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CONSELHO EDITORIAL

APRESENTAÇÃO

TEMÁTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL

Corregedoria Nacional realiza correição-geral no Estado de Pernambuco.
Corregedoria Nacional promove Encontro Regional de Membros em Estágio Probatório do
Ministério Público no Estado de Pernambuco.
Corregedor Nacional visita instituições em Pernambuco, acompanhado de Conselheiros do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Corregedoria Nacional abre inscrições para o Seminário “Corregedorias e os Novos
Desafios do Ministério Público Brasileiro”.
Relatórios de correições realizadas pela Corregedoria Nacional são aprovados por
unanimidade pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Corregedor Nacional acompanha Presidente do Conselho Nacional de ProcuradoresGerais em visita institucional ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Proposta de Emenda Regimental do Corregedor Nacional, que visa a modificar a atual regra
que estabelece o início da contagem do prazo para a conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar - PAD, é aprovada por unanimidade pelo Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
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Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional participa de reunião com a Comissão de Direitos
Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP sobre Cadastro Nacional
de Violência Doméstica.
Corregedoria Nacional promove reunião-geral com Membros e servidores.

ATOS DE DESTAQUE DO CORREGEDOR NACIONAL
Portaria CNMP-CN Nº 00185, de 14 de agosto de 2018 – Dispõe sobre a sistemática de
Mapeamento, Avaliação e Difusão, no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público,
das Boas Práticas Institucionais relacionadas com a resolutividade e a qualidade da atuação
dos Membros e das Unidades do Ministério Público.
Relatório de Procedimento de Estudos e Pesquisas sobre o marco temporal de interrupção da
prescrição da pretensão punitiva disciplinar com a instauração de Procedimento Administrativo
Disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público.

ANEXO
Programação do Seminário “Corregedorias e os Novos Desafios do Ministério Público Brasileiro”.
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APRESENTAÇÃO
É com alegria e comprometimento que apresentamos a oitava edição do Boletim Informativo da Corregedoria
Nacional do Ministério Público, seguindo no propósito de dar publicidade e transparência às nossas atividades.
Neste mês de agosto, realizamos a correição-geral nas Unidades do Ministério Público no Estado de
Pernambuco. Durante o evento de abertura da correição, no dia 20, promovemos o “Diálogo da Corregedoria Nacional
com Membros e servidores do Ministério Público no Estado de Pernambuco", proporcionando uma maior aproximação
da Corregedoria Nacional com os integrantes da Instituição naquele Estado.
Na ocasião, também apresentamos mais um “Encontro Regional de Membros em Estágio Probatório”, com uma
marcante participação dos colegas de Pernambuco que se encontram em período probatório, o que nos leva cada
vez mais a acreditar na importância do trabalho orientador e preventivo desenvolvido por esta Corregedoria Nacional,
baseado no amor, na humanização e no respeito à sociedade.
A correição-geral no Estado de Pernambuco ocorreu até o dia 24 de agosto, período no qual foi desenvolvida
uma intensa atividade no âmbito de correições e inspeções e de atendimento ao público. Na oportunidade, também
visitamos diversas Instituições, na companhia de Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público e de
Membros Auxiliares da Corregedoria Nacional: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ordem dos
Advogados do Brasil, Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de maneira a
mantermos o diálogo aberto com essas importantes Instituições, a exemplo do que temos feito em todo o País.
Como participação da Corregedoria Nacional no 9º Congresso de Gestão do Ministério Público, abrimos
inscrições para o pré-evento “Corregedorias e os Novos Desafios do Ministério Público Brasileiro”, a realizar-se nos
dias 11 e 12 de setembro, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília – DF. O Seminário, elaborado em parceria com
a Secretaria de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público, contará com palestras proferidas por
convidados que abordarão temas afetos à atividade institucional do Ministério Público brasileiro e à atuação das
Corregedorias, de maneira multidisciplinar. Na ocasião também ocorrerá o lançamento da V Revista Jurídica da
Corregedoria Nacional, a qual versa sobre a temática do estágio probatório dos Membros do Ministério Público.
Ainda em nossas atividades no mês de agosto, acompanhamos o Presidente do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais (CNPG), Benedito Torres Neto, em visita ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Dias Toffoli, para tratar sobre temas de interesse institucional e de possível participação do Ministro em
reuniões futuras do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais.
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Com base na Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN Nº 02, de 21 de junho de 2018 (Recomendação de
Aracaju), publicamos a Portaria CNMP-CN Nº 000185/2018, que dispõe sobre a sistemática de Mapeamento,
Avaliação e Difusão, no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, das Boas Práticas Institucionais
relacionadas com a resolutividade e a qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público.
Encerramos esta Apresentação mencionando nossa imensa gratidão à valiosa contribuição de nossos Membros
e servidores para o desenvolvimento das atividades da Corregedoria Nacional do Ministério Público, e convidamos
todos para a leitura de mais esta edição do Boletim Informativo.

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA
Corregedor Nacional do Ministério Público
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TEMÁTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL
CORREGEDORIA
CORREIÇÃO-GERAL
PERNAMBUCO

NACIONAL
REALIZA
NO
ESTADO
DE

No período de 20 a 24 de agosto, a Corregedoria
Nacional do Ministério Público realizou correição-geral
no Estado de Pernambuco. Além da fiscalização do
trabalho desenvolvido nas Unidades Ministeriais do
Estado por Membros e servidores, também foi
prestado atendimento ao público entre os dias 20 e 22,
das 09h às 12h e das 13h às 17h30, na sede da
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. A equipe de
atendimento
registrou
sugestões,
notícias,
reclamações, denúncias e observações capazes de
contribuir para o aprimoramento dos serviços
prestados pelo Ministério Público Federal, do Trabalho,
Militar e Estadual em Pernambuco.

Caixeta, Lauro Machado Nogueira, Erick Venâncio
Lima do Nascimento, Leonardo Accioly da Silva e Luiz
Fernando Bandeira de Mello Filho; e os chefes do
Ministério Público do Estado de Pernambuco e dos
Ramos do Ministério Público da União em Pernambuco
(incluindo o Ministério Público Federal, Ministério
Público do Trabalho e Ministério Público Militar), além
de representantes dos Poderes Judiciário e Executivo.

ABERTURA
Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

Fotografia: Assessoria de Comunicação Social do MPPE.

A solenidade de abertura da correição-geral aconteceu
na segunda-feira, dia 20 de agosto, no Centro Cultural
Rossini Alves Couto, em Recife - PE.
Na ocasião, estiveram presentes o Corregedor
Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel
Moreira, e a equipe da Corregedoria Nacional; os
Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP Fábio Bastos Stica, Sebastião Vieira

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando
Rochadel, disse na abertura do evento que o
relacionamento institucional deve ser sempre
respeitoso, cortês e efetivo, citando como exemplo
que, na correição-geral, sua equipe estaria atenta ao
respeito dos Membros do Ministério Público pelos Três
Poderes e demais Instituições. Ele também enumerou
os cinco pilares que regem as atividades de sua gestão
na Corregedoria Nacional: Amor, e não temor;
Evolução Humana e Humanização; Qualidade
(Resolutividade); Unidade e Indivisibilidade do
Ministério Público; Quem ama corrige. Rochadel falou,
ainda, sobre a importância de a sociedade ser, de fato,
a principal destinatária dos serviços dos órgãos
públicos, destacando que é fundamental que Membros
e servidores estejam disponíveis para atender as
pessoas.
O Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de
Pernambuco, Francisco Dirceu Barros, afirmou que a
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chegada da Corregedoria Nacional deve ser encarada
como uma oportunidade para que o Ministério Público
entenda e supere seus problemas, com foco na
atenção aos direitos do cidadão.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

Orlando Rochadel também falou sobre a necessidade
de um atendimento mais humanizado e cortês à
população. Afirmou que o Membro do Ministério
Público deve saber ouvir o cidadão com amor, respeito
e atenção, dando sempre o melhor de si na relação
com aqueles que procuram a Instituição.

Fotografia: Assessoria de Comunicação Social do MPPE.

ENCONTRO REGIONAL
ESTÁGIO PROBATÓRIO

DE

MEMBROS

EM

A questão das manifestações em redes sociais por
integrantes do Ministério Público também foi abordada
pelo Corregedor Nacional, o qual afirmou que as
críticas nessas mídias devem ser feitas sempre de
maneira adequada e respeitosa e que “não se pode
confundir liberdade de expressão com liberdade de
agressão”.
O Decano do Ministério Público do Estado de
Pernambuco e Corregedor-Geral em exercício,
Procurador de Justiça Renato da Silva Filho, também
falou aos Membros em estágio probatório.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

Ainda durante a abertura da correição-geral, a
Corregedoria Nacional promoveu o Encontro Regional
de Membros em Estágio Probatório do Ministério
Público no Estado de Pernambuco.
Como vem acontecendo nos Encontros Regionais em
vários Estados do Brasil, Orlando Rochadel proferiu
uma palestra para os Promotores de Justiça em
período probatório. O Corregedor Nacional falou sobre
os pilares da Corregedoria Nacional e sobre os novos
desafios do Ministério Público brasileiro.

Fotografia: Assessoria de Comunicação Social do MPPE.
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O Procurador de Justiça saudou o Corregedor
Nacional e disse que o norte da Corregedoria-Geral de
Pernambuco sempre foi o de uma Corregedoria
cooperativa e amiga, buscando a aproximação com
todos os colegas, conversando e orientando-os, por
acreditar que esse é o caminho para a obtenção da
credibilidade de que a Corregedoria precisa.
Após os pronunciamentos do Corregedor Nacional e
do Corregedor-Geral em exercício, foi aberto um
espaço aos novos Promotores de Justiça para
dialogarem com a equipe da Corregedoria Nacional,
esclarecendo dúvidas, fazendo questionamentos e
compartilhando ideias e sugestões relacionadas ao
desenvolvimento de suas atividades Ministeriais.

Ministério Público Federal - MPF
Na tarde do dia 20 de agosto, o Corregedor Nacional
do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira,
visitou a Procuradoria Regional da República da 5ª
Região, em Recife, acompanhado de Membros da
Corregedoria Nacional, de Conselheiros do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP e do
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do
Estado de Pernambuco, Francisco Dirceu Barros.
O Corregedor Nacional falou aos Procuradores
Regionais da República sobre a importância de os
Ramos e Unidades do Ministério Público brasileiro
realizarem parcerias e integrações, a fim de servirem
cada vez melhor à população. “Precisamos mostrar ao
povo os princípios constitucionais da Unidade e
Indivisibilidade do Ministério Público”, afirmou.

Fotografia: Assessoria de Comunicação Social do MPPE.
Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

CORREGEDOR NACIONAL VISITA INSTITUIÇÕES
EM
PERNAMBUCO,
ACOMPANHADO
DE
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP
No período da correição-geral, o Corregedor Nacional
realizou visitas a diversas instituições no Estado de
Pernambuco, acompanhado de Conselheiros do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e de
Membros da Corregedoria Nacional.

Orlando Rochadel também mencionou que a
Humanização é uma das maiores preocupações de
sua gestão na Corregedoria Nacional: “Ficamos muito
atentos aos processos, enquanto pode haver Membros
e servidores com problemas sérios, como fobias e
depressão. Eu preciso dar um olhar diferenciado, olhar
de irmão, a quem está perto de mim. Nossa equipe,
nesta correição-geral, quer corrigir com respeito, sem
prazer de punir, causando o menor dano possível”,
explicou.
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Militar Guilherme Ramos, e destacou a importância do
Ministério Público Militar: “Estamos aqui para enaltecer
o trabalho maravilhoso que é feito e para demonstrar
respeito e consideração pelo MPM”, falou.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

Compuseram a Mesa de Honra do encontro os
Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP Silvio Roberto de Oliveira Amorim
Junior, Fábio Bastos Stica, Sebastião Vieira Caixeta,
Lauro Machado Nogueira, Leonardo Accioly da Silva,
Erick Venâncio Lima do Nascimento e Luiz Fernando
Bandeira de Mello Filho; a Procuradora-Chefe
Substituta da PRR5, Isabel Lima; o Procurador-Chefe
da PRR5, Marcelo Alves Dias; o Procurador-Chefe
substituto da Procuradoria da República em
Pernambuco, Claudio Henrique Dias; os Procuradores
Regionais da República Fábio George Cruz da
Nóbrega e Cristina Vianna; o Procurador-Geral de
Justiça pernambucano, Francisco Dirceu Barros; e o
Coordenador de Correições e Inspeções da
Corregedoria Nacional do Ministério Público, Cesar
Henrique Kluge.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

O Corregedor Nacional afirmou que a existência do
Ministério Público Militar faz melhorar o trabalho
realizado pelas Forças Armadas: “Nas intervenções
militares na área de segurança pública, por exemplo, é
o MPM que faz a fiscalização. Sem falar nas operações
internacionais,
que
sempre
contam
com
representantes de vocês junto aos militares.”.

Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

Ministério Público Militar - MPM
No dia 21 de agosto, o Corregedor Nacional visitou a
sede da Procuradoria de Justiça Militar no Estado de
Pernambuco, acompanhado do Conselheiro do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP Luís
Fernando Bandeira de Mello Filho e dos
Coordenadores da Coordenadoria de Correições e
Inspeções e da Coordenadoria Disciplinar da
Corregedoria Nacional, Cesar Henrique Kluge e Rafael
Schwez Kurkowski.
Orlando Rochadel reuniu-se com o Procurador de
Justiça Militar Ricardo Freitas e o Promotor de Justiça

Fotografia: Assessoria de Comunicação Social do MPPE.

Por fim, Orlando Rochadel explicou que a equipe de
correição não está em Pernambuco preocupada com
números, mas sim com qualidade. “Já enxergamos na
atuação de vocês uma atitude voltada para a
prevenção, e valorizamos isso, pois inibe a ocorrência
de problemas mais graves”, disse.

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
E-mail: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9493 | ISSN 2525-3808.

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

Na manhã do dia 22 de agosto, o Corregedor Nacional,
Orlando Rochadel Moreira, visitou a sede regional da
OAB no Estado de Pernambuco, acompanhado pelo
Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo
Reis Lima, e pelos Conselheiros do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP Fábio Bastos Stica, Luís
Fernando Bandeira de Mello Filho e Luciano Nunes
Maia Freire. A equipe da Corregedoria Nacional foi
recepcionada pelo Conselheiro do CNMP e VicePresidente da OAB em Pernambuco, Leonardo Accioly
da Silva, e pelo Presidente da Instituição, Ronnie
Preuss Duarte.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

Na ocasião, o Corregedor Nacional falou sobre a
importância institucional da OAB para o Brasil no que
diz respeito a direitos humanos, direitos civis e
democratização, colocando a Corregedoria Nacional à
disposição da Instituição para o que for necessário. Ele

também destacou a relevante representatividade que
a Ordem tem atualmente no Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, com dois
Conselheiros (Leonardo Accioly e Erick Venâncio) e
uma Representante Institucional (Sandra Krueger).
O Presidente da OAB-PE, Ronnie Duarte, falou sobre
a importância da existência de instituições como o
Conselho nacional do Ministério público - CNMP:
“Tenho uma visão muito positiva dos conselhos. Antes
de existirem, o corporativismo não permitia que as
pessoas se sentissem fiscalizadas. Inclusive, a
atividade do advogado mudou completamente a partir
da criação dos conselhos. O fato de poder haver
punições em casos graves condiciona as atitudes de
membros do MP e da Magistratura. Sou um fervoroso
defensor do controle externo das instituições”, disse.
Em seguida, foram abordados temas relacionados ao
exercício da advocacia e sua relevância para o sistema
de Justiça brasileiro.

Ministério Público do Trabalho - MPT
Na tarde do dia 22 de agosto, dando continuidade à
agenda de visitas institucionais durante o período da
correição-geral no Estado de Pernambuco, o
Corregedor Nacional, Orlando Rochadel Moreira,
esteve na sede do Ministério Público do Trabalho, em
Recife. Acompanharam o Corregedor o CoordenadorGeral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, e
os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP Sebastião Vieira Caixeta, Membro do
MPT; Luciano Nunes Maia Freire; Leonardo Accioly da
Silva; e Luís Fernando Bandeira de Mello Filho, além
do Coordenador de Correições e Inspeções da
Corregedoria Nacional, Cesar Henrique Kluge.
Orlando Rochadel incentivou o contato direto entre os
Membros do Ministério Público e o cidadão, afirmando
ser incabível que um Membro do Ministério Público,
instituição representante da sociedade brasileira,
distancie-se de qualquer setor da população. “Quero
destacar a importância de atender bem. A porta do
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gabinete deve estar aberta o tempo todo. Nós não
podemos nos afastar do nosso público, como os
movimentos sociais, as pessoas carentes, os
advogados, políticos... Todos precisam ser recebidos
e ouvidos”, falou.

realizado”, ressaltando assim a importância do
processo de correição para o aperfeiçoamento
institucional. Também disse que as preocupações
elencadas pelo Corregedor Nacional ressoam na
Unidade, sobretudo as que tocam a dimensão de uma
gestão sensível às pessoas, sejam elas demandantes,
sejam elas do público interno.
O Coordenador de Correições e Inspeções da
Corregedoria Nacional, Cesar Henrique Kluge,
Membro do Ministério Público do Trabalho, falou sobre
a Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN Nº 02,
de 21 de junho de 2018 (Recomendação de Aracaju),
que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da
resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros
e das Unidades do Ministério Público pelas
Corregedorias-Gerais.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

O Corregedor Nacional destacou que a Corregedoria
Nacional do Ministério Público tem realizado um
trabalho de controle com sensibilidade, em que busca
compor soluções, com base na legalidade, mas
também considerando as particularidades do contexto
de cada uma das situações, enfatizando a importância
de um dos pilares de sua gestão, o da Humanização.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

A Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 6ª Região, Adriana Gondim, considerou
valiosa a oportunidade de ter uma interlocução direta
com a Corregedoria Nacional do Ministério Público e
afirmou que “o Ministério Público do Trabalho está
aberto para as recomendações da equipe de correição,
já que o objetivo é sempre aperfeiçoar o trabalho já

Também estiveram presentes na reunião a ViceProcuradora-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 6ª Região, Lívia Viana de Arruda, o
Procurador Regional do Trabalho Waldir Bitu, Decano
da Unidade, e o Procurador-Chefe do Ministério
Público do Trabalho na Paraíba, Carlos Eduardo de
Azevedo Lima, além de outros Membros do MPT em
Pernambuco.
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Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco TJPE
Ainda no dia 22, finalizando a agenda de visitas
institucionais, o Corregedor Nacional visitou o
Gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco, Desembargador Adalberto de
Oliveira Melo.
Orlando Rochadel esteve acompanhado pelo
Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo
Reis Lima, e pelos Conselheiros do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP Luciano Nunes Maia
Freire, Leonardo Accioly da Silva e Luís Fernando
Bandeira de Mello Filho.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

Além do Presidente do TJPE, estiveram presentes na
reunião o Segundo Vice-Presidente, Desembargador
Antenor Cardoso Soares Júnior, e os Juízes
Assessores da Presidência João José Rocha Targino
e Sílvio Romero Beltrão.
Durante o encontro, o Corregedor Nacional destacou a
importância da relação entre o Poder Judiciário e o
Ministério Público brasileiro. “O TJPE é exemplo para
todos nós, e quero dizer que, no CNMP, estamos à
disposição para atender as demandas que cheguem
envolvendo Pernambuco”, disse.

Fotografia: Mauro Petti - Assessoria de Comunicação Social - CNMP.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, Desembargador Adalberto de Oliveira
Melo, elogiou o aperfeiçoamento do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP. “Vocês estão
de parabéns. Vejo muita dedicação nessa vinda a
Pernambuco para a realização da correição. Aproveito
para dizer que, aqui em nosso Estado, há um
Procurador-Geral de Justiça muito atuante”, falou em
referência a Francisco Dirceu Barros.

CORREGEDORIA NACIONAL ABRE INSCRIÇÕES
PARA O SEMINÁRIO “CORREGEDORIAS E OS
NOVOS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BRASILEIRO”

No período de 01 a 20 de agosto, estiveram abertas as
inscrições para o Seminário “CORREGEDORIAS E OS
NOVOS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BRASILEIRO”, que será realizado pela Corregedoria
Nacional do Ministério Público, em parceria com a
Secretaria de Gestão Estratégica do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, nos dias 11 e
12 de setembro, no Instituto Serzedello Corrêa do
Tribunal de Contas da União, localizado no Setor de
Clubes Sul, Trecho 3, Pólo 8, Lote 3, Brasília - DF.
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Nacional do Ministério Público em diversas Unidades
Ministeriais do País.

O evento tem como público-alvo Membros do
Ministério Público, em especial os Promotores de
Justiça que atuam nas Corregedorias-Gerais das
Unidades e Ramos do MP, além de Membros
Auxiliares e servidores do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP.
O Seminário foi pensado para tratar das mais
relevantes questões disciplinares e correicionais, além
de outras pautas temáticas de grande interesse que
envolvam o Ministério Público. Os palestrantes do
evento são juristas de reconhecida atuação no MP
brasileiro.
Entre as atividades do seminário está também o
lançamento do Volume V da Revista Jurídica da
Corregedoria Nacional, intitulada: “Atuação das
Corregedorias no Estágio Probatório de Membros do
Ministério Público brasileiro: O Futuro do Ministério
Público e o Ministério Público do Futuro”.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

RELATÓRIOS DE CORREIÇÕES REALIZADAS
PELA
CORREGEDORIA
NACIONAL
SÃO
APROVADOS
POR
UNANIMIDADE
PELO
PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP
O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP aprovou, no dia 28 de agosto, por
unanimidade, durante a 13ª Sessão Ordinária de 2018,
relatórios de correições realizadas pela Corregedoria

Os documentos serão publicados em breve na página
da Corregedoria Nacional:
http://www.cnmp.mp.br/portal/relatorio-de-correicoese-inspecoes
Os relatórios aprovados nesta terça-feira tratam das
seguintes Unidades:
Correição Extraordinária no 4º Ofício da Procuradoria
do Trabalho no Município de Londrina - Paraná.
Processo: 0.00.000.000140/2017-34.
Correição-Geral Ordinária realizada nas Unidades do
Ministério Público do Estado do Amazonas. Processo:
0.00.000.000143/2017-78 .
Correição-Geral Ordinária realizada nas Unidades do
Ministério Público Federal no Estado do Amazonas.
Processo: 0.00.000.000144/2017-12.
Correição-Geral Ordinária realizada nas Unidades do
Ministério Público do Trabalho no Estado do
Amazonas. Processo: 0.00.000.000145/2017-67.
Correição-Geral Ordinária realizada nas Unidades do
Ministério Público Militar no Estado do Amazonas.
Processo: 0.00.000.000146/2017-10.
Correição Extraordinária realizada nas 1ª e 2ª
Promotorias de Justiça de Atalaia - Alagoas. Processo:
0.00.000.000161/2017-50.
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Correição Extraordinária Temática sobre o Sistema de
Execução Penal no Estado do Rio Grande do Sul.
Processo: 0.00.000.000022/2018-15.
Correição Extraordinária realizada na 2ª Promotoria de
Justiça de Delmiro Gouveia - Alagoas e na Promotoria
de Justiça de Mata Grande - Alagoas. Processo:
0.00.000.000064/2018-48.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

CORREGEDOR
NACIONAL
ACOMPANHA
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
PROCURADORES-GERAIS
EM
VISITA
INSTITUCIONAL AO VICE-PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando
Rochadel Moreira, acompanhou o Presidente do
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do
Ministério Público dos Estados e da União - CNPG e
Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres
Neto, na quinta-feira, dia 16 de agosto, em uma
reunião com o Vice-Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Dias Toffoli.
O objetivo da visita foi debater temas de interesse
institucional e convidar o Magistrado para participar de
reuniões futuras do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais.
Também estiveram presentes na audiência o
Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal,

Leonardo Roscoe Bessa, e os Assessores da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos e da Subprocuradoria-Geral de Justiça
para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do
Estado de Goiás, Sérgio de Sousa Costa e Eliseu Belo.
Informações: Assessoria de Comunicação Social do MPGO.

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL DO
CORREGEDOR NACIONAL, QUE VISA A
MODIFICAR A ATUAL REGRA QUE ESTABELECE
O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - PAD, É APROVADA POR
UNANIMIDADE PELO PLENÁRIO DO CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP.

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP aprovou, por unanimidade, proposta de
emenda regimental do Corregedor Nacional do
Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, que visa
a modificar a atual regra que estabelece o início da
contagem do prazo para a conclusão do processo
administrativo disciplinar (PAD). A aprovação ocorreu
durante a 13ª Sessão Ordinária de 2018, no dia 28 de
agosto.
A proposta foi apresentada pelo conselheiro Erick
Venâncio e relatada pelo conselheiro Fábio Stica.
Pelo texto, o prazo de 90 dias para a conclusão do
processo administrativo disciplinar será contado a
partir do referendo da decisão de instauração pelo
Plenário, podendo ser prorrogado motivadamente. O
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Regimento Interno do CNMP prevê, atualmente, que o
prazo de conclusão do PAD é contado a partir da
publicação da portaria inaugural do processo.
A proposta aprovada altera o Regimento Interno para
deixar claro que é competência do Corregedor
Nacional do Ministério Público levar o PAD a referendo
pelo Plenário na Sessão Plenária Ordinária
subsequente. Além disso, o texto traz a possibilidade
de que, no momento de referendo do processo, haja a
concessão de vista coletiva dos Conselheiros por uma
única vez.
O texto da proposta recebeu emenda do Corregedor
Nacional do Ministério Público: “A interrupção da
prescrição, quando prevista na Lei Orgânica aplicável,
operada pelo referendo da instauração PAD, retroagirá
à data da publicação da portaria de instauração”,
conforme entendimento recente do Supremo Tribunal.
Esse foi o entendimento do Plenário do CNMP, ao
referendar, por unanimidade, na mesma Sessão
Ordinária, decisão monocrática proferida pelo
Corregedor Nacional que culminou na instauração de
processo administrativo disciplinar.
Da relatoria do Conselheiro Dermeval Farias, o citado
PAD foi instaurado para exame de eventual falta
funcional atribuída a um Promotor de Justiça do
Ministério Público do Estado do Paraná. Em 2 de maio
de 2015, o Membro entregou a condução de veículo
automotor a pessoa em estado de embriaguez,
conduta que caracteriza, em tese, crime, bem como
violação ao dever funcional de manter ilibada conduta
pública e particular. Ao considerar que a conduta foi
praticada em 2 de maio de 2015 e que, nos termos do
art. 168, inciso I, da LOMP/PR, o prazo prescricional é
de três anos, a prescrição da pretensão punitiva
ocorreria em 1º de maio de 2018.
Em 9 de agosto de 2018, em decisão liminar, o
Supremo Tribunal Federal entendeu que, no âmbito do
CNMP, o referendo pelo Plenário confere eficácia à
portaria de instauração do processo administrativo
disciplinar. Entretanto, consignou que a mera
existência da portaria inaugural e a sua posterior

publicação são suficientes para afastar a inércia
apuração da infração disciplinar e ensejar
interrupção do prazo prescricional, na linha
entendimento adotado pelo STF no Mandado
Segurança nº 35828.

na
a
do
de

A considerar que a Portaria CNMP-CN nº 117 da
Corregedoria Nacional data de 24 de abril de 2018 e
foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP em 26 de
abril de 2018, não houve prescrição da pretensão
punitiva. De acordo com o Conselheiro Dermeval
Farias, a decisão monocrática referida e a Portaria
inaugural do PAD evidenciam indícios suficientes de
autoria e materialidade da infração atribuída ao
Promotor de Justiça processado, havendo, portanto,
justa causa para a instauração do PAD.
Processos: 1.00447/2018-60 (proposição) e
1.00374/2018-06 (processo administrativo disciplinar).
O parecer que subsidiou a proposta do Corregedor
Nacional, Orlando Rochadel Moreira, está apresentado
ao final desta edição do Boletim Informativo, na sessão
“Atos de Destaque do Corregedor Nacional”.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

MEMBRO AUXILIAR DA CORREGEDORIA
NACIONAL PARTICIPA DE REUNIÃO COM A
COMISSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- CNMP SOBRE CADASTRO NACIONAL DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
O Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional e
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de
São Paulo, Michel Betenjane Romano, participou de
uma reunião do Comitê Gestor do Cadastro Nacional
de Violência Doméstica, realizada no dia 27 de agosto,
na sede do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, em Brasília - DF.
O objetivo da reunião foi simplificar os requisitos de
preenchimento e aumentar a adesão nacional ao
Cadastro Nacional de Violência Doméstica (CNVD) por
parte das Unidades do Ministério Público.
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Direitos Fundamentais do CNMP, foi instituído pela
Resolução CNMP nº 135/2006 e alterada pela
Resolução CNMP nº 167/2017. O cadastro dá
concretude ao disposto no artigo 26, inciso III, da Lei
nº 11.340/2006, que estabelece atribuição ao
Ministério Público para cadastrar os casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Até o momento, existem mais de um milhão de casos
de violência doméstica cadastrados no sistema.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP.

Na ocasião, foram discutidas questões referentes à
mudança dos requisitos de preenchimento, como a
apreciação dos campos "Classe processual",
"Incidência penal" e "Movimentação processual" e a
interlocução com o Comitê das Tabelas Taxonômicas
e com a Secretaria de Informática.
Também foram debatidas formas de se utilizar a
nomenclatura das tabelas taxonômicas para melhor
aprimoramento do CNVD, de modo a padronizar a
linguagem em âmbito nacional.
Discutiu-se ainda sobre a necessidade de se criar um
calendário de visitas técnicas a Unidades do Ministério
Público para que seja verificada, in loco, a adesão ao
Cadastro, principalmente nos Estados que ainda não
aderiram ao sistema.

CORREGEDORIA
NACIONAL
PROMOVE
REUNIÃO-GERAL COM MEMBROS E SERVIDORES
No dia 29 de agosto, foi realizada uma reunião-geral
de trabalho com Membros e servidores da
Corregedoria Nacional. A reunião foi presidida pelo
Coordenador-Geral, Rinaldo Reis Lima, e teve a
efetiva participação dos Membros e servidores, que
contribuíram com sugestões para o aprimoramento
das atividades da Corregedoria Nacional.

Além do Promotor de Justiça Michel Romano,
participaram da reunião o Membro Auxiliar da
Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e
Procurador Regional da República Maurício
Andreiuolo; a Promotora de Justiça do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul Helen Silva;
a Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios Danielle Silva; a Promotora de
Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro Lúcia Bastos; a Promotora de Justiça do
Ministério Público do Estado do Paraná Mariana Dias;
e a Promotora de Justiça do Ministério Público do
Estado da Bahia Sara Sampaio.
Cadastro - O Cadastro Nacional de Violência
Doméstica, gerido pela Comissão de Defesa dos
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O Coordenador de Inovação, Evolução Humana e
Estágio Probatório, Jairo Cruz Moreira, apresentou um
momento de reflexão com o tema: Plano de Vida.
Em seguida, o Coordenador-Geral, Rinaldo Reis Lima,
conversou com os Membros e servidores sobre as
atividades desenvolvidas pela equipe da Corregedoria
Nacional neste ano de 2018 e sobre as tarefas que
ainda serão executadas neste segundo semestre.

Dando continuidade à reunião, o Coordenador de
Correições e Inspeções, Cesar Henrique Kluge,
abordou o sucesso da última correição-geral realizada
nas Unidades do Ministério Público do Estado de
Pernambuco.

Depois foi a vez de o Coordenador Disciplinar
Substituto, José Augusto Peres, apresentar breves
considerações sobre o trabalho desenvolvido pela
Coordenadoria.

Para finalizar a reunião-geral, o Coordenador de
Inovação, evolução Humana e Estágio Probatório,
Jairo Cruz Moreira, apresentou e ressaltou os
trabalhos
recentemente
entregues
pela
Coordenadoria: proposta de programa de Help Desk;
Revista Jurídica da Corregedoria Nacional (Volume V),
a qual versa sobre o Estágio Probatório dos Membros
do Ministério Público brasileiro; realização do
Seminário Corregedorias e os Novos Desafios do
Ministério Público Brasileiro; e atuação colaborativa e
integrada às demais Coordenadorias no que concerne
ao suporte aos sistemas informatizados da
Corregedoria Nacional.
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ATOS DE DESTAQUE DO CORREGEDOR NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTARIA CNMP-CN Nº 185, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Dispõe sobre a Sistemática de Mapeamento,
Avaliação e Difusão, no âmbito da Corregedoria
Nacional do Ministério Público, das Boas Práticas
Institucionais relacionadas com a resolutividade e da
qualidade da atuação dos Membros e das Unidades
do Ministério Público, nos termos da Recomendação
de Caráter Geral CNMP-CN nº 02/2018, assinada
aos 21 de junho de 2018, em Aracaju, pela
Corregedoria Nacional do Ministério Público.

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do artigo 130-A, § 3o, da
Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 16 e 18, inciso XIII, do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 16 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público,
que lhe confere poderes de auto-organização da Corregedoria para o cumprimento das suas atribuições
constitucionais e regimentais;
CONSIDERANDO a conveniência e a utilidade de se criar, no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério
Público, uma sistemática para mapear, avaliar e difundir as boas práticas relacionadas à resolutividade e da qualidade
da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro, nos termos da Recomendação de Caráter
Geral CNMP-CN nº 02/2018, assinada aos 21 de junho de 2018, em Aracaju, pela Corregedoria Nacional do Ministério
Público;
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CONSIDERANDO sobretudo que o Ministério Público é garantia constitucional fundamental na defesa do
regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (arts. 127 e 129 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) e que suas Corregedorias-Gerais são garantias fundamentais
de efetividade social de sua atuação, sendo, para tanto, muito importante o desenvolvimento de sistemática que possa
mapear, avaliar e difundir as boas práticas institucionais relacionadas com a resolutividade e qualidade da atuação
dos Membros e das Unidades do Ministério Público, notadamente quanto à aplicabilidade da Recomendação Geral
CNMP-CN nº 02/2018, assinada aos 21 de junho de 2018, em Aracaju, pela Corregedoria Nacional do Ministério
Público;
CONSIDERANDO, por fim, as boas práticas e ações institucionais que já estão sendo implantadas sobre a
resolutividade e qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro e a necessidade
de suas difusão e publicação, visando a efetividade social do Ministério Público, a ser resguardada no presente e para
futuro,
RESOLVE:
Art. 1º Criar, no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, a Sistemática de Mapeamento,
Avaliação e de Difusão das Boas Práticas Institucionais relacionadas com a resolutividade e qualidade da atuação
dos Membros e das Unidades do Ministério Público Brasileiro, nos termos da Recomendação de Caráter Geral CNMPCN nº 02/2018, assinada aos 21 de junho de 2018, em Aracaju, pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e
que dispõe sobre os parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das
Unidades do Membros do Ministério Público brasileiro pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes.
Art. 2º A Sistemática de Mapeamento, Avaliação e de Difusão das Boas Práticas Institucionais decorrentes
da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02/2018, assinada aos 21 de junho de 2018, em Aracaju, pela
Corregedoria Nacional do Ministério, serão estruturadas e organizadas no âmbito das atribuições da Coordenadoria
de Correições e Inspeções (art. 3º, inciso VIII, da Portaria CNMP-CN nº 279, de 01 de dezembro de 2017).
Art. 3º Será criado e-mail institucional no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público para o envio
de ofícios, correspondências, assim como para o recebimento de ofícios, informações, projetos referentes à
Sistemática de Mapeamento, Avaliação e de Difusão das Boas Práticas Institucionais sobre a resolutividade e da
qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro, conforme diretrizes da
Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02/2018.

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
E-mail: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9493 | ISSN 2525-3808.

Art. 4º Serão adotadas as medidas necessárias no âmbito da Corregedoria Nacional para a ampla
divulgação das Boas Práticas Institucionais decorrentes da efetivação Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº
02/2018, especialmente por intermédio da sua página na internet, do Boletim Informativo e Revista Jurídica da
Corregedoria Nacional, bem como com a adoção de medidas e/ou recomendações para a respectiva inscrição nos
Bancos Nacionais de Projetos e Processos do Conselho Nacional do Ministério Público, no Prêmio Innovare e em
outros ambientes públicos de difusão e de debates Institucionais.
Parágrafo único. Serão consideradas Boas Práticas Institucionais para os fins desta Portaria, aquelas que
decorram da concretização Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02/2018 e relevam impactos sociais,
institucionais e jurídicos da resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério
Público brasileiro, podendo constituírem-se, entre outras, das seguintes medidas:
I – Planos e/ou Programas Institucionais;
II – Projetos Institucionais;
III – Cursos de especialização, de atualização, de capacitação e outros encontros;
III – Alterações e/ou inovações no sistema normativo administrativo ou funcional dos Ministérios Públicos;
IV – Acordos de Resultados;
V – Recomendações;
VI – Orientações;
VII – a aprovação de leis ou de atos normativos sobre a temática resolutividade e da qualidade de atuação
dos Membros e das Unidades do Ministério Público;
VIII – outros programas, ações e projetos na área realizados em parceria com outras instituições ou órgãos
que possam ser comprovados com detalhamento das atividades;
IX – Demais medidas ou iniciativas que evidenciem a excelência dos resultados decorrentes da
implementação da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02/2018, assinada aos 21 de junho de 2018, em
Aracaju, pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da
resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Membros do Ministério Público brasileiro
pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Publique-se e dê-se ciência desta Portaria ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, ao
Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, ao Colégio de
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Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil e as
Corregedorias-Gerais, solicitando a ampla divulgação nas respectivas Unidades do Ministério Público brasileiro, bem
como a comunicação e o envio detalhado das práticas existentes.
Publique-se.
Brasília-DF, 06 de agosto de 2018.

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DAS PREMISSAS DO
ESTUDO

O presente procedimento de estudos e pesquisas foi instaurado objetivando a precisa
identificação do marco temporal interruptivo da prescrição com a instauração de Procedimento
Administrativo Disciplinar pela Corregedoria Nacional do Ministério Público.
Fundamental mostra-se o estudo e exata demarcação temporal da interrupção do lapso
prescricional da pretensão punitiva disciplinar frente a possível incompatibilidade do texto regimental deste
Conselho Nacional. Os efeitos derivados da instauração do PAD teriam sua gênese com o ato de
instauração ou com o referendo pelo Plenário?
A Resolução CNMP n. 92, de 13 de março de 2013, aprovou o vigente Regimento Interno do
Conselho Nacional do Ministério Público e trouxe novas linhas para a instauração de Procedimento
Administrativo Disciplinar pela Corregedoria Nacional, introduzindo no inciso IV do art. 77 e no art. 84 do
RICNMP a competência do Corregedor Nacional para instaurar de ofício processo administrativo
disciplinar.
A modificação em relação ao antigo Regimento Interno (Resolução CNMP n. 31, de 1º de
setembro de 2008) é clara. Enquanto o revogado RICNMP previa em seu art. 31, inciso III, que ao
Corregedor Nacional competiria propor ao Plenário a rejeição do pedido ou a instauração do devido
processo administrativo disciplinar – cabendo-lhe somente a instauração de ofício de sindicância (art. 31,
IV, Resolução CNMP n. 31/2008 revogada) – , o vigente regimento outorga ao Corregedor Nacional a
prerrogativa de instauração de ofício do Procedimento Administrativo Disciplinar, nas condições descritas
no inciso IV do art. 77 e no art. 84, ambos do RICNMP.
A redação original do Resolução CNMP n. 92/2013 (RICNMP) já previu que, nos casos de
instauração desde logo pelo Corregedor Nacional de Procedimento Administrativo Disciplinar e publicada
sua portaria – ou seja, quando instaurado a partir de Reclamação Disciplinar, prescindindo de Sindicância
–, o feito seria submetido a referendo pelo Plenário. Não trazia expressa, contudo, a necessidade de
homologação plenária quando da instauração do PAD de ofício pelo Corregedor Nacional resultante de
Sindicância (antiga redação do art. 84, Resolução CNMP n. 92/2013).
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A partir das modificações trazidas pela Emenda Regimental n. 12, de 28 de março de 2017,
os atos de ofício do Corregedor Nacional de (a) instauração de PAD desde logo (art. 77, inciso IV,
RICNMP), de (b) instauração de PAD após finalizada instrução de Sindicância (art. 84, RICNMP), bem
como de (c) afastamento cautelar pelo Corregedor Nacional do membro processado (art. 77, §2º, RICNMP)
passaram a depender de referendo pelo Plenário. E mais. O §3º do art. 77, RICNMP recebeu nova redação,
estabelecendo-se que os efeitos de tais atos do Corregedor Nacional produzir-se-iam a partir de seu
referendo pelo Plenário.
A nova redação do §3º do art. 77, RICNMP conferiu aparente imprecisão interpretativa quanto
ao surgimento dos efeitos corolários da instauração do PAD, cuja compatibilização com o instituto da
prescrição da pretensão punitiva disciplinar é objeto deste estudo. Para tanto, realizou-se (a) estudo
evolutivo sobre a regulamentação normativa do PAD no Conselho Nacional do Ministério Público; (b)
estudo normativo comparado sobre o tema no âmbito do Ministério Público nacional e do CNMP; (c)
levantamento bibliográfico sobre a natureza do ato administrativo, e (d) jurisprudencial acerca da eficácia
e exequibilidade dos atos administrativos que demandam homologação.
Por fim, seguiu-se à conclusão do estudo sobre o marco interruptivo prescricional da pretensão
punitiva disciplinar no CNMP, bem como proposta de elaboração e expedição de Enunciado de modo a
aclarar e uniformizar a interpretação normativa regimental sobre o tema neste Conselho Nacional.

1.1. Evolução histórica do regramento normativo para instauração de PAD no
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP

Recorrendo à memória normativo-institucional do Conselho Nacional do Ministério
Público, é possível traçar um panorama relevante do formato de disciplinamento da instauração de
Processo Administrativo Disciplinar neste órgão.
O primeiro Regimento Interno estabelecido no Conselho Nacional do Ministério Público foi
instituído com a Resolução CNMP n. 31, de 1º de setembro de 2008, e regulamentou a instauração
de PAD no CNMP da seguinte forma:
Art. 31. Compete ao Corregedor, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por
lei ou por este Regimento:
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(...)
III - propor ao Plenário, mediante a apresentação de relatório circunstanciado, a rejeição
do pedido ou a instauração do devido processo administrativo disciplinar; (grifos nossos)

No mesmo revogado Regimento Interno, previa o art. 31, inciso IV, a competência do
Corregedor Nacional para:
(...)
IV - realizar, de ofício, sindicâncias, inspeções e correições quando tiver conhecimento de
fatos graves ou relevantes que as justifiquem, propondo ao Plenário a instauração de processos
disciplinares ou a adoção de medidas que entender necessárias ou convenientes; (grifos nossos)

Destaque-se que, embora o Corregedor Nacional desde a publicação do vetusto Regimento
Interno dispusesse da competência de realizar de ofício sindicâncias, inspeções e correições, a
instauração de Processos Administrativos Disciplinares – seja decorrente de Reclamação
Disciplinar, seja em consequência de realização de Sindicâncias, Inspeções ou Correições –
invariavelmente encontrava-se adstrita à propositura ao Plenário, não permitindo o Regimento a
instauração de ofício e publicação de portaria pelo Corregedor Nacional.
Com a Resolução CNMP n. 92, de 13 de março de 2013 (publicada no DOU, Seção 1, de
18/03/2013, p. 138 a 145), revogou-se integralmente o texto da Resolução CNMP n. 31/2008,
estabelecendo-se nova dinâmica para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar no
Conselho Nacional.
Diante das Reclamações Disciplinares instauradas no âmbito da Corregedoria Nacional do
Ministério Público, e não sendo o caso de arquivamento de plano1, disciplinou o art. 77 da

Sobre a Reclamação Disciplinar, assim dispunha o texto original da Resolução CNMP n. 92/2013:
Art. 74 A reclamação disciplinar é o procedimento investigativo de notícia de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do Ministério
Público, proposta por qualquer interessado, nos termos do artigo 130-A, § 2º, III e § 3º, I, da Constituição Federal.
Art. 75 A reclamação disciplinar, dirigida ao Corregedor Nacional, deverá conter a descrição dos fatos, a identificação do reclamado, a
qualificação e a assinatura do reclamante, de acordo com requisitos previstos no artigo 36 deste Regimento, sob pena de indeferimento liminar.
§ 1º Diante da gravidade, relevância ou verossimilhança dos fatos noticiados, poderá o Corregedor Nacional, por decisão fundamentada,
considerar suprida a ausência de qualificação e, agindo de ofício, prosseguir na instrução.
§ 2º Até decisão definitiva sobre a matéria, o Corregedor Nacional poderá conferir tratamento sigiloso à autoria da reclamação.
RICNMP, Art. 76 O Corregedor Nacional poderá notificar o reclamado para prestar informações no prazo de dez dias, podendo ainda realizar
diligências para apuração preliminar da verossimilhança da imputação ou encaminhar a reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder na
forma do artigo 78 deste Regimento.
1
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Resolução CNMP n. 92/2013 que:
Art. 77 Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o prazo sem manifestação ou
encerradas as diligências, o Corregedor Nacional poderá adotar uma das seguintes providências:
I – arquivar a reclamação, se ocorrer a perda do objeto ou se o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal;
II – instaurar sindicância, se as provas não forem suficientes ao esclarecimento dos fatos;
III – encaminhar cópia da reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder na forma
do artigo 78 deste Regimento;
IV – instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, se houver indícios
suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de
atuação, publicando a respectiva portaria;
V – propor ao Plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instaurado na
origem;
VI – encaminhar a matéria para distribuição a outro Conselheiro, se se fizer necessário o
exame preliminar da legalidade do ato praticado.
§ 1º Na hipótese do inciso IV deste artigo, o feito será submetido ao referendo do Plenário
na primeira sessão subsequente, quando será apreciado com preferência.
§ 2º Referendada pelo Plenário a decisão do Corregedor Nacional, o processo
administrativo disciplinar será encaminhado para distribuição a outro Conselheiro. (grifos nossos)

Quanto à Sindicância, por sua vez, assim dispôs originalmente o novo RICNMP:
Art. 81 A sindicância é procedimento investigativo sumário destinado a apurar
irregularidades atribuídas a membro ou servidor do Ministério Público, com prazo de conclusão de
trinta dias, contados da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por prazo
certo, a juízo do Corregedor Nacional, que disso dará ciência ao Plenário na sessão imediatamente
após sua decisão.
Art. 82 A portaria inaugural, expedida pelo Corregedor Nacional, designará comissão
sindicante composta por membros vitalícios ou servidores estáveis do Ministério Público, que não
poderão ocupar cargo de hierarquia inferior ao do sindicado, indicando, entre eles, seu presidente.
Parágrafo único. A portaria de instauração deve conter ainda, sempre que possível, a

Parágrafo único. O Corregedor Nacional arquivará de plano a reclamação se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito
penal, devendo dar ciência da decisão ao Plenário e ao reclamante.
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qualificação do sindicado, a exposição circunstanciada dos fatos e o prazo para conclusão dos
trabalhos.
Art. 83 O Corregedor Nacional, ou a comissão sindicante por ele designada, determinará a
oitiva do sindicado, que terá o prazo de quinze dias para apresentar, querendo, as alegações que
entender pertinentes à defesa de seus direitos, oferecendo, desde logo, as provas pelas quais possa
demonstrar, se for o caso, a improcedência da imputação.
Art. 84 Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo ao Corregedor
Nacional arquivar a sindicância ou instaurar processo administrativo disciplinar, indicando, neste
caso, os fundamentos da decisão, a infração cometida e a sanção que entender cabível. (grifos
nossos)

Da leitura do novo texto regimental em cotejo à letra revogada, infere-se que ao Corregedor
Nacional conferiu-se competência para instauração de ofício e publicação de portaria de Processo
Administrativo Disciplinar de duas formas: (a) desde logo, quando já na Reclamação Disciplinar
presentes indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou configurada
inércia/insuficiência de atuação na origem; e (b) após instrução e relatório conclusivo da
sindicância, quando instaurada Sindicância investigativa, também de ofício, a partir de Reclamação
Disciplinar.
O texto do vigente RICNMP desde sua gênese proclamava que, caso o Processo
Administrativo Disciplinar fosse instaurado desde logo (art. 77, inciso IV, texto original),
necessariamente seria submetido a referendo pelo Plenário (art. 77, §1º, texto original). Na hipótese
de instauração de PAD pelo Corregedor Nacional após instrução e relatório conclusivo da
sindicância, não estabeleceu o RICNMP em sua versão original a indispensabilidade de ratificação
pelo Plenário, dotando o ato da instauração de eficácia plena e exequibilidade desde a data da
publicação de sua portaria.
Posteriormente, a Resolução CNMP n. 103, de 02 de dezembro de 2013 estabeleceu
modificação na letra dos parágrafos do art. 77, da Resolução CNMP n. 92/2013, que assim passaram
a ser redigidos:
“Art.77…………………………………………………………………………
§ 1 º (revogado)
§ 2º Na hipótese do inciso IV deste artigo, o Corregedor Nacional “ad referendum” poderá
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afastar o acusado pelo prazo previsto na respectiva lei orgânica ou por até cento e vinte dias,
prorrogáveis justificadamente, se omissa a legislação pertinente, assegurado o subsídio ou
remuneração integral.
§ 3º Da decisão de afastamento do acusado não cabe recurso interno.
§ 4º Instaurado o processo administrativo disciplinar, o feito será encaminhado para
distribuição a outro Conselheiro.”

A datar da Resolução CNMP n. 103/2013 constituiu-se a possibilidade de o Corregedor
Nacional afastar cautelarmente membro acusado no PAD, ad referendum do Plenário, prevendo
ainda o art. 77, §3º a irrecorribilidade da decisão referendada.
Por sua vez, a Emenda Regimental n. 12, de 28 de março de 2017, apresentando como
justificativa2 (a) a necessidade de adequar a instauração de processos administrativos disciplinares
à sistemática de submissão das decisões monocráticas do Corregedor Nacional ao referendo pelo
Colegiado, bem como (b) o conteúdo das decisões liminares proferidas no Supremo Tribunal
Federal pelo Min. Gilmar Mendes na ADI n. 5.125 e Min. Luís Roberto Barroso na MS n. 34.675,
inovou a escrita dos art. 77 e 84 da Resolução CNMP n. 92/2013, in verbis:
Art. 3º Os § § 2º e 3º do artigo 77 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.77………………………………………….……………...………………...
§ 2º Nas hipóteses do inciso IV e do § 1º deste artigo, o feito será submetido ao referendo
do Plenário na sessão plenária subsequente, com a prévia intimação do reclamado, ao qual será
facultada a realização de sustentação oral.
§ 3º Nos casos do parágrafo anterior, a decisão só produzirá efeitos a partir do seu

2

A Emenda Regimental n. 12, de 28 de março de 2017, traz como considerações o seguinte texto:
“O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no art. 130-A, § 2°, inciso I,
da Constituição Federal, e com fundamento nos artigos 147 e seguintes do seu Regimento Interno, e na decisão plenária
proferida nos autos da Proposição nº 1.00234/2017-94, julgada na 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de março de 2017;
Considerando que a atribuição instituída pela Constituição da República a este Conselho deve ser exercida, em regra, pelo seu
Plenário;
Considerando que tem aumentando a quantidade de processos administrativos disciplinares, hoje instaurados por decisão
monocrática do Corregedor Nacional;
Considerando que as decisões monocráticas de maior relevo adotadas pelo Corregedor Nacional são submetidas ao referendo
do Colegiado, como acontece com o afastamento cautelar de membros do Ministério Público;
Considerando a necessidade de adequar a instauração de processos administrativos disciplinares a essa sistemática;
Considerando as decisões liminares proferidas pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5125, e pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos do Mandado de Segurança nº 34675, do Supremo
Tribunal Federal, RESOLVE:”
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referendo pelo Plenário.
…………………………………………………………………………” (NR)
Art. 4º Fica transformado o atual § 2º do artigo 77 em § 1º.
Art. 5º O artigo 84 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 84. Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo ao
Corregedor Nacional arquivar a sindicância ou instaurar, com o referendo do Plenário, na forma
do art. 77, § 2º, processo administrativo disciplinar, indicando, neste caso, os fundamentos da
decisão, a infração cometida e a sanção que entender cabível.” (grifos nossos)

Conforme se extrai da leitura da modificação regimental, a partir da Emenda n. 12 a
obrigatoriedade de referendo pelo Colegiado passou a ser prevista tanto para o PAD instaurado pelo
Corregedor Nacional desde logo (art. 77, inciso IV e §2º, NR) quanto para o PAD instaurado após
instrução e relatório conclusivo da sindicância (art. 84, NR). Neste último, a inovação: a
instauração de PAD após relatório conclusivo da sindicância prescindia de referendo pelo Colegiado
até a publicação da Emenda n. 12.
Outra alteração sensível introduzida pela Emenda Regimental n. 12/2017 foi a renovada
redação do §3º do art. 77, RICNMP: suprimiu-se o texto original – que previa a irrecorribilidade de
decisão de afastamento cautelar do membro quando referendado pelo Plenário –, e demarcou-se o
início da produção de efeitos das decisões do Corregedor Nacional de instauração de PAD e
afastamento cautelar do membro a partir de seu referendo pelo Colegiado.
Anunciadas modificações resultaram, em grande parte, de decisões cautelares proferidas no
Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.125 (alteração do art. 77, §3º e art. 84, RICNMP) e no MS
n. 34.675 (alteração do art. 77, §2º, RICNMP).
Em decisão cautelar de 08 de fevereiro de 2017 (publicada no DJE n. 27/2017 e divulgada
em 09/02/2017) na ADI n. 5.125 proposta pela Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR), o Min. Gilmar Mendes considerou que a irrecorribilidade de decisão referendada de
afastamento prevista no art. 77, §3º, RICNMP violaria o princípio constitucional do devido processo
legal, bem como ponderou existir suposta incompatibilidade entre a redação do art. 130-A, §3º, I da
CR e o art. 77, IV do RICNMP.
Por seu turno, o Min. Barroso deferiu pedido liminar no MS n. 34.675 impetrado para
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suspensão de dois acórdãos do Plenário do CNMP: o primeiro de referendo de PAD (referendo este
para cumprimento à decisão cautelar da ADI n. 5.125), e o segundo de referendo da prorrogação do
mesmo PAD, ambos os feitos julgados pelo Colegiado sem prévia inclusão em pauta e prévia
intimação do impetrante.
Evidencia-se, portanto, no estudo histórico da regulamentação normativa da instauração de
PAD no CNMP que a competência conferida ao Corregedor Nacional foi, em um primeiro momento,
ampliada com o advento do novo RICNMP (Resolução n. CNMP n. 92/2013) e alterações trazidas
pela Resolução CNMP n. 103/2013 e, num segundo momento, restringida com as modificações
impostas pela Emenda Regimental n. 12, de 28 de março de 2017.
Tais modificações, em especial aquela do §3º do art. 77 introduzida pela ER n. 12/2017,
repercutem com especial relevância na identificação do marco interruptivo da prescrição com o ato
de instauração do Processo Administrativo Disciplinar pela Corregedoria Nacional.

1.2. Estudo comparativo da legislação orgânic a dos Ministérios Públicos
Nacionais

O presente estudo busca identificar o marco temporal interruptivo da prescrição da pretensão
punitiva disciplinar estatal, como efeito advindo da instauração de PAD decorrente de poder
disciplinar do CNMP.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta e consolidada no sentido de entender
ser concorrente e originária em relação às Corregedorias locais a competência tanto do Conselho
Nacional do Ministério Público quanto do Conselho Nacional de Justiça para instauração de
Processo Administrativo Disciplinar contra membros, in verbis:
Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2.
Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos
atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos
disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º,
da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de
ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria
compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência.
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3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de
nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante
nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5.
Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do
processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (MS 32581 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 01-04-2016);

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, § 2º, III e IV, na exegese adotada
pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do
MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional
de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para
instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao
CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003,
Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) 3. (...) 5. O CNMP não está adstrito à forma de
atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal
sindicância. 6. Ademais, a determinação de abertura de sindicância no CNMP teve por fundamento
a necessidade de realização de nova investigação sobre a existência de depósitos bancários
favoráveis ao agravante. Assim, não subsiste a alegação de ausência de motivação válida para a sua
instauração da sindicância. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28810 AgR, Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 10-12-2015).

Assente, portanto, que a pretensão punitiva disciplinar é exercida pelo Conselho Nacional
do Ministério Público tanto originária quanto concorrentemente em relação às Corregedorias locais.
Contudo, o direito-dever de punir faltas funcional, seja deste órgão nacional, seja dos órgãos
correicionais das instituições de origem, não pode eternizar-se no tempo. Nas palavras de Antonio
Carlos Alencar Carvalho, a punição extremamente tardia dos desvios de conduta, quando nem mais
são sequer lembrados os fatos determinantes da punição, não atendem aos fins da repressão dos
ilícitos administrativos, prestando-se mais como instrumento de abalo da confiança estatal e
instabilidade jurídica do que meio eficiente de legítimo atendimento do interesse público, em cujo
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nome é outorgado o poder-dever de reprimir os funcionários culpados3.
Embora o Regimento Interno do CNMP não disponha de previsão expressa quanto ao marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, tampouco quanto ao início do lapso
prescricional, ao compulsar os diplomas legais que regem os Ministérios Públicos nacionais, inferese que todos os estatutos regulamentam o tema, passando-se doravante ao estudo comparado da
legislação do Parquet brasileiro quanto à fixação legal dos marcos temporais relacionados à
prescrição na seara disciplinar.

1.2.1. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
pretensão punitiva disciplinar.

As Leis Complementares que dispõem sobre a organização, atribuições e estatuto dos
Ministérios Públicos brasileiros trazem, em regra, dois marcos iniciais para a contagem do lapso
prescricional: o dia de cometimento da falta disciplinar e o dia da cessação da continuação ou
permanência (nas faltas continuadas ou permanentes)4. A exceção é a Lei Complementar Estadual
n. 57/20065 do Ministério Público do Pará, em que o termo inicial da prescrição começa a contar, à
exemplo da Lei Federal n. 8.112/1990, a partir do conhecimento do fato pela administração.

CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência
dos Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5ª Ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2016, p. 1403.
4 As Leis Orgânicas do MPU (LC n. 75/1993, art. 245), MPPR (LCE PR n. 85/1999, art. 169), MPSC (LCE SC n. 197/2000, art. 228),
MPSP (LCE SP n. 734/1993, art. 246, §2), MPRJ (LCE RJ n. 106/2003, art. 138), MPES (LCE ES n. 95/1997, art. 136), MPMT (LCE
MT n. 416/2010, art. 200, §2º), MPTO (LCE TO n. 51/2008, art. 246, §1º), MPRR (LCE RR n. 03/1994, art. 162), MPAC (LCE AC n.
291/2014, art. 205, §2º), MPAP (LCE AP n. 79/2013, art. 167, §2º), MPAM (LCE AM n. 11/1993, art. 139, §2º), MPPI (LCE PI n.
12/1993, art. 163), MPPB (LCE PB n. 97/2010, art. 198), MPPE (LCE PE n. 12/1994, art. 89, §1º), MPBA (LCE BA n. 11/1996, art.
228, §2º) e MPRN (LCE RN n. 09/1996, art. 226) trazem como termo inicial a data do fato e a data da cessação da permanência ou
continuação; as Leis Orgânicas do MPRS (Lei Estadual RS n. 6.536/1973, art. 125, §2º), MPRO (LCE RO n. 93/1993, art. 158), MPCE
(LCE CE n. 72/2008, art. 244, §2º), MPAL (LCE AL n. 15/1996, art. 89) e MPMA (LCE MA n. 13/1991, art. 149) apenas a data do fato;
as Leis Orgânicas do MPMG (LCE MG n. 34/1994), MPMS (LCE MS n. 72/1994), MPGO (LCE GO n. 25/1998) e MPSE (LCE SE n.
02/1990) não dispõe sobre o termo inicial, remetendo-se, na omissão, à LC 75/1993 (conforme disposto no art. 80 da Lei n. 8.625/1993 c/c
art. 245 da LC n. 75/1993.
5 LCE PA n. 57/2006, Art. 182. O termo inicial da prescrição da infração disciplinar começa a correr:
I - da data em que der entrada no protocolo-geral do Ministério Público a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia
ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público;
II - da data em que for reduzida a termo, quando apresentados verbalmente à Corregedoria-Geral do Ministério Público, a representação,
reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério
Público;
III - da data da portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público que instaurar sindicância, de caráter exclusivamente investigatório, nos
termos desta Lei Complementar.
3
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1.2.2. Marco interruptivo do prazo pre scricional da pretensão
punitiva disciplinar.

Quanto ao marco interruptivo da prescrição, à exceção das Leis Complementares do
MPSE (LCE SE n. 02/1990) e do MPMS (LCE MS n. 72/1994), todos os demais diplomas orgânicos
consolidam expressamente a data de instauração do Processo Administrativo Disciplinar como
primeiro evento a interromper o lapso prescricional.
Vejamos.
A LC n. 75/1993, que dispõe quanto ao estatuto do Ministério Público da União,
expressa em seu art. 245, parágrafo único, que interrompem a prescrição a instauração de processo
administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.
Nas Leis Estaduais o comando é sistematicamente repetido. No Ministério Público do
Acre, a LCE AC n. 291/2014, está expresso no art. 205, §3º: interrompem a prescrição a instauração
do processo administrativo disciplinar com a expedição da portaria, a decisão condenatória, citação
para ação de perda do cargo e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
O caput do art. 89 da LCE AL n. 15/1996 do Ministério Público de Alagoas, prevê que
se extingue em 2 (dois) anos, a contar da data dos respectivos atos, a punibilidade das faltas
apenadas com as sanções do Art.79 desta Lei, sendo a fluência desse prazo interrompida pelo ato
que determinar a instauração de inquérito administrativo.
No Ministério Público do Amazonas, o texto do art. 139, §3º da LCE AM n. 11/1993
dispõe que interrompem a prescrição a instauração de procedimento disciplinar e a citação para a
ação de perda do cargo.
O Parquet amapaense preleciona no art. 167, §3º, da LCE AP n. 79/2013 que o curso da
prescrição se interrompe: I – pela portaria de instauração da sindicância, quando for o caso; II –
pela portaria de instauração de processo administrativo disciplinar; III – pela decisão punitiva
recorrível.
A LCE CE n. 72/2008, do Ministério Público do Ceará, no art. 244, §3º determina
textualmente que a instauração do processo administrativo-disciplinar interrompe a prescrição.
Semelhante é a redação do art. 228, §3º da LCE BA n. 11/1996 (Lei Orgânica do Ministério Público
da Bahia): interrompe-se o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo
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administrativo e pela decisão deste; do art. 136, parágrafo único, da LCE ES n. 95/1997 (Lei Orgânica
do Ministério Público do Espírito Santo): interrompem a prescrição a instauração do processo
administrativo e a propositura da ação civil para a perda do cargo; do art. 203, §2º da LCE GO n.
25/1998 (Lei Orgânica do Ministério Público de Goiás): a instauração do respectivo procedimento
administrativo disciplinar e a decisão neste proferida interrompem a prescrição; do art. 149, §1º da
LCE MA n. 13/1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão): o prazo da prescrição
interrompe-se pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e pela decisão
nele proferida; e do art. 226; §2º, da LCE MG n. 34/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de
Minas Gerais): interrompem a prescrição a instauração do processo administrativo e a citação para
a ação de perda do cargo.
A previsão igualmente se encontra nas Leis Orgânicas do Ministério Público de Mato
Grosso (LCE MT n. 403/2010, art. 200, §3º: interrompem a prescrição a instauração do processo
administrativo e a decisão recorrível neste proferida, bem como ajuizamento da ação civil de
destituição do cargo), do Ministério Público do Pará (LCE PA n. 57/2006, art. 183, I: o curso da
prescrição da punibilidade de infração disciplinar interrompe-se: I - na data da portaria do
Corregedor-Geral do Ministério Público que instaurar o processo administrativo disciplinar), do
Ministério Público da Paraíba (LCE PB n. 97/2010, art. 198, parágrafo único: interrompem a
prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação civil de perda do cargo),
do Ministério Público de Pernambuco (LCE PE n. 12/1994, art. 89, §2º, “a”: interrompe-se o prazo
da prescrição: a) pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até decisão
final proferida por autoridade competente), do Ministério Público do Piauí (LCE PI n. 12/1993, art.
163, parágrafo único: interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a
citação para ação de perda de cargo), do Ministério Público do Paraná (LCE PR n. 89/1999, art. 169,
parágrafo único: interrompem a prescrição a instauração, a decisão do processo administrativo e
respectiva decisão revisora, bem como a citação na ação civil de perda do cargo ou cassação de
aposentadoria), do Ministério Público do Rio de Janeiro (LCE RJ n. 106/2003, art. 138, parágrafo
único: interrompem a prescrição a instauração do processo disciplinar e a decisão recorrível neste
proferida, bem como a citação na ação civil para perda do cargo), do Ministério Público do Rio
Grande do Norte (LCE RN n. 09/1996, art. 226, parágrafo único: interrompem a prescrição a
instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo), do Ministério
Público de Rondônia (LCE RO n. 93/1993, art. 158, §2º: interrompe-se o prazo de prescrição pela
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expedição da portaria instauradora do processo administrativo e pela decisão neste proferida), do
Ministério Público de Roraima (LCE RR n. 03/1994, art. 162, parágrafo único: interrompem a
prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo), do
Ministério Público do Rio Grande do Sul (Lei Estadual RS n. 6.536/1973, art. 125, §3º, inciso I: o
curso da prescrição interrompe-se: I - pela portaria de instauração de processo administrativodisciplinar), do Ministério Público de Santa Catarina (LCE SC n 197/2000, art. 228, §3º: interrompese o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e pela
decisão deste), do Ministério Público de São Paulo (LCE SP n. 734/1993, art. 246, §3º: interrompese o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e pela
decisão deste), e do Ministério Público de Tocantins (LCE TO n. 51/2008, art. 247, inciso I:
interrompe-se o prazo da prescrição: I - com a instauração do processo administrativo).
A despeito de as Leis Orgânicas do Ministério Público do Sergipe (LCE SE n. 02/1990)
e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (LCE MS n. 72/1994) silenciarem quanto ao marco
interruptivo da prescrição, certo é que as disposições da Lei Complementar n. 75 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União) são aplicáveis, no que não forem colidentes, aos Ministérios Públicos
Estaduais (conforme disposição do art. 80 da Lei Federal n. 8.625/1993 – Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público).
Conforme se verifica do estudo comparativo, as leis de regência dos Ministérios Públicos
do Brasil são uníssonas ao prever a instauração do Processo Administrativo Disciplinar como
data-marco de interrupção da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

1.2.3. Competência

para

instauração

de

Procedimento

Administrativo Disciplinar

As legislações orgânicas ministeriais, em geral, conferem ao Corregedor-Geral a
competência para instaurar processo administrativo disciplinar de ofício, com 03 (três) exceções: a
LC n. 75/1993 (MPU), a Lei Orgânica do Ministério Público de Rondônia (LCE RO n. 93/1993) e
a Lei Orgânica do Ministério Público de Tocantins (LCE TO n. 51/2008).
Os referidos diplomas normativos preveem que o Corregedor-Geral proporá6 a
LC n. 75/1993, art. 65: Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal: (...) III - instaurar inquérito contra integrante da
carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente; art. 106: Incumbe ao Corregedor-Geral do
6
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instauração ao Conselho Superior (Leis Orgânicas do MPU e do MPTO) ou solicitará7 a instauração
ao Conselho Superior ou Procurador-Geral de Justiça (Lei Orgânica do MPRO).
Todos os demais 24 (vinte e quatro) diplomas legais dos Ministérios Públicos
estaduais8, outorgam ao Corregedor-Geral a competência para instauração de ofício de
Processo Administrativo Disciplinar. Difere-se tão-somente a Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado de São Paulo por conferir competência autônoma ao Corregedor-Geral para instauração
de PAD sumário (para as penas de advertência, censura e suspensão de até 90 dias), competindo-lhe
a propositura de instauração de PAD ordinário – penas de cassação da disponibilidade ou cassação
da aposentadoria e demissão (LCE SP 734/19939).

Ministério Público do Trabalho: (...) III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do
processo administrativo consequente; art. 139: Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público Militar: (...) II - instaurar inquérito contra
integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente; art. 174: Incumbe ao CorregedorGeral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: (...) III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho
Superior a instauração do processo administrativo consequente;
LCE TO n. Art. 39. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público: (...) V - propor instauração de processo administrativo
mediante súmula de acusação ao Conselho Superior do Ministério Público.
7 LCE RO n. 93/1993: Art. 48 - São atribuições do Corregedor-Geral, além de outras que lhe forem conferidas por lei: (...) V - instaurar
sindicâncias e solicitar ao Conselho Superior ou ao Procurador-Geral a instauração de processo administrativo.
8 MPAC (LCE AC n. 291/2014), MPAL (LCE AL n. 15/1996), MPAM (LCE AM n. 11/1993), MPAP (LCE AP n. 79/2013), MPCE
(LCE CE n. 72/2008), MPBA (LCE BA n. 11/1993), MPES (LCE ES n. 95/1997), MPGO (LCE GO n. 25/1998), MPMA (LCE MA
13/1991), MPMG (LCE MG n. 34/1994), MPMS (LCE n. 27/1994), MPMT (LCE MT n. 416/2010), MPPA (LCE PA 57/2006), MPPB
(LCE PB n. 97/2010), MPPE (LCE PE n. 12/1994), MPPI (LCE PI n. 12/1993), MPPR (LCE PR n. 85/1999, art. 36, inciso V), MPRJ
(LCE RJ n. 106/2003), MPRN (LCE RN n. 09/1996), MPRR (LCE RR n. 03/1994), MPRS (Lei Estadual RS n. 7.669/1982, art. 14,
inciso V), MPSC (LCE SC n. 197/2000, art. 40, inciso XI), MPSE (LCE SE n. 02/1990, art. 38, inciso VI) e MPSP (LCE SP n. 734/1993,
art. 42, inciso V).
9 LCE SP n. 734/1993: art. 19. Compete ao Procurador-Geral de Justiça praticar, em nome do Ministério Público, todos os atos próprios de
gestão, editando atos decorrentes de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, e especialmente: (...) VI, “c”: determinar a
instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância; art. 36. São atribuições do Conselho Superior do Ministério Público: (...)
XVI – deliberar sobre a instauração de sindicâncias e de processos administrativos contra membro do Ministério Público; art. 42. São atribuições
do Corregedor-Geral do Ministério Público: (...) V – instaurar, presidir e decidir o processo administrativo sumário, precedido ou não de
sindicância, aplicando as sanções cabíveis, de sua atribuição, ou encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça; VI – propor a instauração e
presidir o processo administrativo ordinário, encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão.
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2. ANÁLISE DO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCR ICIONAL DA
PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR NO CNMP

Utilizando-se dos dados supramencionados, a análise e cotejo normativo-disciplinar dos
Ministérios Públicos nacionais permite a conclusão de que, via de regra:
(a) o Corregedor-Geral dos Ministérios Públicos nacionais é dotado de competência
autônoma para instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra membros de seus
quadros (exceções: MPU, MPTO e MPRO);
(b) o marco inicial de contagem do lapso prescricional é a data do cometimento do
fato, ou da cessação da continuação ou permanência (em faltas disciplinares continuadas ou
permanentes) (exceção: MPPA: data do conhecimento pela administração pública); e
(c) a interrupção da prescrição ocorre na data da expedição/publicação portaria de
instauração do Processo Administrativo Disciplinar (sem exceções, porquanto o silêncio
normativo das Leis Orgânicas do MPSE e MPMS leva à aplicação subsidiária do art. 245, parágrafo
único da LC n. 75/1993, conforme previsão do art. 80 da Lei n. 8.625/1993).

Não há, contudo, dispositivo expresso que regulamente a prescrição da pretensão punitiva
disciplinar no Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução CNMP n.
92/2013).
Sem embargo, a exegese do texto normativo regimental autoriza idêntica compreensão quanto ao
tema acima lançada: o Corregedor Nacional é dotado de competência autônoma para instauração de
PAD, o marco inicial de contagem do lapso prescricional é a data do cometimento do fato (ou da
cessação da continuação ou permanência) e a interrupção da prescrição ocorre com a publicação da
portaria expedida para instauração do PAD.
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2.1. Instauração de PAD e interrupção da prescrição da pretensão punitiva
disciplinar: Interpretação Sistemática do RICNMP
2.1.1. Competência do Corre gedor Nacional para instauração de
Processo Administrativo Disciplinar.

Como demonstrado no item 1.1, e tendo por base o estudo comparativo das leis
orgânicas ministeriais nacionais, resta claro que o Regimento Interno do Conselho Nacional do
Ministério Público (Resolução CNMP n. 92/2013) conferiu ao Corregedor Nacional a competência
para instauração de ofício de Processo Administrativo Disciplinar.
O texto regimental não deixa dúvidas. Tanto o art. 77, inciso IV quanto o art. 84 do
RICNMP ostentam o verbo instaurar Processo Administrativo Disciplinar: desde logo – no caso de
PAD oriundo de Reclamação Disciplinar –, ou após encerrada instrução e elaborado relatório
conclusivo – no caso de PAD oriundo de Sindicância. Ainda que o texto condicione a instauração
de PAD pelo Corregedor Nacional à homologação pelo órgão Colegiado, o imperativo resta presente
ao ato.
Ora, como se percebe nos demais estatutos orgânicos, quando intencionalmente o
texto legislativo deixa de conferir ao Corregedor-Geral a competência autônoma para instaurar PAD
há clara e inequívoca menção: em vez do imperativo “instaurar”, os verbos utilizados nos textos
são “propor” ou “solicitar”. Da mesma forma, o vetusto RICNMP (Resolução CNMP n. 31/2008)
encerrava o vocábulo “propor”10, alterado pelo verbo instaurar no atual RICNMP.
Da leitura do texto da Resolução CNMP n. 92/2013, patente e ostensiva é a intenção
regimental de conferir ao Corregedor Nacional competência para instaurar o Processo
Administrativo Disciplinar.

2.1.2. A instauração do PAD no CNMP “ad referendum”.

Muito embora o Corregedor Nacional seja dotado de competência autônoma para
Semelhante é a redação do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ n. 67/2009), que prevê em seu art. 8º.
Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (...) III instaurar sindicância ou propor, desde logo, ao Plenário a instauração de processo administrativo disciplinar, quando houver indício suficiente
de infração.
10
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instaurar de Processo Administrativo Disciplinar, o ato de instauração dependerá de ratificação pelo
Plenário (art. 77, §2º e art. 84, RICNMP). Tal figura, como se observou do estudo comparado dos
diplomas normativos dos Parquets nacionais, não encontra precedentes.
O ato administrativo de instauração de PAD no âmbito da competência disciplinar
do CNMP é, portanto, um ato composto de duas manifestações: uma vontade-meio (do ato principal,
emanado do Corregedor Nacional) e uma manifestação-fim (do ato instrumental, acessório ao
principal, proveniente do referendo do órgão colegiado). Enquanto a vontade-meio seria autônoma
(instaurar), a manifestação-fim seria ato vinculado de verificação de legitimidade (referendar a
instauração).
Segundo a doutrina majoritária, os atos administrativos que dependem de
homologação, ratificação, visto, autorização, referendo por outra autoridade são classificados como
atos compostos.
Sobre o tema, ensinam Maria Sylvia Zanella Di Pietro11;
“Ato composto é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é
instrumental em relação a de outro, que edita o principal. Enquanto no ato complexo fundem-se
vontades para praticar um ato só, no ato composto praticam-se dois atos, um principal e outro
acessório (...). Os atos, em geral, que dependem de autorização, aprovação, proposta, parecer, laudo
técnico, homologação, visto etc., são atos compostos. (grifos nossos)

Fernanda Marinela12;
“O ato composto é aquele que depende de mais de uma manifestação de vontade, o que do distingue
do ato simples. Essas manifestações devem acontecer dentro de um mesmo órgão e estão no patamar
de desigualdade, em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro que edita o ato
principal. Assim, uma vontade é a principal e a outra é a secundária (...). Portanto, a diferença
entre atos compostos e complexos resume-se no seguinte: o complexo só se forma com a conjugação
de vontades de órgãos diversos enquanto o composto é formado pela vontade única de um órgão,
sendo ratificada por outra autoridade”. (grifos nossos)

José dos Santos Carvalho Filho13;
“Atos compostos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas. Há, na verdade, uma
só vontade autônoma, ou seja, de conteúdo próprio. As demais são meramente instrumentais,
DI PIETRO, Maria Sylva Zanella. Direito Administrativo. 30 Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 265/266.
MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 8ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 306/307.
13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, p. 136.
11
12

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
E-mail: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9493 | ISSN 2525-3808.

porque se limitam à verificação de legitimidade do ato de conteúdo próprio”. (grifos nossos)

Marcelo Alexandrino14;
“O ato administrativo composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão,
mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de um outro órgão que o aprove. A função
desse outro órgão é meramente instrumental: autorizar a prática do ato principal, ou conferir
eficácia a este. O ato acessório ou instrumental em nada altera o conteúdo do ato principal” (grifos
no original)

Hely Lopes Meirelles15;
“O ato composto é o que resulta da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por
parte de outro, para se tornar exequível (...) O ato composto distingue-se do complexo porque este
só se forma com a conjugação de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela
vontade única de um órgão, sendo apenas ratificada por outra autoridade. Essa distinção é essencial
para se fixar o momento da formação do ato e saber-se quando se torna operante e impugnável”.

Com suporte nos excertos doutrinários trazidos sobre o tema, seja considerando-o
como ato administrativo composto por duas vontades ou ato administrativo composto por vontade
única que se sujeita a verificação, pode-se concluir que o ato de instauração do PAD (ato
administrativo principal) dependerá para tornar-se exequível de uma manifestação instrumental: o
referendo pelo Plenário (ato administrativo acessório).
O termo ad referendum, de origem latina, significa “para aprovação”, “para
apreciação”16. O referendo, portanto, é ato de homologação, de ratificação, de aprovação. Tais são
atos administrativos vinculados, porquanto restritos à análise da legalidade do ato principal.
Servirá o referendo a verificar se o ato do Corregedor Nacional está em consonância com os
requisitos condicionadores de sua válida emissão (existência suficiente de indícios de autoria e

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. 20ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2012, p.
441.
15 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo Brasileiro. 42ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. p. 197.
16 Segundo o Dicionário Online Houaiss: “Referendar (v.t.d): 1. Assinar um documento como responsável; 2. Assinar um documento legal,
para que este se publique e se execute; 3. Aceitar a responsabilidade de algo já aprovado por outrem, aprovar algo a que outrem já deu sua
aprovação. Origem etimológica: derivação do latim referendus, gerundivo de referre: “relatar, fazem uma relação, submeter a, sujeitar a,
apresentar a. Acessado em 13/06/2018. Disponível em http://10.41.0.7/houaiss/cgi-bin/houaissnet.exe?Elemento=Etimologia. No
Dicionário Online de Latim, o termo ad referendum significa “para ser referendado. Diz-se do ato que depende de aprovação ou ratificação de
autoridade. Acessado em 13/06/2018. Disponível em https://www.dicionariodelatim.com.br/busca.php?search=ad+referendum.
14
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materialidade ou a insuficiência/inércia da atuação na origem). Na presença destes elementos, o ato
principal necessariamente será referendado, homologado, ratificado.

2.1.3. O ato de instauração do PAD no CNMP: eficácia e
exequibilidade.

Segundo Marçal Justen Filho17, a eficácia corresponde à intensidade de poderes
jurídicos atribuídos a uma das partes da relação jurídica em face da outra parte ou de terceiros. Na
lição do autor, em um grau mínimo de eficácia, a maior parte dos poderes existem em estado de
latência, tornando-se operacionais em momento posterior, em virtude da ocorrência de fatos certos
ou incertos. E a ampliação do grau de eficácia corresponde à operacionalização dos poderes latentes,
que passam a ser utilizáveis concretamente.
Transportando a teoria dos graus de eficácia dos atos jurídicos ao ato administrativo
de instauração de PAD, percebe-se que o ato já é dotado de eficácia – ainda que não em seu grau
máximo – desde seu nascimento.
Esta percepção é fruto da interpretação conjunta e sistemática dos preceitos
normativos do RICNMP: somente fará sentido o comando dos art. 77, IV e art. 84 (competência
do Corregedor Nacional de instaurar PAD), se o comando do art. 77, §3º (produção dos efeitos
inaugurados com a portaria a partir do referendo) for dotado de retroatividade. Até mesmo porque
desconsiderar a instauração de PAD como termo a quo para retroação dos efeitos seria anunciar
ilógica e inexistente inércia do exercício do poder disciplinar, ante à evidente inauguração da
atividade persecutória estatal.
Identifica-se que, a datar da expedição/publicação da portaria do PAD, do ato já
emanam efeitos ativos (como o efeito prodrômico, de provocação de referendo pelo Plenário) e
efeitos latentes (como a baliza temporal interruptiva do lapso prescricional), estes últimos ainda
pendentes, exequíveis a partir do referendo pelo Plenário.
Portanto, o ato de instauração de PAD (originado da vontade-meio do Corregedor

17

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8ª E. Belo Horizonte: Forum, 2012, p. 355/356.
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Nacional - ato principal), é ato que nasce eficaz, ainda que parte de seus efeitos (latentes) apresentem
exequibilidade condicionada ao referendo. Tal como expresso regimentalmente, os efeitos do PAD
se produzem a partir do referendo (art. 77, §3º), mas têm sua gênese a partir da expedição da portaria
de instauração (art. 77, IV e art. 84). Com supedâneo em tais premissas, conclui-se que os efeitos
latentes nascidos na data da portaria produzir-se-ão em grau máximo a contar do referendo,
retroagindo ao marco temporal de sua gênese, do início de sua existência jurídica.
Quanto à exequibilidade e eficácia dos atos compostos, em caso semelhante (marco
temporal suspensivo da prescrição) assim entendeu o E. STJ:
ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 125, 130, 165 E 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.

RESCISÃO UNILATERAL

ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO
HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO
INICIAL.

REEXAME

DE

DE
QÜINQÜENAL.

PROBATÓRIO.

ADITIVO

DE

SERVIÇOS
REEXAME

SÚMULA

CONTRATO
MÉDICO-

PROBATÓRIO. TERMO

07⁄STJ. ATO

ADMINISTRATIVO

COMPOSTO. HOMOLOGAÇÃO.
(...)
4. O prazo prescricional quinquenal para propositura de ação indenizatória em face
de autarquia federal, pela suposta existência de prejuízos resultantes de rescisão unilateral de
contrato administrativo, tem como termo a quo a data da efetiva desconstituição contratual, e não
a da homologação desta por autoridade superior da mesma entidade autárquica, porquanto
configuram ato administrativo composto, passível de impugnação pela prática do ato principal
(rescisão) que por meio de ato acessório (homologação) veio a ser ratificado.
(...)
7. A lei não prevê, como causa suspensiva do lapso prescricional, a homologação da
rescisão do aditivo contratual. Eventual lesão aos interesses do contratante surge quando do não
provimento do recurso administrativo, e não da decisão que homologa a rescisão.
8. Consequentemente, o ato de homologação é um ato por meio do qual se verifica
tão-somente a legalidade do ato controlado, com eficácia ex tunc, retroagindo, portanto, à data em
que o ato controlado fora expedido e dado ao conhecimento da parte interessada.
9. Recurso Especial improvido. (REsp 711.812/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005) grifos nossos
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CONCLUSÕES:

O exercício do direito-dever estatal de punir sujeita-se a prazos fatais que, uma vez
alcançados, extinguem a prerrogativa decorrente do poder disciplinar da Administração Pública e, via de
consequência, a própria punibilidade disciplinar do agente. Na inércia do titular do direito no tempo que a
lei lhe confere, os efeitos sobre sua leniência repercutem na impossibilidade de punir, seja para impedir a
eternização da persecução disciplinar – ofensiva à segurança jurídica –, seja para evitar punições
extemporâneas e ineficazes à prevenção, repressão e correção de ilícitos disciplinares.
Transportada a análise do tema à esfera do processo disciplinar do Ministério Público, e
compulsando as legislações institucionais locais, tem-se que o termo inicial de contagem prescricional
advém invariavelmente do cometimento do fato supostamente faltoso (ou da cessação de sua permanência
ou continuação). Ainda com base na legislação institucional ministerial comparada, os estatutos orgânicos
de regência são uníssonos no sentido de que, uma vez iniciada a contagem do prazo, o curso da prescrição
da pretensão punitiva disciplinar será interrompido com a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, reiniciando-se a contagem do lapso prescricional por inteiro.
No Conselho Nacional do Ministério Público não é diferente.
O RICNMP (Resolução n. 92/2013) prevê em seu art. 77, inciso IV que poderá o Corregedor
Nacional instaurar desde logo Procedimento Administrativo Disciplinar nos casos em que os indícios de
materialidade e autoria da infração forem suficientes, ou configurada a inércia ou insuficiência de atuação
do órgão correcional de origem. É dizer, uma vez presentes a (1) suficiência de indícios de autoria e
materialidade ou (2) a inércia ou insuficiência da atuação na origem, o Corregedor Nacional instaurará
Procedimento Administrativo Disciplinar. A mesma prerrogativa de instauração de PAD pelo Corregedor
Nacional é prevista no art. 84, RICNMP, após o encerramento da instrução da sindicância.
Muito embora as Leis Orgânicas de todos os Ministério Públicos do Brasil prevejam que a
instauração do PAD interrompe a prescrição, o RICNMP dispõe que o Corregedor Nacional instaurará o
Procedimento Administrativo Disciplinar, mas que seus efeitos produzir-se-ão a partir do referendo pelo
Plenário (art. 77, §3º, RICNMP).
As disposições contidas no art. 77 inciso IV e §3º do RICNMP não podem ser interpretadas
isoladamente, de forma que a compatibilidade e supressão de possíveis contradições advêm da exegese
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simultânea e coerente do conjunto das normas. Ou seja: exige-se interpretação sistemática do art. 77 do
Regimento Interno do CNMP.
Se o comando normativo do art. 77, inciso IV compele o CN a instaurar desde logo PAD
quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade ou comprovada a inércia ou insuficiência
do órgão disciplinar de origem, e o comando do §3º do art. 77 estabelece que a decisão de instauração de
PAD somente produz efeitos com o referendo pelo Plenário, resta evidente que os efeitos de interrupção
do prazo prescricional nascem com a instauração do PAD, mas permanecem latentes, na expectativa de
exequibilidade até o referendo pelo Plenário, retroagindo com a ratificação do órgão colegiado até a data
de expedição da portaria de instauração. Do contrário, a redação do art. 77, IV do Regimento não seria
“instaurar desde logo PAD” mas “propor a instauração de PAD ao Plenário”, aí, sim, com efeitos nascidos
e exequíveis somente a partir da instauração do PAD pelo órgão colegiado.
Somente fará sentido o comando dos art. 77, IV e art. 84 (competência do Corregedor
Nacional de instaurar PAD), se o comando do art. 77, §3º (produção dos efeitos inaugurados com a portaria
a partir do referendo) for dotado de retroatividade. Até mesmo porque desconsiderar a instauração de PAD
como termo a quo para retroação dos efeitos seria anunciar ilógica e inexistente inércia do exercício do
poder disciplinar, ante à evidente inauguração da atividade persecutória estatal.
Uma vez publicada a portaria do PAD, o ato jurídico é eficaz (dele já emanam efeitos), embora
inexequível. Sua operatividade está sujeita a termo ou condição futura (referendo pelo Plenário).
A instauração de PAD originário é ato administrativo composto18 de duas sucessivas
manifestações: a do Corregedor Nacional e a do Plenário. A vontade-meio (do Corregedor Nacional) tem
conteúdo autônomo, é o ato principal, cuja exequibilidade depende da manifestação-fim19, oriunda de ato
acessório e instrumental: o referendo do Plenário.
O termo ad referendum, de origem latina, significa “para aprovação”, “para apreciação”. O
referendo (homologação, ratificação, aprovação pelo Plenário) é ato administrativo vinculado, porquanto

18

Aqui, utilizada a definição de Di Pietro para o ato administrativo composto, como "o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos,
em que a vontade de um é instrumental em relação a de outro, que edita o ato principal. Enquanto no ato complexo fundem-se vontades para
praticar um ato só, no ato composto praticam-se dois atos, um principal e outro acessório; este último pode ser pressuposto ou complementar
daquele. (...) os atos, em geral, que dependem de autorização, aprovação, proposta, parecer, laudo técnico, homologação, visto etc., são atos
compostos." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 265-266).
19 Explica Moreira Neto que a segunda vontade que forma o ato composto é“...de modo geral, uma manifestação de aquiescência por parte de
outra autoridade, para que sejam postos em execução.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Ed.
Forense: Rio de Janeiro, 2009, p. 167).
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restrito à análise da legalidade do ato principal (instauração de PAD): verificar se o ato do Corregedor
Nacional está em consonância com os requisitos do art. 77, IV, RICNMP, condicionadores de sua válida
emissão (existência suficiente de indícios de autoria e materialidade ou a insuficiência/inércia da atuação
na origem). Na presença destes elementos, o ato principal necessariamente será referendado, homologado,
ratificado pelo ato secundário, pela vontade instrumental, tornando-se exequível.
Com base em tais premissas, denota-se que o ato de instauração do PAD já é eficaz desde
o momento de seu nascimento jurídico (data da expedição da portaria), conquanto exequível a partir
do referendo, retroagindo-se os efeitos à data de seu nascimento. Expedida a portaria de instauração do
PAD, do ato já emanam efeitos latentes, pendentes até o referendo pelo Plenário. Referendado o ato, o
efeito interruptivo do lapso prescricional será ex tunc, cujo termo a quo recai inevitavelmente na data
de sua gênese: a expedição de portaria do PAD.
Ainda que pendente o referendo, já exsurge no ato do Corregedor Nacional de instauração do
PAD (a) o efeito prodrômico (a provocação do Plenário para referendo) e (b) o efeito latente de demarcação
do momento temporal interruptivo do lapso prescricional, cuja exequibilidade dar-se-á com o referendo,
quando atingida em grau máximo sua eficácia.
Sobre o momento temporal de interrupção do lapso prescricional disciplinar, igualmente se
encontra sedimentada na legislação institucional ministerial.
Em todas20 as Leis Orgânicas do Ministério Público nacional (à exceção da LCE SE n.
02/1990 do MPSE e da LCE MS n. 72/1994 do MPMS, que nada preveem quanto ao tema, aplicando-se

20

MPU - LCE n. 75/1993 (art. 245, parágrafo único);
MPAC – LCE AC n. 291/2014 (art. 205, §3º);
MPAL – LCE AL n. 15/1996 (art. 89);
MPAM – LCE AM n. 11/1993 (art. 139, §3º);
MPAP – LCE AP n. 79/2013 (art. 167, §3º, inciso II);
MPCE – LCE CE n. 72/2008 (art. 244, §3º);
MPBA – LCE BA n. 11/1993 (art. 228, §3º);
MPES – LCE ES n. 95/1997 (art. 136, parágrafo único);
MPGO – LCE GO n. 25/1998 (art. 203, §2º);
MPMA – LCE MA 13/1991 (art. 149, §1º);
MPMG – LCE MG n. 34/1994 (art. 226, §2º);
MPMT – LCE MT n. 416/2010 (art. 200, §3º);
MPPA – LCE PA 57/2006 (art. 183, inciso I);
MPPB – LCE PB n. 97/2010 (art. 198, parágrafo único);
MPPE – LCE PE n. 12/1994 (art. 89, §2º, alínea “a”);
MPPI – LCE PI n. 12/1993 (art. 163, parágrafo único);
MPPR – LCE PR n. 85/1999 (art. 169, parágrafo único);
MPRJ – LCE RJ n. 106/2003 (art. 138, parágrafo único);
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subsidiariamente a LC 75/1993) existe menção expressa de que o marco interruptivo do prazo
prescricional é a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar. Ou melhor: a data da
publicação da portaria de instauração.
Com efeito, a análise quanto a possível extinção da punibilidade pela prescrição das faltas
funcionais noticiadas a este Conselho Nacional e já em investigação/processamento pela origem rege-se
pela legislação disciplinar das instituições locais. Para aferir se houve ou não a prescrição ou a interrupção
do transcurso do lapso prescricional dos atos comunicados a este Conselho, obrigatoriamente observar-seá a data de instauração da portaria do PAD. Contando-se da data do fato, nenhum outro marco temporal
será considerado para identificação da interrupção do prazo prescricional que não a data da portaria de
instauração do PAD.
Repita-se que, não fosse também essa a intenção da norma regimental, de nada diferenciaria
a redação “instaurar desde logo” do art. 77, inciso IV e “propor ao Plenário a instauração”, tal como no
art. 31, inciso III da vetusta Resolução CNMP n. 31 (antigo RICNMP), revogado pela Resolução CNMP n.
92/2013. A Emenda Regimental 12, de 28 de março de 2017, trouxe nova redação ao §3º do art. 77, a
proclamar a produção de efeitos da instauração de PAD a partir do referendo. Permaneceu, contudo,
incólume a redação do inciso IV do mesmo artigo, que confere ao Corregedor Nacional a prerrogativa de
instauração de PAD.
Com base nos argumentos expostos, considerando-se
1. a necessidade de interpretação sistemática do art. 77, do RICNMP, que (a) confere ao
Corregedor Nacional a competência para instaurar desde logo de PAD ad referendum do Plenário e (b)
condiciona a produção de efeitos a partir do referendo;
2. que a instauração de PAD pela Corregedoria Nacional é espécie de ato administrativo
composto, do qual emanam duas manifestações: a vontade-meio do ato principal de instauração pelo
Corregedor Nacional (autônoma) e a manifestação-fim do ato instrumental de referendo pelo Plenário;

MPRN – LCE RN n. 09/1996 (art. 226, parágrafo único);
MPRO – LCE RO n. 93/1993 (art. 158, §2º);
MPRR – LCE RR n. 03/1994 (art. 162, parágrafo único);
MPRS – Lei Estadual RS n. 6.536/1973 (art. 125, §3º, inciso I);
MPSC – LCE SC n. 197/2000 (art. 228, §3º);
MPSP – LCE SP n. 734/1993 (art. 246, §3º);
MPTO – LC ETO n. 51/2008 (art. 247, inciso I).
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3. que a análise da instauração do PAD pelo Corregedor Nacional exercida no Plenário para
referendo é ato instrumental vinculado, de estrita verificação de legalidade e adequação do ato principal
ao disposto no art. 77, inciso IV, do RICNMP (presença dos indícios suficientes de materialidade e autoria
da infração ou configuração de inércia/insuficiência de atuação na origem);
4. que a instauração de PAD pelo Corregedor Nacional é ato eficaz cuja exequibilidade dos
efeitos latentes está sujeita ao referendo pelo Plenário, após o que os efeitos outrora suspensos produzir-seão retroativamente à data da portaria;
5. que todas as Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos brasileiros preveem como marco
temporal interruptivo do lapso prescricional a data da expedição/publicação de portaria do PAD;
Conclui-se que a partir da publicação da portaria de instauração de Processo
Administrativo Disciplinar pelo Corregedor Nacional interrompe-se o lapso prescricional da
pretensão punitiva disciplinar, interrupção esta deflagrada com a instauração (ato principal com
manifestação de vontade autônoma), cujos efeitos são exequíveis retroativamente após o referendo pelo
Plenário (ato instrumental).
Destarte, diante dos elementos conclusivos obtidos ao longo do estudo, verifica-se a
compatibilidade hermenêutico-sistemática dos institutos proclamados no Regimento Interno quanto aos
efeitos emanados do PAD, e a desnecessidade de alteração da Resolução CNMP n. 92/2013.
Percuciente, todavia, a elaboração de Enunciado com o fim de aclarar e dirimir qualquer
insegurança jurídica quanto à interpretação e compreensão do ordenamento regimental perante o Conselho
Nacional do Ministério Público.
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ANEXO

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2018
“MINISTÉRIO PÚBLICO E INTEGRIDADE: GOVERNANÇA ÉTICA, PERSECUÇÃO PENAL E
DIREITOS HUMANOS”

PRÉ-EVENTO

CORREGEDORIAS E OS NOVOS DESAFIOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

DATA E LOCAL

11 e

11 e 12 de setembro de 2018 (terça-feira e quarta-feira)
Tribunal de Contas da União. ISC - Instituto Serzedello Corrêa - Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Pólo 8,
Lote 3 – Brasília / DF

INSCRIÇÃO
Prazo: 01/08 a 20/08
https://eventos.cnmp.mp.br
90 vagas

PÚBLICO-ALVO
Membros do Ministério Público brasileiro
Corregedorias-Gerais e Promotores de Justiça Assessores das Corregedorias dos Ramos e Unidades do
Ministério Público
Membros Auxiliares e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público
Autoridades convidadas

ORGANIZAÇÃO
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ORGANIZAÇÃO
Corregedoria Nacional do Ministério Público
Secretaria de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público

11/09/2018 – Terça-feira
13h30

Credenciamento

14h

Momento de Reflexão

14h05

Composição da Mesa de Autoridades

14h10

Solenidade de Abertura
Mensagem do Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, Dr.
Rinaldo Reis Lima

14h20

Palestra 01
Tema: O novo processo penal de tutela coletiva e as diretrizes orientadoras para a
atuação das Corregedorias do Ministério Público
Expositor: Dr. Rafael de Oliveira Costa (MP/SP)
Debates

15h

Palestra 02
Tema: Questões polêmicas envolvendo procedimentos disciplinares: debates e reflexões
Expositor: Dr. Márcio de Aguiar Ribeiro (MPT)
Debates

15h40

Coffee Break

16h

Diálogo com a Corregedoria Nacional: painéis temáticos e debates
Tema: Aspectos disciplinares de maior incidência na Corregedoria Nacional
Expositor: Dr. Rafael Schwez Kurkowski (Coordenador Disciplinar)
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Tema: Parâmetros Correcionais da Corregedoria Nacional: Recomendação de Aracaju
Expositor: Dr. Cesar Henrique Kluge (Coordenador de Correições e Inspeções)
Tema: Gestão de Gabinete da Corregedoria Nacional: experiências e reflexões
Expositor: Dr. Raymundo Napoleão Ximenes Neto (Chefe de Gabinete)
Tema: Instrumentos de Governança da Corregedoria Nacional
Expositor: Dr. Jairo Cruz Moreira (Coordenador de Inovação, Evolução Humana e Estágio
Probatório)
17h

Palestra Multidisciplinar
Tema: Neurobiologia e importância das técnicas de resolução consensual nas atividades
correcional e disciplinar
Expositor: Dr. Paulo Valério Dal Pai Moraes (MP/RS)
Debates

18h

Encerramento

12/09/2018 – Quarta-feira
08h30

Credenciamento

9h

Abertura / Momento de Reflexão

09h05

Palestra 01
Tema: Independência funcional e formação de precedentes no âmbito do
Ministério Público brasileiro
Expositor: Dr. Edilson Vitorelli (MPF)
Debates

10h

Palestra 02
Tema: O Ministério Público e os casos repetitivos
Expositor: Dra. Susana Henriques da Costa (MP/SP)
Debates
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10h50

Coffee Break

11h10

Palestra 03
Tema: Neoinstrumentalismo no processo disciplinar
Expositor: Dr. Eduardo Cambi (MP/PR)
Debates

12h

Almoço

14h

Momento de Reflexão

14h05

Palestra 04
Tema: O papel da Corregedoria Nacional frente aos novos desafios do Ministério
Público brasileiro
Expositor: Dr. Orlando Rochadel Moreira – Corregedor Nacional do Ministério
Público
Debates

15h

Lançamento da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional (Volume V)
Atuação das Corregedorias no Estágio Probatório de Membros do Ministério
Público brasileiro: O Futuro do Ministério Público e o Ministério Público do Futuro

15h10

Palestra 05
Tema: Aspectos multidisciplinares e abordagem constitucional do Estágio
Probatório: papel das Corregedorias e a Recomendação de Maceió
Expositor: Dr. Gregório Assagra de Almeida (MP/MG)
Debates

16h00

Coffee Break

16h20

Palestra 06
Tema: Processo Coletivo Extrajudicial e a Recomendação de Aracaju
Expositora: Dra. Ludmila Costa Reis (MP/MG)
Debates
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17h10

Palestra 07
Tema: Aplicação do CPC/2015 em sede de processos disciplinares: pontos
controvertidos e avanços
Expositor: Dr. Robson Renault Godinho (MP/RJ)
Debates

18h

Mensagem de Encerramento
Dr. Samuel Alvarenga Gonçalves, Coordenador Substituto de Inovação, Evolução
Humana e Estágio Probatório da Corregedoria Nacional do Ministério Público
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