
 

 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
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 com o objetivo de alterar a Resolução nº 37, de 28 de abril de 
2009, que versa sobre nepotismo, acrescentando-lhe dispositivos com teor extraído de 
itens do Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006, e revogar expressamente as 
Resoluções nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; nº 21, de 19 
de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro de 2008, e o Enunciado nº 1, de 6 de 
fevereiro de 2006, que versam sobre o mesmo tema. 

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, constatou-se a necessidade de 
incorporar o teor de itens pontuais do Enunciado nº 1/2006 – expedido no desiderato 
expresso de interpretar a então resolução vigente sobre o tema nepotismo -, 
observando-se as alterações normativas implementadas posteriormente e procedendo 
às prementes adaptações textuais.   

Verificou-se, ainda, a existência de resoluções cujo conteúdo fora 
parcialmente replicado em resolução posterior ou revogadas tacitamente, por 
incompatibilidade com o teor das normas subsequentes. 

Trata-se das Resoluções nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de 
abril de 2006; nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro de 2008.  

Segundo o Conselheiro Sebastião Caixeta, integrante do GT da 
Consolidação das Normas do CNMP: 

“A Resolução CNMP nº 1 disciplina o exercício de cargos, empregos 
e funções por parentes, cônjuges e companheiros de membros do 
Ministério Público e dá outras providências. A Resolução CNMP nº 
7, alterada pelas Resoluções CNMP nº 21 e 28, disciplina o 
exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e 
companheiros de servidores do Ministério Público, ocupantes de 
cargo de direção e chefia. A Resolução CNMP nº 21, alterada pela 
Resolução CNMP nº 28, veda a admissão, por órgãos do Ministério 
Público, de servidores cedidos ou postos à disposição por outros 
órgãos, que sejam parentes de membros e servidores do 
Ministério Público. A Resolução CNMP nº 37, alterada pelas 
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Resolução CNMP nº 172 e 192, regulamenta as resoluções 
mencionadas nos parágrafos anteriores, considerando o disposto 
na Súmula Vinculante nº 13. O Enunciado CNMP nº 1, alterado 
pela Resolução CNMP nº 28, interpreta a Resolução nº 1/2005-
CNMP, de 7 de novembro de 2005. Da análise do quadro 
comparativo, verifica-se que a minuta encaminhada pelo 
Presidente da CALJ reproduz integralmente o teor da Resolução 
CNMP nº 37, sugerindo acréscimos de dispositivos cujo teor foi 
extraído do Enunciado nº 1. Diante disso, concluo pela 
desnecessidade da consolidação nos termos em que proposta, 
manifestando-me favoravelmente à elaboração de uma 
Proposta de Resolução visando a incorporar o teor dos 
Enunciado nº 11 à Resolução CNMP nº 37 e a proceder à 
revogação das Resoluções CNMP nº 1, 7 e 21, assim como do 
aludido enunciado.” (MEMORANDO n° 11/2021/GAB/CSC, Estudo 
de Consolidação das Normas do CNMP - Processo SEI nº 
19.00.4004.0010146/2019-89, pág. 264) 

Tem-se, portanto, que regulamento posterior, mais amplo e completo 
(Resolução nº 37/2009 e suas alterações), disciplinou a matéria concernente a 
nepotismo, devendo os regulamentos anteriores ser revogados expressamente, 
evitando-se dúvidas quanto à normativa vigente e o excesso regulatório.  

Tal medida 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 a 
Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, por meio do acréscimo de dispositivos com teor 
extraído de itens vigentes do Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006, e a revogação 
expressa das Resoluções nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; 
nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro de 2008, e do Enunciado nº 1, 
de 6 de fevereiro de 2006, que versam sobre o mesmo tema, 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, 23 de fevereiro 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 37, de 28 de abril de 2009, para 
contemplar expressamente hipóteses que caracterizam 
nepotismo e hipóteses em que as vedações previstas nos 
arts. 1º e 2º não se aplicam, e revoga as Resoluções nº 1, 
de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; 
nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro 
de 2008, e o Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006 

 

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 37, de 28 de abril de 2009 alterou as 
Resoluções nº 01/2005, nº 07/06 e nº 21/07, considerando o disposto na Súmula 
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, passando a dispor integralmente sobre 
o tema nepotismo; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009 prevê, em 
seu art. 5º, que “na aplicação desta Resolução serão considerados, no que couber, os 
termos do Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público”; 

CONSIDERANDO que o Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006, elenca 
itens que interpretam as normas sobre nepotismo; 

RESOLVE:  

 

Art. 1º A Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos: 

I - art. 2º-B, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-B. Não se aplicam as vedações previstas nos artigos primeiro e 
segundo ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de membros ou servidores ocupantes 
de cargo de direção, chefia ou assessoramento aposentados ou 
falecidos.” 
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II - art. 2º-C, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-B. Considera-se recíproca a nomeação ou designação de 
qualquer das pessoas referidas nos artigos primeiro e 
segundo, realizada diretamente ou mediante triangulação entre 
membro do Ministério Público ou servidor ocupante de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, e outro agente político ou 
autoridade de órgão da Administração Pública, direta ou indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

III - art. 2º-D, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-C. Aplicam-se as vedações previstas nos artigos primeiro e 
segundo aos servidores oriundos de outros órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, que tenham cargo efetivo na Instituição de 
origem e que se encontrem no exercício de alguma atividade 
submetida à Administração do Ministério Público, que tenham 
parentesco com membro ou servidor ocupante de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento”. 
 

IV - art. 2º-E, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-D. Admite-se a nomeação de membro aposentado do 
Ministério Público para ocupar cargo em comissão na Administração 
Ministerial, desde que não esteja inserido em nenhuma 
das vedações previstas nos artigos primeiro e segundo.” 
 

Art. 2º Ficam revogadas as Resoluções nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de 
abril de 2006; nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro de 2008, e o 
Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006. 

Art. 3º 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 37, de 28 de abril de 2009, para 
contemplar expressamente hipóteses que caracterizam 
nepotismo e hipóteses em que as vedações previstas nos 
arts. 1º e 2º não se aplicam, e revoga as Resoluções nº 1, 
de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; 
nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro 
de 2008, e o Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006 

 

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 37, de 28 de abril de 2009 alterou as 
Resoluções nº 01/2005, nº 07/06 e nº 21/07, considerando o disposto na Súmula 
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, passando a dispor integralmente sobre 
o tema nepotismo; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009 prevê, em 
seu art. 5º, que “na aplicação desta Resolução serão considerados, no que couber, os 
termos do Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público”; 

CONSIDERANDO que o Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006, elenca 
itens que interpretam as normas sobre nepotismo; 

RESOLVE:  

 

Art. 1º A Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos: 

I - art. 2º-B, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-B. Não se aplicam as vedações previstas nos artigos primeiro e 
segundo ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de membros ou servidores ocupantes 
de cargo de direção, chefia ou assessoramento aposentados ou 
falecidos.” (Sugestão de dispositivo. Teor extraído do Item II do 
Enunciado nº 1, com redação adaptada e inclusão da vedação a parentes 



  

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

  
 

de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento.) 

II - art. 2º-C, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-B. Considera-se recíproca a nomeação ou designação de 
qualquer das pessoas referidas nos artigos primeiro e 
segundo, realizada diretamente ou mediante triangulação entre 
membro do Ministério Público ou servidor ocupante de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, e outro agente político ou 
autoridade de órgão da Administração Pública, direta ou indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (Sugestão 
de dispositivo. Teor extraído do Item XI do Enunciado nº 18 + Art. 2º 
da RES 21, com adaptações.)  

III - art. 2º-D, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-C. Aplicam-se as vedações previstas nos artigos primeiro e 
segundo aos servidores oriundos de outros órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, que tenham cargo efetivo na Instituição de 
origem e que se encontrem no exercício de alguma atividade 
submetida à Administração do Ministério Público, que tenham 
parentesco com membro ou servidor ocupante de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento”. (Sugestão de dispositivo. Teor extraído do 
Item IV do Enunciado nº 110, com redação adaptada, para estender a 
vedação aos parentes de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia ou assessoramento.)   
 

IV - art. 2º-E, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-D. Admite-se a nomeação de membro aposentado do 
Ministério Público para ocupar cargo em comissão na Administração 
Ministerial, desde que não esteja inserido em nenhuma 
das vedações previstas nos artigos primeiro e segundo.” (Sugestão de 
dispositivo. Teor extraído do Item I do Enunciado nº 1, com redação 
adaptada, para estender a vedação aos aposentados parentes de 
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento.)   
 

Art. 2º Ficam revogadas as Resoluções nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de 
abril de 2006; nº 21, de 19 de junho de 2007 e nº 28, de 26 de fevereiro de 2008, e o 
Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, ___ de __________ de 2021. 


