
 

 
 

 

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 para consolidar as Resoluções nº 2 e nº 215, que dispõem sobre 
critérios para a promoção e remoção por merecimento e a permuta dos membros do 
Ministério Público. 

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, até a presente data, mais de duzentas e vinte resoluções acerca das 
mais diversas matérias, além de enunciados e súmulas oriundos de sua jurisprudência. 

Observa-se que muitos destes atos normativos, embora independentes, 
versam sobre temas que se relacionam e se sobrepõem, tornando-se imperioso 
condensá-los por temáticas, para facilitar a compreensão e assimilação por seus 
destinatários, conferindo-lhes uma visão holística de cada assunto.  

Por meio da presente proposição, objetiva-se consolidar 2 (duas) 
resoluções em vigor que versam sobre critérios para promoção e remoção por 
merecimento e para permuta entre membros do Ministério Público, mantendo seu 
conteúdo, mas promovendo as adaptações redacionais e topológicas necessárias para a 
adequação à técnica legislativa. 

Ex positis, por reputar de sobremaneira relevância esta compilação, 
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. 

 

Dispõe sobre critérios para promoção e remoção por 
merecimento e para permuta entre membros do 
Ministério Público, consolidando as Resoluções nº 2, de 21 
de novembro de 2005, e nº 215, de 2 de julho de 2020. 

 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 93 e 129 da Constituição Federal, dos 
quais se extrai o direito à permuta e à promoção e remoção por merecimento dos 
membros integrantes da mesma carreira do Ministério Público;  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público 
zelar pela observância dos princípios da moralidade, da publicidade, da impessoalidade 
e da eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal;  

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, de 26 de fevereiro 
de 1998, notadamente no Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de 
outros atos normativos;  

CONSIDERANDO a relevância da consolidação das normas que dispõem 
sobre critérios para promoção e remoção por merecimento e para permuta entre 
membros do Ministério Público;  

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO 
 

Art. 1º As promoções e remoções por merecimento de membros do Ministério Público 
da União e dos Estados serão realizadas em sessão pública, em votação nominal, aberta 
e fundamentada.   

Art. 2º O merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e por critérios 
objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela frequência e 
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento.  

Parágrafo único. É obrigatória a promoção do membro do Ministério Público que figure 
por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.  
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Art. 3º Cabe aos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos editar atos 
administrativos, disciplinando a valoração objetiva dos critérios, para efeito de 
promoção e remoção por merecimento dos membros do Ministério Público da União e 
dos Estados, considerando:  

I – o desempenho, produtividade e presteza nas manifestações processuais;  

II – o número de vezes em que já tenha participado de listas;  

III – a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento, atribuindo-se respectiva gradação, observados, para efeito de 
participação nesses cursos, critérios de isonomia e razoabilidade, respeitado sempre o 
interesse público.  

Art. 4º Até que sejam editados os atos referidos no art. 3º, os membros dos Conselhos 
Superiores dos Ministérios Públicos que participarem dos procedimentos de votação 
para promoção por merecimento deverão fundamentar, detalhadamente, suas 
indicações, apontando os critérios valorativos que os levaram à escolha.  

Parágrafo único. Inexistindo especificação de critérios valorativos que permitam 
diferenciar os membros do Ministério Público inscritos, deverão ser indicados os de 
maior antiguidade na entrância ou no cargo.  

 
CAPÍTULO II 

DA PERMUTA 
 

Art. 5º A permuta entre membros do Ministério Público da União e dos Estados será 
concedida mediante requerimento dos interessados integrantes da mesma carreira, 
instância e entrância, preservada a respectiva antiguidade no cargo.  

§ 1º O requerimento será admitido se, no momento em que formulado, os órgãos 
ministeriais a cargo dos interessados não se encontrarem em situação de acúmulo 
injustificado de processos.  

§ 2º As permutas serão apreciadas pelos órgãos indicados na Lei Complementar nº 
75/1993 e na Lei nº 8.625/1993.  

§ 3º Admite-se a remoção por permuta de membros em estágio probatório, desde que 
ambos estejam sob tal condição.  

Art. 6º O requerimento para a permuta deverá ser formulado por escrito e em conjunto 
por ambos os pretendentes.  

Parágrafo único. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo instaurado 
a partir do requerimento a que se refere o caput será de, no máximo, 90 (noventa) dias.  

Art. 7º A renovação do requerimento de permuta somente será permitida após o 
decurso de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato administrativo que a houver 
reconhecido, salvo se houver promoção subsequente de qualquer dos permutantes.  

Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput implica a assunção automática do 
serviço dos respectivos órgãos ministeriais. 

Art. 8º A remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo nem gera vacância.  
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Art. 9º É vedada a permuta de membro afastado por qualquer motivo do efetivo 
exercício do cargo ou àquele que houver regressado à carreira há menos de 1 (um) ano.  

Art. 10. Não será deferida a permuta:  

I – se qualquer dos interessados houver requerido aposentadoria voluntária ou já possua 
tempo suficiente, devidamente homologado, que lhe possibilite requerê-la a qualquer 
tempo;  

II – quando o solicitante estiver inscrito em concurso de remoção não finalizado ou 
quando houver abertura de concurso de remoção;  

III – se um dos interessados:  

a) contar com menos de 1 (um) ano de efetivo exercício no órgão ministerial, ressalvada 
a hipótese prevista no art. 5º, § 3º;  

b) for o mais antigo na carreira, instância ou entrância;  

c) estiver habilitado à promoção por antiguidade em carreira, instância ou entrância 
superior;  

d) estiver integrado à última lista para ser promovido por merecimento;  

e) houver sofrido sanção disciplinar no período de 1 (um) ano anterior ao pedido de 
permuta;  

f) houver sofrido remoção compulsória no período de 2 (dois) anos anteriores ao pedido 
de permuta. 

Art. 11. A remoção por permuta torna vedada a remoção a pedido para a localidade de 
lotação anterior, pelo prazo de 2 (dois) anos.   

Art. 12. A impugnação da permuta poderá se fundar, além dos casos previstos nesta 
Resolução, em violação a normas legais ou regulamentares e diante de razões de 
interesse público, desvio de finalidade ou abuso de direito.  

Art. 13. Fica sem efeito a permuta desde que realizada 1 (um) ano antes de vacância 
gerada por qualquer dos permutantes em razão de aposentadoria voluntária ou 
compulsória, demissão, remoção voluntária, exoneração ou posse em outro cargo 
público inacumulável.  

Art. 14. O questionamento da permuta, nos termos desta Resolução, poderá ocorrer no 
prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo da análise da questão sob a ótica disciplinar.  

Art. 15. Nas hipóteses dos arts. 13 e 14, caberá ao órgão respectivo de cada Ministério 
Público decidir a lotação, na mesma carreira, instância e entrância do permutante, se 
constatada a inviabilidade do seu retorno ao órgão ministerial originário, em razão de 
provimento por terceiro.  

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
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Art. 16. Os Ministérios Públicos deverão disciplinar ou adequar aos termos desta 
Resolução os atos normativos e procedimentos para promoção e remoção por 
merecimento e a remoção por permuta, no prazo de 90 (noventa) dias.  

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 18. Revogam-se as Resoluções nº 2 e nº 215 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 

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

 

Dispõe sobre critérios para promoção e remoção por 
merecimento e para permuta entre membros do 
Ministério Público, consolidando as Resoluções nº 2, de 21 
de novembro de 2005, e nº 215, de 2 de julho de 2020. 

 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 93 e 129 da Constituição Federal, dos 
quais se extrai o direito à permuta e à promoção e remoção por merecimento dos 
membros integrantes da mesma carreira do Ministério Público; (RES 215 - com redação 
adaptada)  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público 
zelar pela observância dos princípios da moralidade, da publicidade, da impessoalidade 
e da eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal; (RES 215) 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo; (Sugere-se a inclusão) 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, notadamente no Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de 
outros atos normativos; (Sugere-se a inclusão) 

CONSIDERANDO a relevância da consolidação das normas que dispõem 
sobre critérios para promoção e remoção por merecimento e para permuta entre 
membros do Ministério Público; (Sugere-se a inclusão) 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO 
(RES 02, na íntegra)  

 

Art. 1º As promoções e remoções por merecimento de membros do Ministério Público 
da União e dos Estados serão realizadas em sessão pública, em votação nominal, aberta 
e fundamentada. (Art. 1º da RES 02)  

Art. 2º O merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e por critérios 
objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela frequência e 
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. (Art. 2º da RES 
02) 
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Parágrafo único. É obrigatória a promoção do membro do Ministério Público que figure 
por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. (Art. 2º, 
parágrafo único, da RES 02) 

Art. 3º Cabe aos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos editar atos 
administrativos, disciplinando a valoração objetiva dos critérios, para efeito de 
promoção e remoção por merecimento dos membros do Ministério Público da União e 
dos Estados, considerando: (Art. 3º da RES 02 - com redação adaptada1)  

I – o desempenho, produtividade e presteza nas manifestações processuais; (Art. 3º, 
inciso I, da RES 02) 

II – o número de vezes em que já tenha participado de listas; (Art. 3º, inciso II, da RES 
02) 

III – a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento, atribuindo-se respectiva gradação, observados, para efeito de 
participação nesses cursos, critérios de isonomia e razoabilidade, respeitado sempre o 
interesse público. (Art. 3º, inciso III, da RES 02) 

Art. 4º Até que sejam editados os atos referidos no art. 3º, os membros dos Conselhos 
Superiores dos Ministérios Públicos que participarem dos procedimentos de votação 
para promoção por merecimento deverão fundamentar, detalhadamente, suas 
indicações, apontando os critérios valorativos que os levaram à escolha. (Art. 4º da RES 
02 - com redação adaptada) 

Parágrafo único. Inexistindo especificação de critérios valorativos que permitam 
diferenciar os membros do Ministério Público inscritos, deverão ser indicados os de 
maior antiguidade na entrância ou no cargo. (Art. 4º, parágrafo único, da RES 02) 

 
CAPÍTULO II 

DA PERMUTA 
(RES 215, na íntegra) 

 

Art. 5º A permuta entre membros do Ministério Público da União e dos Estados será 
concedida mediante requerimento dos interessados integrantes da mesma carreira, 
instância e entrância, preservada a respectiva antiguidade no cargo. (Art. 1º da RES 215) 

§ 1º O requerimento será admitido se, no momento em que formulado, os órgãos 
ministeriais a cargo dos interessados não se encontrarem em situação de acúmulo 
injustificado de processos. (Art. 1º, §1º, da RES 215) 

§ 2º As permutas serão apreciadas pelos órgãos indicados na Lei Complementar nº 
75/1993 e na Lei nº 8.625/1993. (Art. 1º, §2º, da RES 215)  

§ 3º Admite-se a remoção por permuta de membros em estágio probatório, desde que 
ambos estejam sob tal condição. (Art. 1º, §3º, da RES 215) 

 
1 Este dispositivo já exauriu seus efeitos, mas, como as unidades do Ministério Público podem querer alterar seus 
atos normativos após esta consolidação, foi estipulado no art. 16 um novo prazo para tanto. 
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Art. 6º O requerimento para a permuta deverá ser formulado por escrito e em conjunto 
por ambos os pretendentes. (Art. 2º da RES 215) 

Parágrafo único. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo instaurado 
a partir do requerimento a que se refere o caput será de, no máximo, 90 (noventa) dias. 
(Art. 2º, parágrafo único, da RES 215) 

Art. 7º A renovação do requerimento de permuta somente será permitida após o 
decurso de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato administrativo que a houver 
reconhecido, salvo se houver promoção subsequente de qualquer dos permutantes. 
(Art. 3º da RES 215) 

Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput implica a assunção automática do 
serviço dos respectivos órgãos ministeriais. (Art. 3º, parágrafo único, da RES 215) 

Art. 8º A remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo nem gera vacância. 
(Art. 4º da RES 215) 

Art. 9º É vedada a permuta de membro afastado por qualquer motivo do efetivo 
exercício do cargo ou àquele que houver regressado à carreira há menos de 1 (um) ano. 
(Art. 5º da RES 215) 

Art. 10. Não será deferida a permuta: (Art. 6º da RES 215) 

I – se qualquer dos interessados houver requerido aposentadoria voluntária ou já possua 
tempo suficiente, devidamente homologado, que lhe possibilite requerê-la a qualquer 
tempo; (Art. 6º, inciso I, da RES 215) 

II – quando o solicitante estiver inscrito em concurso de remoção não finalizado ou 
quando houver abertura de concurso de remoção; (Art. 6º, inciso II, da RES 215) 

III – se um dos interessados: (Art. 6º, inciso III, da RES 215) 

a) contar com menos de 1 (um) ano de efetivo exercício no órgão ministerial, ressalvada 
a hipótese prevista no art. 5º, § 3º; (Art. 6º, inciso III, alínea “a”, da RES 215)  

b) for o mais antigo na carreira, instância ou entrância; (Art. 6º, inciso III, alínea “b”, da 
RES 215)  

c) estiver habilitado à promoção por antiguidade em carreira, instância ou entrância 
superior; (Art. 6º, inciso III, alínea “c”, da RES 215) 

d) estiver integrado à última lista para ser promovido por merecimento; (Art. 6º, inciso 
III, alínea “d”, da RES 215) 

e) houver sofrido sanção disciplinar no período de 1 (um) ano anterior ao pedido de 
permuta; (Art. 6º, inciso III, alínea “e”, da RES 215) 

f) houver sofrido remoção compulsória no período de 2 (dois) anos anteriores ao pedido 
de permuta. (Art. 6º, inciso III, alínea “f”, da RES 215) 

Art. 11. A remoção por permuta torna vedada a remoção a pedido para a localidade de 
lotação anterior, pelo prazo de 2 (dois) anos. (Art. 7º da RES 215)  

Art. 12. A impugnação da permuta poderá se fundar, além dos casos previstos nesta 
Resolução, em violação a normas legais ou regulamentares e diante de razões de 
interesse público, desvio de finalidade ou abuso de direito. (Art. 8º da RES 215) 
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Art. 13. Fica sem efeito a permuta desde que realizada 1 (um) ano antes de vacância 
gerada por qualquer dos permutantes em razão de aposentadoria voluntária ou 
compulsória, demissão, remoção voluntária, exoneração ou posse em outro cargo 
público inacumulável. (Art. 9º da RES 215) 

Art. 14. O questionamento da permuta, nos termos desta Resolução, poderá ocorrer no 
prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo da análise da questão sob a ótica disciplinar. (Art. 
10 da RES 215)  

Art. 15. Nas hipóteses dos arts. 13 e 14, caberá ao órgão respectivo de cada Ministério 
Público decidir a lotação, na mesma carreira, instância e entrância do permutante, se 
constatada a inviabilidade do seu retorno ao órgão ministerial originário, em razão de 
provimento por terceiro. (Art. 11 da RES 215) 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Art. 16. Os Ministérios Públicos deverão disciplinar ou adequar aos termos desta 
Resolução os atos normativos e procedimentos para promoção e remoção por 
merecimento e a remoção por permuta, no prazo de 90 (noventa) dias. (Art. 12 da RES 
215 - com redação adaptada)  

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (Art. 5º da RES 02 e 
Art. 13 da RES 215) 

Art. 18. Revogam-se as Resoluções nº 2 e nº 215 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. (Sugestão de dispositivo) 

 

Brasília, ___ de __________ de 2021. 

 

 


