240, II, da LC nº 75/1993, cuja constitucionalidade jamais foi questionada.  

No entendimento do Conselheiro, visando a conciliar o direito à informação com o disposto no 

art. 240, II, da LC nº 75/1993, mais adequada é a adoção de publicidade não ostensiva permitida pelos artigos 

5º, X, e 93, IX, da Constituição Federal, garantindo-se a divulgação do processo e da sessão de julgamento, 

inclusive com transmissão ao vivo pela internet, de modo a preservar a transparência na divulgação dos fatos 

e do resultado da apuração disciplinar, mas sem replicação do nome completo do Membro do MP na página 

oficial do CNMP. Em outras palavras, deve ser mantida a possibilidade de divulgação de notícias sobre os 

termos do processo e seu julgamento, preservado, no entanto, o caráter reservado da sanção, determinado pela 

referida Lei Complementar, por meio da não indicação do nome do agente ministerial.  

Nesse sentido, concluiu pelo provimento do Recurso Interno, para determinar a retirada do nome 

da recorrente da notícia publicada no sítio do CNMP a respeito da condenação disciplinar aplicada no bojo 

deste processo administrativo disciplinar.  

Após os debates em Plenário, pediu vista dos autos o Conselheiro Silvio Amorim.  

Na sessão de 26/05/2020, o Plenário do CNMP, por maioria, decidiu julgar procedente o PAD, 

vencido o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos: 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO   DISCIPLINAR.   MEMBRO  DO MINISTÉRIO  PÚBLICO 

DO TRABALHO.  MANIFESTAÇÃO NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. IMPUTAÇÃO DE 

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA AO  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DOS DEPUTADOS.  

AFRONTA  AO  PODER  LEGISLATIVO FEDERAL E  AO  SISTEMA  DEMOCRÁTICO  

BRASILEIRO.  EXCESSO DE LINGUAGEM E EXTRAPOLAÇÃO  DE  DIREITO  DE 

CRÍTICA. VIOLAÇÃO  DO DEVER FUNCIONAL DE GUARDAR  DECORO PESSOAL. 

AUTORIA E MATERIALIDADE  COMPROVADAS. PRELIMINAR  DE RETRATAÇÃO  

REJEITADA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA. 

1. Trata-se de processo administrativo disciplinar, instaurado a partir da Portaria CNMP-CN nº 

82, de  31 de  maio  de  2019, para apuração de eventuais faltas  funcionais atribuídas à 

Procuradora Regional do Trabalho, apuradas no bojo da Reclamação Disciplinar nº 1.00319/2019-

99. 

2. 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. Nesse  viés,  o direito de  livre  expressão e de  crítica  do Membro do Ministério 

Público  deve  observar as vedações legais e os deveres funcionais que lhe são impostos. 

3. Ao publicar em  conta  própria de  mídia  social  (Instagram), de abrangência mundial, com  
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consciência e vontade, em  26 de  abril de  2019, que  o  Presidente da  Câmara dos  Deputados 

receberia vantagem indevida em  dinheiro, por  meio  de  valise  repleta de cédulas, em troca  de 

apoio  político  do Presidente da República, a processada,  com   manifesto  excesso   de   

linguagem,  imputou  a prática  de   crime    de   corrupção   passiva   a   Chefe   de   Poder 

constituído  e   maculou   a   honra  do   Parlamento   e   de   seus integrantes, bem  como  atentou 

contra  a legitimidade do  sistema democrático brasileiro. 

4. A natureza do teor  do conteúdo publicado - material leviano  e irrefletido, destituído de  

respaldo em  fatos  sérios  e relevantes - impede o  reconhecimento  da  ausência da  intenção  de  

ofender (ausência de dolo). Em verdade, de uma  publicação cujo conteúdo é desarrazoado e 

destituído de parâmetros mínimos de civilidade, só  é possível extrair  o ataque e a  ofensa  à 

instituição do  Poder Legislativo Federal  e ao seu representante. 

5. Também por  constituir inexoravelmente ataque pessoal  e insinuação genérica e desprovida de 

fundamento sério e relevante quanto à conduta funcional do representante do parlamento e da 

atuação  institucional  do  Poder   Legislativo Nacional, a manifestação não se encontra 

resguardada pelo direito à liberdade de expressão e de crítica. 

6. A versão  apresentada pela defesa  para  justificar a postagem não encontra   respaldo   na   

imagem   publicada,   que    escancara  a satisfação do representante do Legislativo com uma  

maleta  repleta de notas  de cem reais.  Manifestação que  sugere que  o Presidente da   Câmara  

dos   Deputados  receberia  vantagem  indevida  em 

dinheiro, por  meio  de uma  valise  repleta de cédulas, em troca  de apoio político  ao Presidente 

da República. 

7. Agente  ministerial que deixou  de observar o dever  funcional de guardar decoro  pessoal,  

realizando conduta inaceitável para  um Membro do Ministério Público  e incompatível com o 

exercício  do cargo por ela investido. 

8.  Inobservância  da  Recomendação n.  01/2016  da  Corregedoria Nacional  do   Ministério  

Público,   restando  configurado  o  uso abusivo da  liberdade de  expressão. Violação  do  dever  

funcional de guardar decoro  pessoal  (art. 236, X da LC n. 75/1993). 

9. Preliminar de retratação rejeitada. O bem jurídico tutelado neste feito – honorabilidade de 

representante e de órgão  do Poder Legislativo Nacional  e,  em  última  instância, a  legitimidade 

do sistema democrático brasileiro – é indisponível e, portanto, indiferente à retratação, instituto 

que,  ademais, não  tem  respaldo no  âmbito  da   Lei  Orgânica  do   Ministério  Público   da   

União. Distinção que  se  impõe   em  relação  ao  processo administrativo disciplinar  nº   
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1.00257/2020-95  que   julgado  monocraticamente, ainda não transitou em julgado. 

10. PROCEDÊNCIA do  presente Processo Administrativo Disciplinar. 

11.  Aplicação da pena  de CENSURA que  se justifica, nos termos do  que  dispõe o artigo  240, 

II, in fine da  Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público  da União), 

constatado o descumprimento do dever  legal. 

12. Prejudicado o recurso interno interposto no dia 17 de março  de 2020 e  improcedente o  

recurso interno interposto no  dia  22 de maio de 2020, na parte  em que conhecido. 

 

4.3.12 O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente nos autos do Procedimento de 

Controle Administrativo nº 1.00161/2020-72, proposto para o fim de controle de itens do edital de abertura 

do 42º Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sob a 

alegação de que o item 5.6 prevê a realização de prova objetiva composta por itens do tipo “certo” e “errado”, 

em afronta ao artigo 17, inciso I, da Resolução CNMP nº 14/2006, que impõe a realização de provas 

preambulares de múltipla escolha. Afirmava-se, ainda, que o item 7.2 da lei do certame cria situação de 

desvantagem para os candidatos que residem fora do Estado de Santa Catarina ao prever que a inscrição 

definitiva será realizada pessoalmente ou por procurador habilitado.  

Quanto ao item 7.2 do edital, em seu voto, o Conselheiro Relator entendeu que não haveria 

violação à legalidade ou aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, razão pela qual 

não se justificaria a determinação de retificação. Por outro lado, no que tange ao item 5.6, concluiu pela 

procedência do pedido formulado pelo autor para determinar, “com efeitos prospectivos, a observância do 

modelo de prova preambular previsto na Resolução CNMP nº 14/2006 apenas nos futuros concursos para 

ingresso na carreira do Ministério Público”.  

Abrindo divergência, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta defendeu que deve ser conferida 

interpretação extensiva ao art. 17, I, da Resolução CNMP nº 14/2006, de modo a entender que na locução "de 

múltipla escolha" estão contidas as provas objetivas de certo ou errado e as de verdadeiro ou falso.  

Segundo afirmou, a leitura completa e atenta dos dois incisos I e II do supracitado artigo revela 

que o escopo, a finalidade, o fim social a que ela se dirige (LINDB, art. 5º) é estabelecer duas espécies de 

provas escritas: I) preambular, com questões objetivas; II) prova ou provas discursivas, com respostas 

fundamentadas.  

Quanto à prova preambular, destacou que o escopo é selecionar candidatos a serem admitidos às 

provas discursivas, em número razoável e de factível correção das próximas fases, inclusive com nota de corte, 
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promovendo uma espécie de "peneira", mediante a avaliação simplificada, com questões objetivas, de pronta 

resposta e apuração padronizada. Desse modo, reputou que questões objetivas de certo ou errado e de 

verdadeiro ou falso cumprem, fielmente, o espírito da lei ou, se preferir, a mens legis.  

 Após os debates, com relação à higidez do 42º Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, à unanimidade, o Colegiado do CNMP entendeu pela sua preservação. 

No entanto, por maioria, nos termos da divergência apresentada pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, 

julgou totalmente improcedente o feito, para declarar válidos os itens 5.6 e 7.1 da lei do certame. Transcreve-

se a ementa do julgamento: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA PREAMBULAR CERTO OU ERRADO. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 14/2006. IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. 

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo no qual o requerente impugna o edital 

de abertura do 42º Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina. 

II – Não se vislumbra violação à legalidade ou aos princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública que justifique a determinação de retificação do item 7.2 do edital de 

abertura do 42º Concurso Público de Ingresso na Carreira do MP/SC. 

III – Os elementos acostados aos autos são insuficientes para a aferição de suposta violação à 

eficiência e à economicidade, haja vista que esta análise pressupõe comparação entre os meios 

utilizados, os resultados obtidos e os custos envolvidos na adoção de diferentes alternativas. 

IV – Do mesmo modo, não cabe retificação em relação ao item 5.6 do edital. Cabe conferir 

interpretação extensiva ao art. 17, I, da Resolução CNMP nº 14/2006, de modo a entender que na 

locução "de múltipla escolha" está contida as provas objetivas de certo ou de errado e as de 

verdadeiro ou de falso. 

V – Improcedência do pedido. 

 

4.3.13. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto divergente nos autos do Pedido de 

Providências n.º 1.00312/2018-13, instaurado por provocação da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do 

Amapá – OAB/AP, no qual questiona os limites do decreto de sigilo de procedimento investigatório 
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criminal realizado pelo Ministério Público do Estado do Amapá.  

Em seu voto, o Conselheiro Relator destacou que “não pode o membro do Ministério Público 

atuante em procedimento investigatório criminal selecionar entre os elementos de prova já documentadas nos 

autos aqueles que dará (ou negará) acesso ao advogado regularmente constituído no feito, ainda que ao 

argumento de risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Vale dizer, 

a delimitação de acesso pressupõe a comprovação da existência cumulativa dos requisitos previstos no art. 9ª, 

§4º, da Resolução CNMP nº 181/2017”.  

Concluiu, portanto, pela procedência do pedido, para confirmar a liminar deferida pelo Relator e 

determinar que o Ministério Público do Estado do Amapá assegure aos advogados constituídos nos autos 

do procedimento investigatório criminal o acesso aos atos já documentados nos autos do referido feito, 

ressalvados os elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados, 

quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou divergência para não conhecer do Pedido de 

Providências por entender, em síntese, que o ato de indeferimento de vista é ato finalístico praticado no 

Procedimento Investigatório Criminal, acobertado pela autonomia e independência funcionais, plasmados no 

artigo 127, §§ 1º e 2º, do Texto Constitucional e sedimentada no Enunciado CNMP n.º 6/2009. Não está, 

portanto, submetido ao controle da atuação administrativa e financeira cometida ao Conselho Nacional do 

Ministério Público pelo artigo 130-A, § 2º, da Carta Política de 1988, com a redação determinada pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004.   

Ao revés, segundo afirmou em seu voto, a matéria está submetida à reserva de jurisdição por 

expressa determinação do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), com a redação dada pela Lei nº 13.245/2016, 

preconiza, em seu artigo 7º, § 12º, que: “a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o 

fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas 

no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do 

responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo 

do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente”.  

Com essas considerações concluiu pelo não conhecimento do PP, destacando que “a apreciação 

do conteúdo meritório das decisões relativas à vista dos autos  tomadas em procedimentos de atuação 

institucional finalística, além das violações já apontadas neste voto, abre inconstitucional e grave precedente 

que põe em risco os demais atos de natureza institucional tomados nos inquéritos e nos 

procedimentos instaurados no âmbito do Ministério Público, como a própria instauração, a definição da linha 

investigativa, a conclusão pelo arquivamento, as quais também veiculam entendimento jurídico institucional 
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da atividade fim do Parquet, insuscetível de sindicância no âmbito deste Conselho Nacional”.  

Após os debates, pediram vista conjunta do procedimento os Conselheiros Fernanda Marinela e 

Oswaldo D’Albuquerque. Aguardam os demais, estando o processo ainda pendente de finalização do 

julgamento. 

 

4.3.14. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu voto oral no recurso interno interposto por 

representante dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS de Santarém/PA nos autos da Representação por 

Inércia ou Excesso de Prazo nº 1.00835/2019-40, em que figura como recorrida Procuradora do Trabalho. 

Em suma, na RIEP originária, alegou a recorrente a inércia de atuação da Procuradora do 

Trabalho que presidia o Inquérito Civil instaurado na Procuradoria do Trabalho no Município de Santarém do 

Pará, a partir de representação dos mencionados agentes comunitários, no bojo do qual almejavam a apuração 

de supostos crimes praticados contra a categoria de ACS’s e crimes de desvio de verbas federais repassadas 

pelo Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal daquela localidade.   

A relatora, Conselheira Sandra Krieger não conheceu do Recurso Interno, diante da manifesta 

intempestividade, consignando, ainda, no voto, pelo desprovimento do apelo, caso o Plenário entendesse pela 

superação da preliminar, uma vez que não se vislumbrou sequer indícios de qualquer irregularidade praticado 

pela Procuradora do Trabalho, que, ao contrário, se conduziu de maneira diligente e responsável durante toda 

sua atuação.  

Antes de proferir voto oral, o Conselheiro Sebastião Caixeta pediu licença ao Plenário para 

cumprimentar o Secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral do Trabalho, Márcio Amazonas 

de Andrade, e o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, José Antônio Vieira de 

Freitas Filho, pelas sustentações orais realizadas. Destacou, ainda, a primeira participação do 

Ilustre Procurador-Regional do Trabalho no CNMP, na qualidade de Presidente da Associação, elogiando 

a postura combativa, mas sempre muito responsável, na defesa dos direitos dos Membros do MPT, a qual, sem 

sombra de dúvidas, irá abrilhantar os debates realizados pelo colegiado.  

Quanto ao procedimento, o Conselheiro acompanhou, integralmente, o voto da Conselheira 

Sandra Krieger, consignando a necessidade de se pensar na necessidade de assistência técnica do 

advogado nos processos que tramitam no âmbito do CNMP. No caso em exame, segundo afirmou, se houvesse 

a referida assistência, a compreensão da parte, provavelmente, seria outra, inclusive quanto aos limites da 

atuação do Membro do Ministério Público e à postura técnica da Procuradora do Trabalho, que se viu 

submetida a verdadeiro assédio processual pela conduta dos recorrentes. Com essas considerações, 

acompanhou a conselheira relatora, pelo não conhecimento do Recurso Interno, flagrantemente 
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intempestivo. Transcreve-se a ementa do acórdão proferido pelo Plenário: 

RECURSO INTERNO. REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU  EXCESSO  DE  PRAZO.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Trata-se de Recurso Interno interposto por Thelma Alba Costa de Sousa, representante dos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS de Santarém/PA, em face de decisão monocrática de 

arquivamento proferida por esta Conselheira Relatora na presente Representação por Inércia ou 

Excesso de Prazo. 

2. Alegação de que restaria evidenciada suposta inércia ou omissão do Ministério Público do 

Trabalho no Município de Santarém/PA. 

3.  Consoante certidão  juntada aos  autos  em  2/12/2019,  a decisão monocrática que julgou 

improcedente o feito foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno Processual, de 

2/12/2019 (segunda-feira), pág. 23, e esta consistiu na única forma de intimação realizada. 

4. A parte não realizou cadastro no Sistema Elo e pedido de acesso aos autos, providências cuja 

iniciativa e interesse ficam a seu critério, de modo que restou inviabilizada a intimação pelo 

sistema. 

 

4.3.15. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 1.00214/2020-46, de relatoria da Conselheira Fernanda Marinela, que tem por objeto o 

controle de recomendação expedida, no exercício da atividade-fim, por membro do Ministério Público do 

Estado da Bahia. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito, divergindo da Relatora, por 

entender que, nos termos do art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, este Conselho tem sua competência 

restrita ao controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros, não lhe cabendo, portanto, examinar o conteúdo de atos praticados no exercício 

da atividade finalística, sob pena de flagrante violação ao princípio da autonomia institucional e da 

independência funcional expressamente previstos no art. 127, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 

Nesse contexto, pedindo todas as vênias à Relatora, discordou de Sua Excelência quanto à análise 

de mérito e do conteúdo da Recomendação nº 003/2020. Isso porque os postulados constitucionais da 

autonomia administrativa e da independência funcional não dão permissão, nem mesmo em tese, a que o 

CNMP se substitua ao Membro no exercício das suas atribuições, para alterar ou desconstituir atos de cunho 

finalístico por ele praticado. 
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Assim, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta considerou estreme de dúvidas que a 

recomendação corporifica o juízo de valor que o Membro do Ministério Público assume diante de situação que 

estava sob sua análise, inserindo-se, portanto, no plexo de instrumentos por meio dos quais exerce sua atividade 

finalística. 

Diante disso, apresentou voto divergente ao da Relatora para, com fundamento no art. 130-A, § 

2º, da Constituição Federal, no art. 2º do RICNMP e no Enunciado CNMP nº 6/2009, não conhecer do 

Procedimento de Controle Administrativo. 

Pediram vista dos autos os Conselheiros Rinaldo Reis e Oswaldo D’Albuquerque. Aguardam os 

demais, estando o feito ainda pendente de julgamento final.  

 

4.3.16.  Voto apresentado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta nos autos da Proposição n.º 

1.00537/2018-51, que tinha por objetivo alterar a Resolução CNMP nº 40, para que seja computado tempo de 

serviço voluntário em concursos públicos de ingresso nas carreiras do Ministério Público. Como requisito para 

esse tempo de serviço é necessária a prova de prática reiterada de atos que demandem a utilização 

preponderante de conhecimentos jurídicos para fins de comprovação de atividade jurídica. A proposição foi 

apresentada pelo conselheiro Valter Shuenquener e relatada pelo então Conselheiro Gustavo Rocha.  

Durante o julgamento, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito no qual 

apresentou algumas sugestões, que foram acolhidas, à unanimidade, pelo Plenário. Segundo constou do voto, 

as alterações são para fixar para a atividade jurídica do trabalhador voluntário a mesma baliza exigida dos 

servidores descritos no art. 1º, inciso II, da Resolução nº 40/2009, dos quais também se requer a utilização 

preponderante de conhecimentos jurídicos, sob pena de se aceitar como prática jurídica meras atividades 

burocráticas que sejam desempenhadas pelos trabalhadores voluntários. Assim, para todos ficará exigida a 

comprovação do tempo de atividade por meio de certidão circunstanciada, prevista no §2º da atual Resolução 

nº 40/2009. Ademais, fixou-se o “período mínimo de 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano” com 

a finalidade de harmonizá-lo à previsão contida no inciso III do art. 1º. Por fim, considerando que a advocacia 

voluntária já está tratada no inciso I do art. 1º, inseriu-se a expressão “em órgãos públicos” no inciso IV do art. 

1º, para deixar o texto mais claro.  

O acórdão será lavrado pelo conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., tendo sido a ementa redigida 

nos seguintes termos: 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. ACRESCENTAR O INCISO IV AO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 

Nº 40, DE 26 DE MAIO DE 2009, PARA DISPOR SOBRE O CÔMPUTO DE SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO QUE EXIJA A PRÁTICA REITERADA DE ATOS QUE DEMANDEM A 
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UTILIZAÇÃO PREPONDERANTE DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS PARA FINS DE 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA EM CONCURSOS PÚBLICOS DE 

INGRESSO NAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTIVO. 

APROVAÇÃO. 

 

4.3.17 O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito nos autos da Proposição n.º 

1.00444/2018-08, relatada pelo Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, que tem como objeto proposta 

de resolução que dispõe sobre a Política Nacional de Atendimento ao Público no âmbito do Ministério 

Público, estabelecendo, em síntese, sobre: 1) as diretrizes para a implementação da Política de Atendimento 

Nacional de Atendimento ao Público no âmbito do Ministério Público, com vista à boa qualidade e eficiência 

dos serviços a serem prestados, à disseminação da cultura do cidadão como foco central do governo, ao 

fortalecimento da cidadania, ao estímulo à participação social; 2) as atribuições CNMP e do Ministério Público 

brasileiro na implementação de programas e ações relacionados à consolidação de padrões de excelência no 

atendimento ao público; 3) as regras e procedimentos a serem observados pelas unidades do Ministério Público 

no atendimento ao público nas modalidades presencial, telefônico, eletrônico, via postal e por unas; entre 

outras providências. 

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, em voto escrito, apresentou emendas aditivas, de forma 

a consignar expressamente a obrigação de os atendimentos ao público serem registrados por escrito ou qualquer 

outro meio hábil a conferir transparência e publicidade à atividade ministerial, e para que, quando o 

atendimento não estiver vinculado a procedimento instaurado ou a atribuições específicas de determinada 

Unidade, seja possível o estabelecimento de organização interna no sentido de buscar-se a divisão equânime 

dos atendimentos.  

O Relator, por sua vez, acatou as sugestões do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta e incorporou-

as em seu voto, de modo que a proposta de resolução foi aprovada por unanimidade, com a seguinte ementa: 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO  PÚBLICO  

NO  ÂMBITO  DO  MINISTÉIRO PÚLICO. APROVAÇÃO. ADOÇÃO  DE SUBSTITUTIVO. 

1. Trata-se de proposta de  resolução que visa a dispor sobre a Política  Nacional de  Atendimento  

ao  Público no âmbito do Ministério Público. 

2. Em  síntese,  a proposição dispõe sobre:  i) as  diretrizes para  a implementação da  Política  de  

Atendimento  Nacional de Atendimento ao  Público  no  âmbito do  Ministério Público,  com vista 

à boa qualidade e eficiência dos serviços  a serem  prestados, à disseminação da cultura do cidadão 

como foco central  do governo, ao fortalecimento da cidadania, ao estímulo à participação social; 
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ii)  as  atribuições  CNMP   e  do  Ministério  Público   brasileiro na implementação de programas 

e ações relacionados à consolidação de padrões de excelência  no atendimento ao público;  iii) as 

regras e procedimentos a serem  observados pelas unidades do Ministério Público  no  

atendimento ao  público nas  modalidades presencial, telefônico,  eletrônico, via postal  e por  

unas;  entre  outras providências. 

3.  A  proposta de  resolução se  harmoniza  sobremaneira com  a missão  do CNMP,  consistente 

em fortalecer, fiscalizar  e aprimorar o Ministério Público  brasileiro, zelando pela unidade e pela 

autonomia   funcional e administrativa, para uma  atuação sustentável e socialmente efetiva. 

4.  Voto favorável à aprovação da  resolução, com  a  adoção de substitutivo. 

 

4.3.18. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta fez sugestões, por meio de voto-vista, nos autos da Proposição 

n.º 1.00184/2019-61, que revoga a Resolução CNMP nº 82/2012, a qual dispõe sobre as audiências públicas 

no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados.  

A proposição foi apresentada pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta e relatada 

pelo Conselheiro Luciano Nunes Maia.  

O Conselheiro Luciano Nunes se manifestou pela aprovação do texto, nos termos do substitutivo 

apresentado pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. “O intuito é promover alterações pontuais em prol da 

eficiência procedimental das audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados”.  

Concluiu o Conselheiro Relator que “a Resolução CNMP nº 82/2012 mostra-se necessária e útil 

para orientar, padronizar e uniformizar o procedimento do referido instrumento extrajudicial de atuação do 

Ministério Público e, portanto, justifica-se à luz do poder normativo primário constitucionalmente atribuído a 

este Conselho Nacional”.  

De acordo com o Conselheiro, as sugestões apresentadas em texto substitutivo em voto-vista 

pelo Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta mostram-se pertinentes, tendo em vista que, efetivamente, 

abrandam a formalidade dos procedimentos impostos pela norma e, portanto, complementam as alterações 

promovidas pela Resolução CNMP nº 159/2017 que, igualmente, proporcionaram a desburocratização dos 

ritos das audiências públicas.  

De acordo com as sugestões apresentadas, no edital de convocação será dada a publicidade 

possível, sendo facultada a sua publicação no Diário Oficial do Estado e nos perfis institucionais do órgão 

ministerial nas redes sociais e obrigatória a publicação no sítio eletrônico, bem como a afixação na sede da 

unidade do Ministério Público, com antecedência mínima de três dias úteis, salvo em situações urgentes, 
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devidamente motivadas no ato convocatório.  

Além disso, a nova redação estabelece que a ata, por extrato, será publicada no sítio eletrônico do 

respectivo Ministério Público. Nesse ponto, foi suprimida a parte em que se determinava que a ata e seu extrato 

deveriam ser encaminhados ao procurador-geral de cada unidade, ou a quem estes indicarem, no prazo de 30 

dias após sua lavratura para fins de conhecimento.  

A nova redação determina, ainda, que, se o objeto da audiência pública consistir em fato que possa 

ensejar providências por parte de mais de um membro do Ministério Público, aquele que teve a iniciativa do 

ato comunicará sua realização aos demais membros, com antecedência mínima de três dias úteis, podendo a 

audiência pública ser realizada em conjunto.  

A redação proposta e aprovada pelo Plenário do CNMP também estabelece que, ao final dos 

trabalhos que motivaram a audiência pública, o representante do Ministério Público deverá produzir relatório, 

o qual poderá ser substituído pela ata prevista no artigo 4º, no caso de não haver providências imediatas a 

serem adotadas.  

A ementa do julgamento conta com o seguinte teor: 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. TEXTO ORIGINÁRIO  COM PROPÓSITO  DE  

REVOGAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  QUE DISCIPLINA AS AUDIÊNCIAS  PÚBLICAS NO 

ÂMBITO DO MINISTÉRIO  PÚBLICO  DOS  ESTADOS  E DA  UNIÃO.  TEXTO 

SUBSTITUTIVO COM ALTERAÇÕES SUGERIDAS PARA APRIMORAR A NORMATIVA  

VIGENTE. APROVAÇÃO DO TEXTO SUBSTITUTIVO. 

1. Trata-se  de  proposta de  resolução originariamente destinada a revogar a  Resolução   CNMP  

nº  82, de  29 de  fevereiro de  2012, responsável por  disciplinar as audiências públicas no  âmbito 

do Ministério Público  dos Estados e da União. 

2. A revogação da Resolução  CNMP  nº 82/2012 não se harmoniza com a evolução da disciplina 

da temática no âmbito deste Conselho Nacional. 

3. As recentes alterações promovidas pela Resolução  CNMP nº 159, de  14  de  fevereiro  de  

2017,  foram   fruto   de  intensos  debates promovidos por  ocasião  da  Ação  Nacional pela  

Valorização da Atuação Extrajudicial e  pelo  Incentivo à  Autocomposição, bem como   de   

substanciais  contribuições  apresentadas   por   várias unidades do  Ministério Público  brasileiro 

no  bojo da  Proposição CNMP  nº  1.01041/2016-33. Nesse  cenário,  não  se  afigura conveniente 

ou necessário revogar ato normativo aprovado à unanimidade pelo  Plenário, sobretudo quando 

já houve a devida adaptação da  normativa às  peculiaridades da  atuação finalística dos  

representantes de  cada  unidade do  Ministério Público   dos Estados e da União. 



Gabinete do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Relatório Anual de Atividades 

Outubro/2019 a outubro/2020 

______________________________________ 

 

 

   Página 171 de 195 

4. Alterações redacionais ao texto  da  resolução vigente sugeridas em voto vista apresentado pelo 

proponente com vistas a flexibilizar e a desburocratizar os ritos previstos no ato normativo 

vigente. 

5. Voto para  aprovação da proposição, nos termos do substitutivo apresentado pelo proponente, 

em voto vista, de sorte a aprimorar e a desburocratizar o procedimento das audiências públicas. 

 

4.3.19.  Na 6ª Sessão do Plenário por Videoconferência, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou 

voto nos autos da Proposição nº 1.00448/2018-14, que objetiva instituir e regulamentar a possibilidade de 

celebração de transação disciplinar no âmbito do Ministério Público Brasileiro.  

Conforme salientado pelo Relator, a proposta decorre do Poder Regulamentar conferido ao 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pelo art. 130-A, § 2º, I, da Constituição da República e 

objetiva a criação de resolução para regulamentar a possibilidade de ajustamento de conduta (transação 

disciplinar) no âmbito disciplinar do Ministério Público brasileiro, de maneira similar ao que ocorre na esfera 

penal quanto aos crimes de menor potencial ofensivo, com aplicação da Lei nº 9.099/1995.  

Destacou o Relator que os institutos alternativos à persecução penal introduzidos no ordenamento 

jurídico pela Lei nº 9.099/1995 têm trazido grandes benefícios à efetividade da atuação estatal, além de 

contribuírem, de maneira mais eficaz, à reeducação e à prevenção da reiteração delitiva. A transação penal, 

dentre eles, é um novo modelo de justiça criminal que busca a solução dos conflitos e não mais uma solução 

de mérito, como no processo criminal comum.  

Ademais, registrou que a proximidade entre o Direito Penal e o Administrativo Sancionador é 

sobejamente reconhecida, sendo frequente a aplicação de princípios e de regras da seara penal à persecução 

administrativa disciplinar, tendo em vista serem ramos do Direito Público de caráter punitivo. Por essa razão, 

é imprescindível que haja coordenação entre os sistemas, para que se evite a sobreposição de sanções, num 

quadro em que a intensidade da responsabilização administrativa seja mais elevada que a penal.  

Diante disso, levou ao Plenário voto pela aprovação da proposta de resolução, nos termos do 

substitutivo por ele apresentado, que levou em consideração as sugestões apresentadas pelas diversas unidades 

do Ministério Público brasileiro, entidades associativas de classe e Conselhos Nacionais dos Procuradores e 

dos Corregedores do Ministério Público.  

Após o voto do Relator, pediu vista o Corregedor Nacional, Rinaldo Reis Lima. Aguardam os 

demais.  O feito ainda está pendente de julgamento pelo Plenário do CNMP. 
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4.3.20. O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito nos autos da Proposição n.º 

1.00755/2018-04, que foi instaurada com o intuito de alterar a Resolução CNMP nº 42/2009, que dispõe sobre 

a concessão de estágio a estudantes no Ministério Público dos Estados e da União, para determinar a reserva 

aos negros de 30% das vagas oferecidas nas seleções de estágio no âmbito do Ministério Público. 

Em seu voto, o Relator, Conselheiro Luciano Nunes, esclareceu que a modificação visa a acrescer 

o artigo 11-A à Resolução nº 42/2009, de modo a compatibilizar os processos de seleção de estágio no âmbito 

do Ministério Público à Resolução nº 170/2017, que dispõe sobre a reserva aos negros do mínimo de 20% 

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos do Conselho Nacional 

do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro, bem como de ingresso na carreira de membros dos 

órgãos enumerados no art. 128, incisos I e II, da Constituição Federal.  

O Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta apresentou voto escrito, com divergência parcial, para 

adoção de substitutivo que também altera os §§ 4º e 5º e que acrescenta os §§ 6º a 11, com renumeração dos 

§§ 6º a 8º para 12 a 14, que foi acolhido pelo Relator.  

Em seu voto, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta reputou ser salutar a realização de outros 

acréscimos à Resolução nº 42/2009, de modo a compatibilizá-la com o texto da Resolução nº 170/2017 e 

considerando a disciplina constante da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, precipuamente:  

1) garantir o contraditório e a ampla defesa ao candidato, possibilitando a revisão da decisão da 

autoridade que assim decidiu, conforme os parâmetros revisionais estabelecidos pela Lei nº 9.784/1999;  

2) disciplinar, minimamente, os parâmetros das decisões que determinam a eliminação de 

candidato que presta declaração falsa a respeito de sua cor ou raça, de forma que a matéria seja apreciada pelo 

órgão ou comissão responsável da seleção, atendendo às peculiaridades de cada Ministério Público; e  

3) prever que o órgão ou comissão responsável pela seleção esclareça, expressa e previamente, os 

critérios de avaliação primordialmente com base no fenótipo ou, subsidiariamente, em quaisquer outras 

informações que auxiliem na análise acerca da condição de pessoa negra, bem como as consequências legais 

da declaração falsa.  

O Plenário aprovou a Proposição por unanimidade, nos termos do voto do Relator, com os 

acréscimos do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. Transcreve-se a ementa do acórdão: 

PROPOSTA  DE  RESOLUÇÃO.  RESERVA DE  VAGA.  NEGROS. VAGAS DE ESTÁGIO. 

DENSIFICAÇÃO DO PRINCÍPIO  DA IGUALDADE.   IMPLEMENTAÇÃO  DE  NORMAS   

PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DA IGUALDADE  RACIAL. 

APROVAÇÃO. ADOÇÃO  DE SUBSTITUTIVO. 
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1. Trata-se  de  proposta de  resolução que  visa  estabelecer reserva de vagas,  no percentual 

mínimo de 30%, para  negros,  nas seleções para  estágio  no âmbito do Ministério Público 

brasileiro. 

2. A proposição respalda-se na Constituição Federal  (artigo  3º, IV e 127), na Convenção 

Internacional sobre  Eliminação de  todas  as formas   de   Discriminação  Racial   (Decreto   nº   

65.810/1969),  no Estatuto da  Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010, artigos  1º, 4º, II, V, VII e 

15) e no decidido pelo Supremo Tribunal Federal  na ADPF nº 186 e na  ADC  nº 41. Em última 

instância, a motivação para  a implementação das  ações afirmativas foi rememorada pelo 

Ministério Público  do  Estado  de  Santa  Catarina que  destacou, a partir de dados da Síntese de 

Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro     de    Geografia   e    Estatística    (IBGE),   que    

i)    os trabalhadores negros  encontram maior  dificuldade de  colocação no  mercado  de   trabalho  

se  comparados  com   brancos  com   o mesmo nível  de  qualificação, bem  como  que  ii) os 

trabalhadores negros  recebem  até 31% menos  do que os brancos. 

3.  Merece   prevalecer  o  percentual  mínimo  apresentado  pela proposta inicial,  de 30%, a 

considerar que  o objeto de reserva, no presente caso, são as vagas  oferecidas nas seleções  para  

estágio,  à semelhança do  previsto no  Decreto  Federal  nº  9.427/2018. Além disso, cumpre 

salientar que  a exigência  de percentual mínimo de 30%, por  ser norma ampliativa da política  

afirmativa, coaduna-se com mais  intensidade ao objetivo de estimular a oportunidade de que as 

pessoas negras tenham acesso, em igualdade de condições, à  complementação do  ensino  e à  

aprendizagem profissional no âmbito do Ministério Público. 

4. Sugestão do  Ministério Público  do  Estado  de  Rondônia para  a inserção  da  previsão de  

apuração  de  responsabilidade administrativa,  civil   e   penal   na   hipótese  de   constatação  de 

declaração   falsa,    aprimorada   pelos    debates   na    sessão    de julgamento deste  CNMP.  

Acolhimento do aditivo que  se coaduna com a disciplina estabelecida pela Resolução  CNMP n 

º 170/2017. 

5.  Voto  favorável  à  aprovação da  resolução,  com  a  adoção   de substitutivo para  contemplar 

emendas sugeridas pelos Ministérios Públicos  e respectivas associações. 
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4.4. LIMINARES DEFERIDAS 

4.4.1. Na Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do Conselho 

n.º 1.00285/2019-50 e na Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público n.º 

1.00286/2019-04, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta proferiu decisão liminar para garantir a integral 

aplicação da Resolução CNMP n.º 181/2017 no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. Posteriormente, diante da alteração do panorama fático, o Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta concluiu seu voto pela revogação da decisão liminar e o arquivamento da RCA nº 1.00285/2019-

50, bem como da RPA n.º 1.00286/2019-04, apensada àquele primeiro procedimento, em razão da perda 

superveniente de seu objeto. O procedimento foi julgado pelo Plenário do CNMP em 14/05/2019, sendo nos 

seguintes termos a ementa do acórdão: 

RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DA AUTORIDADE DAS 

DECISÕES DO CONSELHO. RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO CNMP 

N.º 181/2017. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO E DO 

PERIGO DA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. 
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REVOGAÇÃO DOS ATOS IMPUGNADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO.  

I - Trata-se de Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho (RCA) e de Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público (RPA) 

instauradas em razão de suposta negativa de aplicação da Resolução CNMP nº 181/2017, 

especificamente do seu artigo 18, que normatiza o acordo de não persecução penal, por parte 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

II – Em decisão proferida no dia 15/04/2019, foi concedida a liminar pleiteada pela 

Corregedoria Nacional, sob o fundamento de que a negativa de aplicação do ato normativo 

editado por este Conselho Nacional do Ministério Público encontrava-se configurada a partir 

de quatro situações: a) decisão proferida pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, no processo 

n.º 08190.200315/17-43, que entendeu pela impossibilidade de celebração de acordo de não-

persecução criminal, com fundamento na suposta inconstitucionalidade do artigo 18 da 

Resolução CNMP n.º 181/2017; b) edição do Enunciado nº 88 pelas Câmaras de Coordenação 

e Revisão Criminal do MPDFT, que afasta a celebração de acordo de não-persecução pelos 

órgãos do Parquet distrital; c) a omissão deliberada do Conselho Superior do MPDFT em prever 

o acordo de não-persecução na Resolução CSMPDFT nº 243/2018, que regulamenta o 

procedimento de investigação criminal no âmbito da instituição; e d) a instauração de notícia 

de fato (procedimento nº 08191.019681/2019-18) na Corregedoria-Geral do MPDFT em face 

de Promotor de Justiça que pretendeu a celebração de acordo de não-persecução criminal.  

III – Na ocasião, ficou plenamente demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, tendo em 

vista que as resoluções editadas pelo CNMP ostentam a natureza de fontes normativas 

primárias, extraindo seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional e, por 

conseguinte, gozam de presunção iuris tantum de constitucionalidade e juridicidade.  

IV – As disposições da Resolução CNMP n.º 181/2017 mostram-se válidas e eficazes até que 

sejam revogadas ou tenham sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Poder Judiciário, não 

havendo respaldo para que sua aplicação seja afastada, na via administrativa, pelas unidades do 

Ministério Público. Nessa contextura, impõe-se destacar que o ato normativo foi impugnado 

junto ao Supremo Tribunal Federal por meio das 5790/DF e 5793/DF, não havendo sido deferida 

medida liminar para suspender sua aplicação até o momento.  

V – Por outro lado, também restou caracterizado, in casu, o periculum in mora, na medida em 

que os atos perpetrados pelo órgão requerido geraram indesejável insegurança jurídica para os 
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membros ministeriais que atuam na seara criminal, no que se refere à possibilidade de 

celebração de acordo de não persecução penal, existindo possibilidade, ainda, de repercussões 

disciplinares em seu desfavor.  

VI – Todavia, no curso da tramitação das Reclamações, o Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios apresentou manifestação informando acerca de três fatos supervenientes: a) 

revogação da Resolução nº 234/2018-CSMPDFT;  b) revogação do Enunciado n.º 88 pelas 

Câmaras Criminais Reunidas; e c) arquivamento da Notícia de Fato n.º 08191.025869/2019-97.  

VII – Dessa feita, nada obstante os argumentos declinados, forçoso reconhecer que as 

providências adotadas pela Instituição requerida alteraram a situação fática reportada na inicial, 

havendo ocorrido a perda superveniente do objeto das Reclamações ora analisadas.  

 VIII - Revogação da liminar concedida e arquivamento de ambas as Reclamações, em razão da 

perda superveniente de seu objeto. 

 

4.4.2. No Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00329/2019-33, o Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta deferiu tutela de urgência, em 14/05/2019, para determinar ao Parquet matogrossense que garantisse 

à requerente e ao patrono por ela constituído o direito de acesso aos autos dos procedimentos investigativos 

em que figurasse como investigada, ressalvados os elementos de prova relacionados a diligências em 

andamento e ainda não documentados, cuja exposição pudesse comprometer a eficiência, a eficácia ou a 

finalidade das investigações. Em 12/11/2019, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente o 

Procedimento de Controle Administrativo, para confirmar a decisão liminar proferida nos autos, nos termos 

do voto do Relator. A ementa do acórdão foi redigida no seguinte sentido: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA SINDICÂNCIA. 

CONFIRMAÇÃO DO TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO.  

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que se requer o acesso a autos de 

procedimentos investigativos instaurados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

em que a requerente figura como parte.  

II – Em síntese, o acesso aos procedimentos foi negado pela Administração Superior do MP/MT 

com fulcro no caráter reservado da sindicância e na sua natureza inquisitiva.  

III – Tutela de urgência deferida em 14/05/2019 para determinar ao Parquet matogrossense que 
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garantisse à requerente e ao patrono por ela constituído o direito de acesso aos autos dos 

procedimentos investigativos em que figurasse como investigada, ressalvados os elementos de 

prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados, cuja exposição 

pudesse comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade das investigações.  

IV – Direito do defensor de acesso a autos investigativos em todas as instituições responsáveis 

por conduzir investigação, mesmo quanto a procedimentos sigilosos, desde que esteja munido 

de procuração, sendo restrito seu acesso apenas aos elementos de prova relacionados a 

diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, positivado na Lei nº 

8.906/1994, nas Resoluções CNMP nº 13/2006 e nº 23/2007 e assegurado na Súmula Vinculante 

nº 14.  

V – Jurisprudência deste Conselho Nacional no sentido de garantir o acesso aos autos de 

procedimento investigativo preparatório por parte do investigado.  

VI – A norma constante no artigo 211, § 4º, da Lei Orgânica do MP/MT, que estabelece o caráter 

reservado da sindicância, tem o propósito de evitar a exposição precoce da investigação 

disciplinar perante terceiros, não servindo, no entanto, para impossibilitar, de forma genérica, 

o conhecimento da existência da investigação e de seu objeto por parte do investigado.  

VII – Procedência do Procedimento de Controle Administrativo para confirmar a decisão 

liminar proferida nos autos. 

 

4.4.3. Em 19/03/2020, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta deferiu liminar nos autos do Procedimento 

de Controle Administrativo nº 1.00194/2020-77. O procedimento foi instaurado a partir de pedido 

formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, no qual pleiteia o controle de decisão 

proferida pelo  Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de 

São Paulo (CPJ/SP), proferida em 04/03/2020, que anulou ato administrativo do requerente que determinara 

o recálculo de créditos de Membros do Ministério Público relativos à Parcela Autônoma de Equivalência 

(PAE.). Na decisão proferida, o Conselheiro relator determinou a suspensão, até julgamento de mérito pelo 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, das decisões do Colégio de Procuradores de Justiça 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, proferidas em 19/02/2020 e 04/03/2020. Posteriormente, 

verificou-se a perda superveniente do objeto do procedimento, em razão da modificação do acórdão 

vergastado, após a nova deliberação do Órgão Especial do CPJ/SP sobre a matéria. Após destacar a não 

subsistência dos efeitos práticos da anulação do ato  privativo do PGJ do MP/SP, objeto deste PCA, o 

Conselheiro recomendou, notadamente em razão dos vultosos valores envolvidos e da desinteligência 
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instalada no âmbito do MP/SP quanto ao tema, o envio da matéria à apreciação da Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro – CCAF, que “tem por linha de atuação o estudo e a implementação de ações 

voltadas à correção e à prevenção de deficiências de gerenciamento dos recursos materiais e humanos da 

Administração Pública Ministerial”. Com essas considerações, em 22/05/2020 determinou-se o 

arquivamento do Procedimento de Controle Administrativo, com o envio de cópia do feito à Comissão de 

Controle Administrativo e Financeiro – CCAF. 

 

4.4.4. Em 08/05/2020, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concedeu liminar nos autos do Procedimento 

de Controle Administrativo nº 1.00301/2020-76, para determinar a imediata suspensão do pagamento do 

auxílio para tratamento de saúde para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(MP/MT). Além disso, o Conselheiro deu o prazo de 15 dias para o procurador-geral de Justiça do MP/MT, 

José Antônio Borges, prestar as informações complementares que entender devidas acerca dos fatos 

apurados no procedimento. Após o fim do prazo, os autos foram enviados à Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro do CNMP manifestação sobre a matéria. A decisão do conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta foi tomada na análise de procedimento de controle administrativo instaurado por 

representação encaminhada pelo Conselheiro Valter Shuenquener à Presidência do CNMP. Em sua 

representação, o Conselheiro Valter Shuenquener noticiou que tomou conhecimento de notícia veiculada em 

matéria jornalística “quanto à criação de uma espécie de ajuda de custo para tratamento de saúde (‘vale-

covid’) pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em torno de mil reais para promotores e 

procuradores de Justiça e de 500 reais para servidores da instituição e comissionados”.  Na decisão, o 

conselheiro Sebastião Caixeta afirmou que há desproporcionalidade entre a regulamentação de benefício 

que implica o aumento de proventos de membros e servidores do MP/MT e todas as demais medidas 

restritivas adotadas pela própria instituição e pelos Governos Estadual e Federal, em razão das expressivas 

perdas financeiras e sociais decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19). Salientou que, ainda que 

se admita a aparente legalidade em sentido estrito do Ato Administrativo nº 942/2020-PGJ, observa-se 

violação aos princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa, os quais, no caso, “exigem do 

ordenador de despesas que chefia as instituições públicas decisões que considerem não apenas a letra fria 

da lei, mas o contexto social e econômico do país, bem como a viabilidade e as consequências financeiras e 

orçamentárias da implementação de determinados benefícios remuneratórios em meio a uma crise 

vivenciada em nível global”. O conselheiro concluiu, também, que há aparente tentativa de frustrar o 

congelamento de salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais e dos membros dos três 

Poderes até dezembro de 2021, havendo informações de que a previsão de instituição da dita ajuda de custo 

estava prevista para o segundo semestre deste ano e foi antecipada em razão da nova legislação, motivação 
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esta que está alheia ao interesse público”. O procedimento ainda está em fase instrutória para posterior 

julgamento do mérito pelo Plenário do CNMP. 

 

4.4.5. No Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00402/2020-65, o Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta deferiu liminar que determinara, no dia 08/07/2020, a obrigatoriedade de divulgação das notas dos 

candidatos, aprovados ou não, na etapa correspondente à prova oral do certame. Em seu voto, o Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta explicou que discordou da posição do MP/PB de dar publicidade, por meio de 

consulta individual pelos candidatos, apenas às notas dos aprovados na prova oral. Em 25/08/2020, à 

unanimidade, o Plenário confirmou a liminar do Conselheiro Relator, tendo sido a ementa do acórdão 

redigida nos seguintes termos: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DA PARAÍBA. XV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUPOSTOS VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CERTAME. DEFERIMENTO. REPUBLICAÇÃO 

DO RESULTADO DA PROVA ORAL. DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DE TODOS 

CANDIDATOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS OU IRREGULARIDADES NA ANÁLISE DAS 

INSCRIÇÕES DEFINITIVAS E NA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. REGULARIDADE 

DO EDITAL. OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DE TODOS 

CANDIDATOS. CONFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL.  

I – Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo em que é impugnada a regularidade 

do XV Concurso Público para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba 

em decorrência de supostas violações a princípios constitucionais na sua condução.  

II – Requerimentos para levantamento do sigilo de autoria decretado nos autos. Indeferimento.  

III – Rejeição da Preliminar de Perda Parcial do Objeto.  

IV – O cumprimento da decisão liminar mediante a republicação do resultado preliminar da 

prova oral de arguição não conduz à perda parcial do objeto, devendo o mérito ser analisado a 

fim de se verificar a regularidade do ato impugnado.  

V – Em relação ao mérito, a nulidade por impedimento do Procurador-Geral de Justiça como 

Presidente da Comissão de Concurso demanda a sua efetiva participação na condução do 

certame, não sendo suficiente a mera previsão legal do referido encargo.  
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VI – Iniciada a análise das inscrições definitivas pelo Conselho Superior do Ministério Público, 

a superveniente reinclusão de candidato que ocupa o cargo de assessor do Procurador-Geral de 

Justiça por meio de decisão deste Conselho Nacional somente enseja o seu impedimento em 

relação aos atos posteriores a tal reinclusão, não havendo vício na participação do Procurador-

Geral de Justiça em atos enquanto o referido candidato estava desclassificado por chegar 

atrasado ao exame psicotécnico.  

VII – O eventual reconhecimento da boa atuação funcional de candidato servidor público 

efetivo ocupante de cargo de assessor do Procurador-Geral de Justiça por membros da 

instituição ministerial, isoladamente analisado, não conduz a qualquer irregularidade em sua 

participação e avaliação nas diversas fases do certame, devendo ser apontadas circunstâncias 

específicas capazes de demonstrar a efetiva situação de suspeição por parte dos membros da 

Comissão de Concurso.  

VIII – A existência de relacionamento amoroso entre candidata e o assessor do Procurador de 

Justiça a quem foi atribuída a Presidência da Comissão de Concurso não é circunstância apta a 

ensejar a suspeição deste, não tendo sido indicada eventual relação a se enquadrar nas hipóteses 

previstas na Resolução CNMP nº 14/2006.  

IX - As funções de assessoramento ao Procurador de Justiça não alcançam os encargos 

decorrentes do exercício da Presidência da Comissão de Concurso, os quais são autônomos, não 

se confundindo com as suas atuações como órgão de execução e perante os órgãos colegiados 

da Administração Superior, não havendo, portanto, a participação do assessor, ainda que 

indireta, no certame.  

X – A circunstância isolada de membros do Conselho Superior do Ministério Público 

registrarem elogios e votos de sucesso à candidata que, em momento anterior, exercera cargo 

de assessora na instituição não conduz ao impedimento ou à suspeição deles, sendo 

imprescindível a comprovação dos vínculos indicados pela lei.  

XI – As demais alegações de supostos vínculos entre candidatos e membros da Banca 

Examinadora também se mostram manifestamente infundadas, porquanto desprovidas de 

qualquer elemento de prova ou de fato objetivo que coloque em xeque a idoneidade da 

Comissão. Ademais, urge esclarecer a inexistência de impedimento de que servidores públicos 

efetivos ou parentes/companheiros de Servidores, Membros do Ministério Público ou da 

Magistratura, venham prestar concurso público, estando as causas de impedimento e de 

suspeição da Banca Examinadora taxativamente consignadas no art. 3º da Resolução CNMP nº 
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14/2006, do qual não se extrai qualquer inobservância no presente caso.  

XII – O conjunto probatório dos autos demonstra que a fase de sindicância de vida pregressa 

foi regularmente realizada. Já no tocante à entrevista pessoal, não se vislumbra irregularidade 

na supressão do ato previsto no item 12.1 do edital, porquanto essa deliberação da Banca 

Examinadora está amparada no art. 94, §1º, da LOMP/MPPB, que estabelece como facultativa 

a entrevista pessoal e, também, no item 22.15 do edital, tendo sido previamente comunicado 

aos interessados, sem que qualquer prejuízo ou impugnação tenha sido formalizada perante a 

Banca Examinadora. Ademais, verifica-se que a decisão foi pautada em atendimento às 

determinações expedidas por este Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos dos 

PCAs n os 1.01062/2018-66 e 1.00477/2018-02.  

XIII – Diante da ausência de previsão de rito específico na Resolução CNMP nº 14 e no Edital 

de Abertura, não tendo sido verificadas irregularidades ou prejuízos aos candidatos decorrentes 

do procedimento adotado pela Comissão de Concurso, a utilização de notebooks por 

examinadores para consulta à legislação e à jurisprudência, bem como de lápis para anotações 

dos pontos já sorteados não configuram irregularidades.  

XIV – Não havendo a indicação dos examinadores responsáveis por cada disciplina por ocasião 

da publicação do Edital de Abertura e do ato de convocação para a prova oral de arguição, a sua 

identificação por meio de cabines ostensivamente numeradas durante a referida etapa mostra-

se regular.  

XV – Ausente previsão específica no edital, a divulgação das notas para consulta individual 

pelos candidatos mediante a sua vinculação ao número da cabine ocupada pelo examinador, 

com a disponibilização posterior de acesso aos dados completos, não configura violação ao 

princípio da transparência, sendo dispensável a menção ao nome do membro da Comissão de 

Concurso.  

XVI – Não foram constatadas irregularidades na adoção dos procedimentos de segurança 

inerentes à vedação do envelope e à proteção das fichas de avaliação da prova oral. Em razão 

do princípio da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, não cabe a 

este Conselho Nacional do Ministério Público, sem que tenha o interessado apresentado fato 

concreto e objetivo, afastar o pressuposto de lisura de todos os atos praticados pela Banca 

Examinadora, mormente quando o conjunto probatório demonstra que a etapa oral foi realizada 

em estrita conformidade com o edital do certame e demais normas que regem a atuação da 

Administração Pública.  
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XVII – A publicação das notas nas provas orais de todos candidatos do concurso público, 

aprovados ou não, é direito da sociedade e do próprio candidato, na medida em que a não 

divulgação das notas dos reprovados dificulta, sobremaneira, o controle social e a eventual a 

impugnação pela via recursal. Precedentes.  

XVIII – Confirmação dos fundamentos da decisão liminar para reconhecer a irregularidade na 

publicação inicial do resultado preliminar somente com a respectiva lista de aprovados, sem a 

indicação das respectivas notas.  

XIX – A Súmula CNMP nº 10 estabelece que “não compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público substituir-se às bancas examinadoras na elaboração, na correção ou na anulação de 

questões de provas de concursos públicos do Ministério Público brasileiro, estando adstrito ao 

controle de legalidade do certame e à verificação da observância das normas editalícias, legais 

e constitucionais”. 

XX – Diante disso, a ausência de indicação de condutas específicas por parte de membros da 

Comissão de Concurso a indicar arbitrariedades e violações ao disposto no edital não autoriza 

a atuação deste Conselho Nacional, sendo insuficiente a mera suposição ancorada em alto 

percentual de reprovados. XXI – Constatação da observância da política de cotas no XV 

Concurso para Promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado da Paraíba, com 

dois candidatos negros habilitados na prova oral. Em relação aos candidatos com deficiência, 

lamentavelmente, nenhum dos que compareceram atingiram a nova mínima exigida no item 

14.10, fato que, por si só, não configura qualquer vício. 

XXII – Não havendo previsão legal expressa quanto ao direito do candidato de extrair cópias, 

a eventual violação ao contraditório e à ampla defesa deve ser verificada no caso concreto, uma 

vez que, por força da Resolução CNMP nº 14, é garantido, a modo e a tempo idôneos, o acesso 

às gravações.  

XXIII – Diante do tempo atribuído a cada um dos examinadores para arguição, a concessão de 

acesso ao candidato ou a seu procurador durante 90 (noventa) minutos, mostra-se razoável e 

proporcional, não indicando potencial prejuízo.  

XXIV – Procedimento de Controle Administrativo parcialmente procedente no sentido de 

confirmar a decisão liminar no que diz respeito à obrigatoriedade de divulgação das notas dos 

candidatos, aprovados ou não, na etapa correspondente à prova oral de arguição. 

 

4.4.6. Em 02/09/2020, o Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta concedeu liminar na Reclamação para a 
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Preservação da Autonomia do Ministério Público nº1.00557/2020-00. O procedimento foi autuado a 

partir de pedido formulado pelo Promotor de Justiça Wendell Beetoven Ribeiro Agra no qual alegava que 

os atos contidos na Portaria nº 183/2020/PGJ/RN e no Procedimento de Gestão Administrativa nº 

20.23.0623.0000062/2020-41 teriam sido praticados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Norte com inobservância às atribuições ministeriais do requerente e ao Princípio do Promotor 

Natural. Após análise dos autos o Conselheiro proferiu decisão para deferir parcialmente o pedido liminar 

e: 1) suspender parcialmente, até julgamento de mérito pelo Plenário  do Conselho Nacional do Ministério 

Público, a Portaria nº 183/2020-PGJ no sentido restringir a atuação de seus membros na promoção da correta 

e fiel implementação do Estatuto do Torcedor aos atos inseridos no rol de atribuições dos respectivos órgãos 

de administração a que vinculados, devendo ser respeitada a atuação dos órgãos de execução do Ministério 

Público com atribuição natural nos demais casos; e 2) suspender a tramitação da proposta objeto do 

Procedimento de  Gestão Administrativa nº 20.23.0623.0000069/2020. O feito foi incluído em pauta na 14ª 

Sessão Ordinária do Plenário do CNMP e ainda aguarda a apreciação do mérito pelo colegiado. 

 

4.5. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

4.5.1. Autoria da Proposição n.º 1.01146/2018-27, a qual objetiva alterar o regimento interno para que nele 

passe a constar a possibilidade de concessão de medidas liminares e cautelares concedidas pelo Corregedor 

Nacional. 
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4.5.2. Autoria da Proposição n.º 1.00146/2019-90, cujo objeto é a regulamentação, no âmbito do Ministério 

Público brasileiro, da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a qual dispõe acerca da responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira.  

 

4.5.3. Autoria da Proposição n.º 1.00184/2019-61 que revoga a Resolução CNMP nº 82/2012, a qual dispõe 

sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados.  

 

4.5.4. Autoria da Proposição n.º 1.00394/2019-87, que visa a acrescentar o parágrafo segundo ao artigo 148 

do Regimento Interno do CNMP para prever, expressamente, no rito procedimental, a notificação dos chefes 

do Ministério Público da União e dos Estados e dos presidentes de associações nacionais do MP, para que 

possam se manifestar sobre a temática tratada nas proposições em tramitação no Conselho. 

 

4.5.5. Autoria da Proposição n.º 1.00426/2019-08, apresentada conjuntamente com o Conselheiro Gustavo do 

Vale Rocha, proposta de resolução que visa a estabelecer critérios mínimos para o instituto da permuta no 

âmbito do Ministério Público brasileiro. 

 

4.5.6. Autoria da Proposição n.º 1.00804/2019-53, que tem o objetivo determinar o registro dos inquéritos 

civis em sistema informatizado de controle e retirar a determinação de afixar portarias e avisos nas 

dependências dos órgãos do Ministério Público brasileiro.  

 

4.5.7. Autoria da Proposição n.º 1.00895/2019-18, que visa a alterar o Regimento Interno do CNMP para 

suprimir a obrigatoriedade de realização de, no mínimo, duas sessões ordinárias do Conselho Nacional nos 

meses de janeiro e julho.  

 

4.5.8. Autoria da Proposição n.º 1.00242/2020-72, com o intuito de alterar o texto da Resolução CNMP nº 94, 

de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre “PRÊMIO CNMP”.  
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4.5.9. Autoria da Proposição n.º 1.00744/2020-67, que prevê a prioridade da análise da candidatura de 

membros remanescentes de listas tríplices anteriores nos processos de promoção por merecimento. 

 

4.5.10. Autoria da Proposição nº 1.00853/2020-93, que visa a alteração da Resolução CNMP nº 89/2012. O 

objetivo é tornar obrigatória, por parte dos ramos e das unidades do Ministério Público, a disponibilização, em 

seus respectivos sítios eletrônicos, de informações de interesse coletivo ou geral que produzam ou tenham sob 

sua responsabilidade, dentre elas, condenações de pessoas físicas e/ou jurídicas, na esfera cível, trabalhista e 

penal, proferidas em ações judiciais propostas pelo Ministério Público ou das quais tenha intervindo como 

custos legis relacionadas a assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho em condições análogas 

a de escravo, tráfico de pessoas ou crimes contra o meio ambiente. 

 

4.6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CORREIÇÕES 

Desde o início do segundo mandato, o Conselheiro participa dos eventos institucionais 

desenvolvidos pelo CNMP e pelas unidades do Ministério Público, bem como das correições desenvolvidas 

pela Corregedoria Nacional, dentre os quais, destacamos: 
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• 05 de novembro de 2019: Participação, como palestrante, no “Simpósio: indígena, negro, 

quilombola, religioso de matriz africana. preconceito, racismo e discriminação e seus reflexos no mundo do 

trabalho”. 2ª Edição Nacional e 1ª Edição Internacional, realizado no Auditório da Procuradoria-Geral do 

Trabalho. 

• 25 de novembro de 2019: Participação em Workshop sobre a Nova Lei de Abuso de Autoridade, 

realizado no Plenário do CNMP. 

• 02 de dezembro de 2019: Participação nas Correições Temáticas sobre Segurança Pública 

realizadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no Estado do Pará. 

• 09 de dezembro de 2019: Participação no I Congresso do CNMP em Alusão ao Dia Internacional 

de Enfrentamento da Corrupção e na III Reunião do Fórum Nacional de Gestão – FNG. 

•  12 e 13 de dezembro de 2019: Participação na Correição Extraordinária em unidades do 

Ministério Público do Estado do Ceará. 

• 20 a 23 de janeiro de 2020: Participação, na qualidade de representante da Presidência do 
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Conselho Nacional do Ministério Público, em missão oficial coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ aos abrigamentos instalados pela Operação Acolhida em Pacaraima e Boa Vista – Roraima, destinada a 

subsidiar a atuação do CNJ quando do enfrentamento de questões relativas à regularização migratória de 

crianças e adolescentes venezuelanos imigrantes em território nacional e integrada por magistrados, 

autoridades do Poder Executivo Federal e Estadual e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR). 

• 28 de janeiro de 2020: Participação na 1ª Reunião Ordinária de 2020 da Comissão Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo -CONATRAE e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

realizada no Cinema do CCBB. 

• 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020: Participação na Solenidade de Posse do Procurador-

Geral de Justiça, Corregedor-Geral e de Membros do Conselho Superior do Ministério Público do Acre. 

• 03 de fevereiro de 2020: Participação na Posse do Diretor-Geral e Diretor-Geral Adjunto da 

Escola Superior do Ministério Público da União, realizada na Sala Teori Zavascki. 

• 06 de fevereiro de 2020: Participação na inauguração das instalações da Escola da Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho, realizada no Edifício Empire Center. 

• 13 e 14 de fevereiro de 2020: Participação no 1º Congresso Estadual do Ministério Público do 

Estado de Roraima. 

• 03 de março de 2020: Participação na cerimônia de assinatura da Resolução Conjunta 

CNMP/CNJ, que regula o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, realizada no plenário do Conselho 

Nacional de Justiça. 
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• 11 de março de 2020: Participação na solenidade de posse dos Membros da Diretoria, Conselho 

Fiscal e Diretores Regionais da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público -CONAMP, 

realizada no Espaço Hípica Hall. 

• 16 a 19 de março de 2020: Participação na Correição Ordinária realizada pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público no Estado de Alagoas. 

• 17 de abril de 2020: Participação virtual na Sessão Solene de Posse do Procurador-Geral de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

• 04 de maio de 2020: Participação virtual na Sessão Solene de Posse do Procurador-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 

• 13 de maio de 2020: Participação virtual na Sessão Solene de Posse da Diretoria do Conselho 

Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNCGMPEU. 

• 14 de maio de 2020: Participação virtual na 119ª Reunião do Conselho Nacional de 

Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União- CNCGMPEU.  

• 21 de maio de 2020: Participação virtual na Sessão de ratificação de posse da Diretoria da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT para o Biênio 2020/2022. 

• 25 de maio de 2020: Participação virtual na Solenidade de Posse do Subprocurador-Geral da 

República Carlos Alberto Vilhena no cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão para o biênio 2020-

2022 e participação na palestra virtual “Pandemia e as mulheres do sistema de justiça trabalhista”. 

• 30 de maio de 2020: Participação virtual, na qualidade de palestrante, no evento Trabalho 

Escravo e Tráfico de Pessoas – Aspectos Jurídicos, Psicológicos. 

• 18 de junho de 2020: Participação em Reunião Ordinária virtual do Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais. 

• 22 de junho de 2020: Participação em reunião da Comissão de Saúde do CNMP sobre os cenários 

do covid-19 no DF e participação na 1ª Reunião de Análise da Estratégia do ciclo 2018-2023 do CNMP, ambas 

realizadas no edifício sede do CNMP. 

• 25 de junho de 2020: Participação, na qualidade de palestrante, no Webnário Migrações 

internacionais e trabalho: desafios na pandemia de covid-19. 

• 30 de junho de 2020: Participação na em evento para assunção pública, pelos Delegados da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho -ANPT, do compromisso de cumprimento dos deveres do 

encargo associativo. 
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• 17 de julho de 2020: Participação virtual no Workshop sobre Pornografia infantil e Novas 

Tecnologias. 

• 28 de julho de 2002: Participação virtual na Sessão Solene do Colégio de Procuradores, alusiva 

aos 57 anos de criação do Ministério Público do Acre. 

• 30 de julho de 2020: Participação, na qualidade de entrevistado, no programa CNJ entrevista nº 

127, com o Tema: Tráfico de Pessoas e Participação no Webinário CNJ/CNMP sobre o Tráfico de Pessoas: 

abordagem social e legal. 

• 17 de agosto de 2020: Participação virtual na apresentação do sistema Parquet Digital do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

• 18 de agosto de 2020: Participação virtual em reunião ordinária do Conatrae/MMFDH. 

• 24 de agosto de 2020: Participação virtual no lançamento do MPT em quadrinhos sobre direitos 

das gestantes. 

• 10 de setembro de 2020: Participação virtual na Sessão Solene de Posse dos Ministros Luiz Fux 

e Rosa Weber nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional 

de Justiça. 

• 1º de outubro de 2020: Participação virtual na Abertura do IV Encontro Nacional do Ministério 

Público do Tribunal do Júri. 

 

4.7. PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

No curso do primeiro 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, Membra 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-o 

graciosamente à publicação “30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O MINISTÉRIO PÚBLICO: 

avanços, retrocessos e os novos desafios”. 

Também redigiu o artigo Liderança feminina – reflexão, pesquisa e realidade, em coautoria 

com Dra. Ana Lara Camargo de Castro, publicado na Revista Vanguarda Jurídica e 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). 

No curso do segundo mandato, publicou o artigo A atuação finalística do Ministério Público 
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em tempos de Pandemia e os limites do controle externo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público, publicado na Revista Digital Covid-19. 

O Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta contribuiu também para a publicação 

da obra CNMP em Ação - Uma análise teórica 

da sua jurisprudência, com a elaboração 

do artigo Limites à atribuição do Conselho 

Nacional do Ministério Público para o exame 

de atos finalísticos do Ministério Público para 

o exame de atos finalísticos do Ministério 

Público.  A obra conta com prefácio redigido 

pelo Presidente do CNMP, o Procurador-Geral 

da República Antônio Augusto Brandão de 

Aras, além de outros dez artigos elaborados 

por Sebastião Vieira Caixeta, 

Fernanda Marinela de Sousa Santos, Luciano 

Nunes de Maia Freire, Luiz Fernando Bandeira 

de Melo Filho c/c Patricia Ferreira Wanderley 

de Siqueira, Marcelo Weitzel Rabello de Souza, 

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, Rinaldo 

Reis Lima, Sandra Krieger Gonçalves, Silvio 

Roberto Oliveira de Amorim Junior e 

Valter Shuenquener de Araújo.  

A dissertação, consistente em 

comentários ao Procedimento de Controle 

Administrativo nº 1.00313/2018-77, está baseada em voto divergente apresentado pelo Conselheiro Sebastião 

Vieira Caixeta que, em síntese, reforça a jurisprudência do CNMP, quanto à ausência de competência da Corte 

Administrativa para realizar o direcionamento da atuação finalística do Parquet, mormente quando se trata de 

matéria controvertida ainda pendente de decisão pela Corte Constitucional. 

O artigo tem como introdução o breve relato do teor do procedimento, que foi instaurado com o 

escopo de questionar o conteúdo de recomendações expedidas por membros do Ministério Público do Estado 

da Paraíba, nas quais se determinou que prefeitos de diversas municipalidades se abstivessem de contratar a 

prestação de serviços advocatícios e contábeis, por meio de inexigibilidade de licitação. Ao final, pleiteou-se 
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a procedência dos pedidos para determinar ao Ministério Público, em definitivo, que se abstivesse de instaurar 

inquéritos ou ajuizar ações civis públicas para apurar a irregularidade de contratos firmados entre advogados 

e Municípios.   

Narra que o Conselheiro Relator Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho concedeu liminar para 

suspender as recomendações expedidas pelos órgãos e membros do Ministério Público do Estado da Paraíba 

que abordassem a contratação de serviços advocatícios e para determinar que a Instituição se abstivesse de 

expedir novas recomendações de igual cunho, até a apreciação da matéria pelo Plenário do CNMP. Por sua 

vez, determinou a suspensão de todo e qualquer procedimento administrativo instaurado cuja causa ou motivo 

tivesse sido o descumprimento de alguma das referidas recomendações. Por conseguinte, na 11ª Sessão 

Ordinária de 2018, levou a matéria ao exame do Plenário, oportunidade na qual foi apresentado o voto 

divergente objeto do artigo em comento.  

Prossegue o artigo, no qual, com base no referido Procedimento de Controle Administrativo, o 

Conselheiro disserta sobre o exercício da atividade finalística e o controle externo realizado pelo CNMP, 

destacando as competências constitucionais da Instituição, bem como que o controle de atos de cunho 

finalístico deve ser feito em plena harmonia com o princípio da independência funcional, de modo que, apenas 

em casos de abuso ou de desvio de finalidade no exercício da atividade-fim, o agente ministerial possa vir a 

responder pelos atos praticados, sob o aspecto disciplinar, caso existam indícios mínimos de materialidade e 

de autoria da infração.  

Nesse sentido, assevera que vem sendo iterativamente empregado pelo Plenário o entendimento 

de que o Conselho Nacional do Ministério Público é absolutamente incompetente para analisar o conteúdo de 

quaisquer atos finalísticos praticados por agentes ministeriais, ainda que proferidos em procedimento de caráter 

administrativo.  

Conclui afirmando que, a questão jurídica que deu ensejo à expedição da aludida recomendação, 

qual seja, a possibilidade de contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação, ainda não se 

encontra pacificada pelas Cortes pátrias, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de 

repercussão geral no tema, no bojo do RE 656.558, ainda pendente de julgamento. Nessa contextura, com 

fundamento no artigo 130-A, § 2º, da Constituição Federal, no artigo 2º do RICNMP e no Enunciado CNMP 

nº 6/2009, o voto divergente afirma que o Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00313/2018-77 não 

deve ser conhecido.  

O referido artigo e outros que tratam de temas relevantes como denúncia anônima no âmbito do 

CNMP, manifestação de membro do Ministério Público em redes sociais e seus limites, teto remuneratório 

constitucional, permuta no Ministério Público, dentre outros, estão disponíveis na Revista CNMP em Ação – 
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uma análise teórica de sua jurisprudência – Volume 2. 

 

4.8. 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, sendo os compromissos institucionais realizados, a partir abril de 2020, prioritariamente, por 

meio virtual, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e, presencialmente, quando solicitado. 
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5 – CONCLUSÃO 

As atividades e projetos desenvolvidos no período compreendido no presente Relatório (outubro 

de 2019 a outubro de 2020) 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. Manifestações em desacordo com essas diretrizes têm ensejado Processos 

Administrativos Disciplinares, como o PAD nº 1.00898/2018-99 instaurado em desfavor do Procurador da 

República Deltan Dallagnol. 

Destaca-se, ainda, os votos e artigos de autoria do Conselheiro, nos quais consignada a defesa da tese 

de ausência de competência do Conselho Nacional do Ministério Público para realizar o direcionamento da 

atuação finalística do Parquet, diante da necessidade de observância aos princípios da autonomia institucional 

e da independência funcional expressamente previstos no artigo 127, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. 

Em casos de abuso ou de desvio de finalidade no exercício da atividade-fim, o agente ministerial 

deverá responder pelos atos praticados, sob o aspecto disciplinar, quando existirem indícios mínimos de 

materialidade e de autoria de infração disciplinar.  

Por outro lado, a possibilidade de mitigação do postulado constitucional não dá permissão, nem mesmo 

em abstrato, a que o CNMP se substitua ao Membro no exercício das suas atribuições, desconstitua atos de 

cunho finalístico por ele praticados ou vede a adoção de determinadas teses ou formas de atuação.  

A título de exemplo, cite-se os termos de ajuste de conduta e as recomendações. Quanto a estas, 

destaque-se que consistem em ato finalístico que não possui caráter coercitivo e, portanto, não tem o condão 

de restringir direitos ou impor o cumprimento de obrigações. Ao revés, é um instrumento de atuação 
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extrajudicial, do qual se utiliza o Ministério Público para expressar seu entendimento acerca de determinado 

assunto, visando a persuadir o destinatário do ato a praticar ou deixar de praticar determinada conduta.   

Vê-se, pois, que o CNMP, ao editar a Resolução nº 164/2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, limitou-se a estabelecer parâmetros procedimentais para a 

sua emissão, com o objetivo de conferir o mínimo de uniformidade à atuação do Parquet, reforçando que o 

conteúdo dos atos recomendatórios, por serem estribados no princípio da independência funcional, não são 

passíveis de regulamentação ou de controle por parte desta Corte Administrativa.  

À frente da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), enfatiza-se que, em outubro de 2019, 

renovamos o mandato de mais um ano na Presidência da Comissão. Nesse período, a pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) representou um desafio a mais para mantermos nossas atividades, exigindo-nos 

adaptações às restrições impostas, especialmente, quanto à realização de eventos presenciais e à necessidade 

de utilizarmos ferramentas de tecnologia, com o fim de viabilizar e de desenvolver nossas atribuições. 

Após a entrega do novo (PEN-MP/2020-2029), priorizamos a adesão das unidades e dos ramos do 

Ministério Público a esse novo planejamento, no intuito de auxiliarmos o Ministério Público brasileiro a 

desenvolver, com meios próprios, o seu planejamento. Esse movimento tem como vantagem o 

desenvolvimento de talentos internos e a economia de recursos públicos, pois uma das consequências dessa 

adesão é a dispensa de contratação de consultorias ou empresas externas. Dessa forma, tivemos a oportunidade 

de já auxiliarmos o Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC), o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais (MPMG) e o Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI), tendo outras unidades em fase de 

tratativas.   

No monitoramento da execução dos planejamentos locais, o último ranking publicado demostrou que 

a maioria das unidades e dos ramos se encontram no conceito “Excelente” e as demais no “Ótimo” ou “Bom”. 

A avaliação revela a maturidade e a importância dada ao planejamento no Ministério Público do país. 

Durante a elaboração do PEN-MP, vislumbramos a necessidade de melhor aproximar e capacitar os 

membros na gestão de projetos. Com este propósito, firmamos termo de cooperação com o Escritório das 

Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), que nos forneceu capacitadores e nos possibilitou realizar 

o primeiro curso de projetos direcionado a membros. Nas três turmas disponibilizadas, capacitamos cerca de 

120 membros de várias unidade e ramos. 

Ainda, considerando que o Banco Nacional de Projetos (BNP) é um produto do planejamento 

estratégico, com a aprovação de um novo PEN-MP, foi necessário adequá-lo aos novos valores e objetivos 

estratégicos eleitos. Assim, a próxima edição do “Prêmio CNMP” já terá categorias e regras de processamento 

do certame alinhadas ao planejamento vigente. Já a edição de 2020, encontra-se em fase final, com a cerimônia 
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de premiação prevista para ocorrer no encerramento do “I Congresso do Ministério Público brasileiro”. 

Por sua vez, o Fórum Nacional de Gestão do MP, em sintonia com as restrições de realização de eventos 

presenciais já mencionadas, teve todas as suas atividades migradas para o ambiente virtual. Dessa forma, em 

2020, realizamos 10 encontros, o qual chamamos de “FNG Café”, com temas diversos da área meio, focados 

especialmente nas experiências e nos impactos que a pandemia trouxe para a gestão do MP, nas suas diversas 

áreas de atuação. Além de mantemos os grupos de estudos e de trabalho que já estavam em andamento, 

organizamos curso de gestão de processos direcionados a servidores. 

Além da CPE, temos a honra de presidir o Comitê Nacional do Ministério Público de Combate Ao 

Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (Conatetrap). Em 2020, tivemos a 

oportunidade de firmamos importantes parcerias, notadamente com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), com a realização de eventos virtuais voltados à divulgação e ao combate ao trabalho escravo e ao 

tráfico de pessoas e com a presença de seus representantes nas nossas reuniões. Destacamos também a 

instituição de grupo de trabalho que resultou na elaboração da proposta de criação e de manutenção de um 

banco de dados com informações de empresas condenadas por trabalho em condições análogas à de escravo 

ou infantil, com o fim de atender ao disposto na Lei nº 13.999/2020. Por último, por intermédio da Comissão 

de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF/CNMP), um representante do Comitê Nacional do Sistema 

Nacional de Localização de Desaparecidos (SINALID) passou a acompanhar nossas reuniões ordinárias, haja 

vista que ambos os Comitês possuíam entre suas atribuições temas conexos. Tal providência fortalece nossa 

rede de parcerias, agregando mais um instrumento para alcançarmos nossos objetivos. 

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 e as suas 

unidades. 


