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Excelentíssimo Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público  

  

  

Apresento a Vossa Excelência, no uso da atribuição conferida pelo artigo 
147, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, com 
observância das disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
Proposta de Resolução para alterar a Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, que 
estabelece parâmetros para a indicação e designação de membros do Ministério Público 
para exercer função eleitoral em 1º grau, acrescentando-lhe dispositivos com teor 
extraído dos Enunciados nº 4 e 16, bem como para revogar a Resolução nº 131, de 22 
de setembro de 2015. 

Encaminho em anexo, outrossim, a justificação e o texto sugestivo da 
Resolução, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências necessárias à 
tramitação desta Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP.  

  

  Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021.  

 

  

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 
Conselheiro 

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

No exercício de suas atribuições, o Conselho Nacional do Ministério Público 
expediu mais de 220 (duzentas e vinte) resoluções e mais de 70 (setenta) recomendações 
acerca das mais diversas matérias, além de enunciados e súmulas oriundos de sua 
jurisprudência.  

Muitos destes atos normativos, embora independentes, versam sobre 
temas que se relacionam e se sobrepõem, sendo preciso considerável esforço 
interpretativo para saber quais dispositivos estão efetivamente vigentes e quais foram 
tacitamente revogados. 

Em razão disso, a Comissão de Acompanhamento Legislativo e 
Jurisprudência - CALJ propôs o projeto “Consolidação das normas do CNMP” em seu plano 
de gestão para o ano de 2020, com a finalidade de aperfeiçoar a atividade nomogenética 
deste órgão de controle e extirpar eventuais excessos regulatórios. 

Com vistas à consecução dos objetivos propostos, foi instituído Grupo de 
Trabalho junto à presente Comissão por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 256, de 13 de 
dezembro de 2019, composto por Conselheiros, Membros Auxiliares e 
servidores incumbidos de avaliar sugestões e entregar relatórios que servirão de base 
para a apresentação de propostas de consolidação a serem votadas em Plenário. 

Como resultado desse trabalho, observou-se a existência de dois 
enunciados cujo teor pode ser incorporado à norma vigente que versa sobre a indicação 
e a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º 
grau. 

A Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 estabelece parâmetros para 
indicação e designação de membros do Ministério Público para o exercício da função 
eleitoral em 1º grau. 

Já os Enunciados nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 5 de março de 
2018 emprestam interpretação à Resolução nº 30/2008, devendo, assim, ser 
incorporados à sobredita resolução. 

Constatou-se, ainda, que a Resolução nº 131/2015 alterou o art. 1º, §1º, III 
da Resolução CNMP nº 30/2008, cuja redação atual se encontra definida pela Resolução 
CNMP nº 182/2017. 

Logo, com o fito de se alcançar a racionalização das normas do CNMP, 
propõe-se a revogação da Resolução nº 131, de 22 de setembro de 2015, ante a sua 
revogação tácita pela vigência da Resolução nº 182, de 7 de dezembro de 2017. 

Por fim, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, 
encaminhou sugestões ao aprimoramento da presente minuta, por meio do Ofício nº 
261/2020-RBG/PGE, na fase de consulta pública do projeto. 

Da análise das sugestões, verificou-se que estas visam à adequação das 
normas deste Conselho Nacional às normas e ao entendimento vigentes no âmbito da 
Procuradoria-Geral Eleitoral acerca dos critérios a serem observados na designação de 
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membros do Ministério Público para o exercício da função eleitoral, de forma que foram 
acolhidas na presente proposição. 

Tem-se, portanto, que a racionalização das normas do CNMP – seja por meio 
da revogação expressa de norma tacitamente revogada, seja pela inclusão de dispositivos 
necessários à conformação da norma vigente ao ordenamento jurídico brasileiro - vai ao 
encontro dos objetivos estratégicos de promover a transparência ativa como instrumento 
de controle social, de aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público e, 
especialmente, de assegurar a efetividade dos atos normativos deste Conselho. 

Dessa forma, por reputar de sobremaneira relevância a alteração da 
Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, e a revogação expressa da Resolução nº 131, de 
22 de setembro de 2015, submeto a presente proposição ao egrégio Plenário, para que, 
após a devida distribuição e instrução, delibere a respeito do tema ora apresentado, nos 
termos dos arts. 148 a 151 do RICNMP.  

 

Brasília/DF, __ de _________ de 2021. 

 

 

 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 
Conselheiro 

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência  
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº __, DE ___DE _________ DE 2021. 

 

 

Altera a Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 e revoga a 
Resolução nº 131, de 22 de setembro de 2015, e os 
Enunciados nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 5 de 
março de 2018 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos 
artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão 
Plenária tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___ de _____________ de ______;  

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95/98, notadamente no 
Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 estabelece 
parâmetros para indicação e designação de membros do Ministério Público para o 
exercício da função eleitoral em 1º grau; 

CONSIDERANDO que os Enunciados nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 
5 de março de 2018 emprestam interpretação à Resolução nº 30, devendo, assim, ser 
incorporados à sobredita resolução; 

CONSIDERANDO a revogação tácita da Resolução nº 131, de 22 de setembro 
de 2015 pela vigência da Resolução 182, de 7 de dezembro de 2017; 

RESOLVE:  

 

Art. 1º O inciso II do art. 1º da Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 1º ..................................................................................................... 

(...)  

II – a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado recairá 
sobre o membro lotado em localidade integrante de zona que mais 
remotamente exerceu a função eleitoral;” 

Art. 2º O art. 1º da Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso V:  

“Art. 1º ..................................................................................................... 

(...)  
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V - Na comarca em que exista mais de uma zona eleitoral, poderá ser 
indicado e designado para exercer função eleitoral o membro do Ministério 
Público que resida na comarca que abranja a respectiva zona eleitoral, 
suspendendo-se, enquanto durar a designação, eventual autorização para 
residência fora da comarca;” 

Art. 3º A Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos: 

I - art. 1º-A e seus §§§1º, 2º e 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-A. Não poderá exercer a função eleitoral o membro do Ministério 
Público cujo parente, de até segundo grau, tenha candidatura registrada 
no município em que oficia. 

§1º O impedimento ao exercício da função eleitoral se dá a partir da 
homologação da convenção partidária que escolher o parente como 
candidato, impõe o afastamento temporário do membro já designado e 
perdura até a diplomação dos eleitos. 

§2º Após a diplomação dos eleitos, o impedimento do membro fica restrito 
a eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam, de 
forma direta, o seu parente. 

§3º O período de afastamento temporário não poderá ser compensado ou 
sobrestado, ficando resguardado o direito do membro de exercer a função 
eleitoral pelo período remanescente do biênio, assim que cessado o 
impedimento, mantendo-se o termo final do seu mandato.”  

II - art. 1º-B e seus §§1º e 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-B. Em decisão fundamentada, poderá o Procurador Regional 
Eleitoral rejeitar a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça.  

§1º Da decisão de rejeição, poderá o interessado recorrer 
administrativamente ao Procurador-Geral Eleitoral, no prazo de 10 dias 
contados da cientificação.  

§2º Mantida a recusa, outro nome deverá ser indicado ao Procurador 
Regional Eleitoral para que este possa efetivar a designação.”  

III – art. 1º-C, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-C. Em qualquer caso, se não houver indicação de Promotor 
Eleitoral pelo Procurador-Geral de Justiça, ficará o Procurador Regional 
Eleitoral livre para designar membro do Ministério Público que aceite as 
funções eleitorais ou solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral que o designe, 
ainda que provisoriamente.”  

IV - art. 5º-A e seus §§1º e 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 5º-A. Na designação para exercício da função eleitoral, deve-se 
observar o biênio fixo a ser definido por ato conjunto da Procuradoria 
Regional Eleitoral e da Procuradoria-Geral de Justiça, com estipulação de 
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data idêntica de início e fim de mandato para todos os membros do 
Ministério Público no Estado.  

§1º Regramento conjunto da Procuradoria Regional Eleitoral e da 
Procuradoria-Geral de Justiça respectivas estabelecerá, também, se 
necessário, regras de transição para implementação do biênio fixo nos 
Estados que ainda não o adotam, bem como regras de designação para 
casos de afastamento temporário do Promotor Eleitoral ou de vacância da 
função antes do término natural do biênio fixo.  

§2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral.” 

Art. 4º Ficam revogados a Resolução nº 131, de 22 de setembro de 2015; e os Enunciados 
nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 5 de março de 2018. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, ___ de __________ de 2021. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº __, DE ___DE _________ DE 2021. 

 

 

Altera a Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 e revoga a 
Resolução nº 131, de 22 de setembro de 2015, e os 
Enunciados nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 5 de 
março de 2018 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos 
artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão 
Plenária tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___ de _____________ de ______;  

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95/98, notadamente no 
Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 estabelece 
parâmetros para indicação e designação de membros do Ministério Público para o 
exercício da função eleitoral em 1º grau; 

CONSIDERANDO que os Enunciados nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 
5 de março de 2018 emprestam interpretação à Resolução nº 30, devendo, assim, ser 
incorporados à sobredita resolução; 

CONSIDERANDO a revogação tácita da Resolução nº 131, de 22 de setembro 
de 2015 pela vigência da Resolução 182, de 7 de dezembro de 2017; 

RESOLVE:  

 

Art. 1º O inciso II do art. 1º da Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 1º ..................................................................................................... 

(...)  

II – a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado recairá 
sobre o membro lotado em localidade integrante de zona que mais 
remotamente exerceu a função eleitoral;” (Sugestão de dispositivo com 
redação adaptada extraída do Enunciado CNMP n° 16/2018.)   

Art. 2º O art. 1º da Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso V:  

“Art. 1º ..................................................................................................... 
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(...)  

V - Na comarca em que exista mais de uma zona eleitoral, poderá ser 
indicado e designado para exercer função eleitoral o membro do Ministério 
Público que resida na comarca que abranja a respectiva zona eleitoral, 
suspendendo-se, enquanto durar a designação, eventual autorização para 
residência fora da comarca;” (Sugestão de dispositivo com redação 
adaptada extraída do Enunciado CNMP n° 4/2008.) 

Art. 3º A Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos: 

I - art. 1º-A e seus §§§1º, 2º e 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-A. Não poderá exercer a função eleitoral o membro do Ministério 
Público cujo parente, de até segundo grau, tenha candidatura registrada 
no município em que oficia. 

§1º O impedimento ao exercício da função eleitoral se dá a partir da 
homologação da convenção partidária que escolher o parente como 
candidato, impõe o afastamento temporário do membro já designado e 
perdura até a diplomação dos eleitos. 

§2º Após a diplomação dos eleitos, o impedimento do membro fica restrito 
a eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam, de 
forma direta, o seu parente. 

§3º O período de afastamento temporário não poderá ser compensado ou 
sobrestado, ficando resguardado o direito do membro de exercer a função 
eleitoral pelo período remanescente do biênio, assim que cessado o 
impedimento, mantendo-se o termo final do seu mandato.” (Dispositivos 
com conteúdo sugerido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral e acolhido por 
Dr. Caixeta).  

II - art. 1º-B e seus §§1º e 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-B. Em decisão fundamentada, poderá o Procurador Regional 
Eleitoral rejeitar a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça.  

§1º Da decisão de rejeição, poderá o interessado recorrer 
administrativamente ao Procurador-Geral Eleitoral, no prazo de 10 dias 
contados da cientificação.  

§2º Mantida a recusa, outro nome deverá ser indicado ao Procurador 
Regional Eleitoral para que este possa efetivar a designação.” (Dispositivos 
com conteúdo sugerido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral e acolhido por 
Dr. Caixeta). 

III – art. 1º-C, com a seguinte redação: 

“Art. 1º-C. Em qualquer caso, se não houver indicação de Promotor 
Eleitoral pelo Procurador-Geral de Justiça, ficará o Procurador Regional 
Eleitoral livre para designar membro do Ministério Público que aceite as 
funções eleitorais ou solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral que o designe, 
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ainda que provisoriamente.” (Dispositivos com conteúdo sugerido pelo 
Vice-Procurador-Geral Eleitoral e acolhido por Dr. Caixeta). 

IV - art. 5º-A e seus §§1º e 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 5º-A. Na designação para exercício da função eleitoral, deve-se 
observar o biênio fixo a ser definido por ato conjunto da Procuradoria 
Regional Eleitoral e da Procuradoria-Geral de Justiça, com estipulação de 
data idêntica de início e fim de mandato para todos os membros do 
Ministério Público no Estado.  

§1º Regramento conjunto da Procuradoria Regional Eleitoral e da 
Procuradoria-Geral de Justiça respectivas estabelecerá, também, se 
necessário, regras de transição para implementação do biênio fixo nos 
Estados que ainda não o adotam, bem como regras de designação para 
casos de afastamento temporário do Promotor Eleitoral ou de vacância da 
função antes do término natural do biênio fixo.  

§2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral.” 
(Dispositivos com conteúdo sugerido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral 
e acolhido por Dr. Caixeta). 

Art. 4º Ficam revogados a Resolução nº 131, de 22 de setembro de 2015; e os Enunciados 
nº 4, de 4 de agosto de 2008, e nº 16, de 5 de março de 2018. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 


