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PORTARIA DE 10 DE JUNHO DE 2021

PORTARIA CNMP-PRESI N° 107 DE 10 DE JUNHO DE 2021.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições conferidas pelo

art. 130-A, I, da Constituição Federal e pelos arts. 7º, § 2º, e 12, IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do

Ministério Público, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria CNMP-PRESI nº 89, de 25 de maio de 2021, publicada no Diário Eletrônico,

caderno Processual, edição de 26 de maio de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.  1º  Convocar os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público para a 1ª Sessão Extraordinária

Conjunta do CNJ e do CNMP de 2021, a ser realizada no dia 15 de junho de 2021, às 14 horas, no Plenário do

Conselho  Nacional  de  Justiça,  para  deliberação  referente  à  proposta  de  Resolução  Conjunta  CNJ/CNMP que

assegura a participação de pelo menos um(a) integrante do Ministério Público nos concursos públicos para ingresso

na carreira da Magistratura e de pelo menos um(a) integrante da Magistratura nos concursos públicos para ingresso

na carreira do Ministério Público e à proposta de Resolução Conjunta CNJ/CNMP/AGU que institui o painel interativo

nacional dos dados ambiental e interinstitucional (Sirenejud)." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de junho de 2021. 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

EMENDA REGIMENTAL DE 8 DE JUNHO DE 2021

EMENDA REGIMENTAL N° 37, DE 8 DE JUNHO DE 2021.

Acrescenta o inciso XX ao art.  18 da Resolução CNMP nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento Interno do

Conselho Nacional do Ministério Público), para incluir no rol de competências do Corregedor Nacional a possibilidade

de determinar, nos procedimentos de sua atribuição, medidas ou providências acautelatórias, quando presentes os

requisitos necessários e ad referendum do Plenário.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, §

2°,  I,  da  Constituição  Federal  e  com fundamento  nos  artigos  147  e  seguintes  de  seu  Regimento  Interno,  em

conformidade com a decisão plenária proferida na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de maio de 2021, nos autos

da Proposição nº 1.01146/2018-27;

Considerando que compete  ao Plenário  a  alteração  do Regimento  Interno  do  Conselho  Nacional  do Ministério

Público, nos termos do art. 5°, XII, do RICNMP;

Considerando a simetria constitucional que existe com o Conselho Nacional de Justiça e que restou evidenciado no

Procedimento CNJ n° 0008807-09.2018.2.00.0000 a importância da adoção de medidas cautelares e liminares por

parte do Corregedor Nacional de Justiça, atribuição decorrente de interpretação sistemática do Regimento Interno do

CNJ;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.                                                                     2
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/f?p=102:1:0



                                         DIÁRIO ELETRÔNICO DO CNMP
EDIÇÃO Nº 103| CADERNO PROCESSUAL

DISPONIBILIZAÇÃO: Quinta-feira, 10 de junho de 2021
PUBLICAÇÃO: Sexta-feira, 11 de junho de 2021

Considerando que a mesma lógica interpretativa é possível ao Regimento Interno do CNMP, especialmente diante do

fato de que o Corregedor Nacional do Ministério Público é efetivo Relator dos procedimentos sob sua atribuição,

sendo-lhe extensíveis as mesmas competências previstas no art. 43 do Regimento Interno do Conselho Nacional do

Ministério Público;

Considerando ser oportuno explicitar tal condição, a exemplo do que faz o Regimento Interno do CNJ, para prevenir

questionamentos em sentido contrário e conferir maior sistematicidade ao Regimento Interno do CNMP, RESOLVE:

Art. 1° O art. 18 da Resolução CNMP n° 92, de 13 de março de 2013 (RICNMP), passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XX:

“Art. 18..................................................................................................................

...............................................................................................................................XX — determinar, nos procedimentos

de sua atribuição, medidas ou providências acautelatórias liminares, presentes relevantes fundamentos jurídicos e

fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação ou de grave repercussão, submetendo a decisão a referendo

do Plenário na primeira sessão subsequente.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília-DF, 8 de junho de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÕES DE 8 DE JUNHO DE 2021

RESOLUÇÃO Nº 230, DE 8 DE JUNHO DE 2021.

Disciplina a atuação do Ministério Público brasileiro junto aos povos e comunidades tradicionais.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no artigo 130-A, §2º, I,

da Constituição Federal  e  com fundamento nos artigos 147 e seguintes,  e  157 de seu Regimento Interno,  em

conformidade com a decisão plenária proferida na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de maio de 2021, nos autos

da Proposição n.º 1.00128/2020-70;

Considerando  que  os  povos  e  comunidades  tradicionais  são  grupos  culturalmente  diferenciados  e  que  se  se

reconhecem como tais, além de possuírem formas próprias de organização social;

Considerando  que  os  povos  e  comunidades  tradicionais  ocupam e  usam territórios  e  recursos  naturais  como

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações

e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

Considerando que tais grupos possuem na territorialidade um fator de identificação, defesa e força, calcado no uso

comum da terra e no modo tradicional de ocupação, o qual não se constitui pelo fator temporal, mas sim por uma

relação singular com a terra, em contraponto a formas hegemônicas de apropriação;

Considerando que a Constituição Federal destaca o pluralismo político (art. 1º, V) como fundamento da República e

não hierarquiza os modos de vida dos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, o que enseja o cenário

para a efetivação do diálogo intercultural;

Considerando que o diálogo intercultural pressupõe o respeito e o reconhecimento jurídico de cosmovisões, práticas
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