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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 III do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 

2013), com observância das disposições da Lei Complementar (LC) nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

Proposta de Emenda Regimental, com o objetivo de incluir o inciso VII ao artigo 77, bem como inserir 

os §§ 5° a 10°, renumerando, via de consequência, o § 5° originário como § 11° e, ainda, alterar o caput 

do artigo 84, todos do RICNMP, visando regulamentar a transação administrativa disciplinar no âmbito 

do Conselho Nacional do Ministério Público, em obséquio aos princípios constitucionais da legalidade, 

economicidade, celeridade e eficiência, prestigiando, ainda, os ditames da Lei n° 13.140/2014, que 

dispõe sobre a resolução consensual de conflitos no âmbito da Administração Pública.  

 

Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Emenda 

Regimental, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação desta 

Proposição, na forma do artigo 147 e seguintes do RICNMP.  

 

 

Brasília/DF, [data da assinatura eletrônica].  

 

 

                   Conselheiro OSWALDO D'ALBUQUERQUE  

                     Corregedor Nacional do Ministério Público 
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JUSTIFICATIVA 

 

1. Trata-se de Proposição que visa incluir o inciso VII ao artigo 77, bem como inserir os 

§§ 5° a 10°, renumerando, via de consequência, o § 5° originário como § 11° e, ainda, alterar o caput 

do artigo 84, todos do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, com o fito de 

disciplinar a transação administrativa disciplinar no âmbito desta Corte de Controle, em obséquio aos 

princípios constitucionais da legalidade, economicidade e eficiência, bem como aos dispositivos legais 

e normativos que estabelecem a política de autocomposição, focada na consensualidade no âmbito da 

Administração Pública brasileira. 

 

2. Preliminarmente, importa destacar que o ideário da solução pacífica de controvérsias, 

vem destacado no preâmbulo e no art. 4°, inciso VII, da Carta da República e replicado no artigo 3°, § 

2° do Código de Processo Civil (CPC). 

 

3. Também no CPC, especificamente em seu artigo 174, existe a previsão atribuída ao 

Estado de promover, sempre que possível, a criação no âmbito administrativo, de canais de resolução 

consensual de conflitos. 

 

4. Nesta senda, por sua vez, essa Corte de Controle, a partir do estabelecido na  

Resolução CNMP n° 118, de 1° de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo 

no âmbito do Ministério Público CNMP e na Resolução CNMP n° 179/2017 que admite a celebração de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta no sistema de responsabilidades envolvendo as sanções 

cominadas aos atos de improbidade administrativa, objetivando assegurar a promoção da justiça e a 

máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a Instituição, a partir da disseminação da 

cultura da pacificação, da redução da litigiosidade e do estímulo às relações consensuais. 

 

5. A seu turno, a Carta de Brasília, publicada em 22 de setembro de 2016, preconiza que 

as Corregedorias do Ministério Público devem modernizar seus instrumentos e mecanismos de 

orientação e fiscalização, para melhor valorizar a atuação resolutiva do Ministério Público, a partir da 

utilização eficiente de mecanismos de resolução consensual com a priorização dos mecanismos de 

resolução extrajudicial dos conflitos (item 3,h). 

 

6. O movimento pela Consensualidade na seara da Administração Pública vem sendo 

brindada em vários outros dispositivos legais como a Lei 9.099/95, que consagrou o instituto da 

transação penal como mitigador do princípio da obrigatoriedade da ação penal; como a Lei n° 13.140, 

de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração 
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Pública; como a Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que alterou o Código Penal brasileiro para 

incluir a possibilidade de entabulação de acordo de não persecução penal em conflitos criminais de 

média gravidade, dentre outros. 

 

7. É de se observar que as infrações disciplinares de menor potencial ofensivo, como as 

culminadas com penas de advertência ou censura (analogicamente consideradas com base no disposto 

na lei 9099/95), em casos concretos, apesar de envolver altos custos para a Administração, muitas 

vezes não são aplicadas de forma efetiva, em virtude do decurso do tempo de instrução dos processos 

administrativos, às vezes demasiado, que culmina por acarretar o instituto da prescrição.  

 

8. Ademais, consigne-se, a fim de justificar sobremaneira a necessidade de 

regulamentação específica no âmbito desta Corte de Controle, da existência de instrumento específico 

que preveja a transação administrativo disciplinar, julgado da Suprema Corte brasileira neste sentido: 

 

AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PERANTE O CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) CONTRA MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS OU MÁCULAS NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO 

CONCRETO. DESCABIMENTO DE TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO 

EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO 

CNMP. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 

LIMITES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. SANÇÃO PROPORCIONAL. 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.  

I - A competência correcional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é 

concorrente a das corregedorias setoriais, conforme compreensão hermenêutica do 

art. 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.  

II - Inexistência de qualquer mácula ou ofensa ao devido processo legal no Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em face do requerente.  

III - Competência exclusiva - para celebrar o Termo de Ajuste de Conduta, previsto no 

art. 39, XV, da Lei Complementar Estadual (LC) 51 do Estado do Tocantins - do 

Corregedor-Geral do Ministério Público local, e não do CNMP.  

IV - Manifestação em rede social incompatível com os deveres funcionais.  

V - A liberdade de expressão é um direito fundamental que, todavia, precisa ser 

compatibilizada com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição.  
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VI - Não cabe ao Poder Judiciário atuar como instância recursal, em princípio, das 

decisões do CNMP, especialmente quando a sanção disciplinar aplicada (advertência) 

descortina-se proporcional com a situação fática devidamente comprovada nos autos 

do processo administrativo disciplinar.  

VII - Pedidos julgados improcedentes. 

(Pet 9412, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 

14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134, DIVULG 05-07-2021 PUBLIC 06-

07-2021). 

 

9. Neste contexto, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, como órgão orientador 

e de repressão disciplinar, em nível nacional, responsável pela instauração e instrução de Notícias de 

Fato e Reclamações Disciplinares como instrumentos de apuração de eventual conduta de natureza 

disciplinar irregular, deve ser o responsável, nos casos em que ao final destes instrumentos ficarem 

evidentes indícios de autoria e materialidade capaz de reclamar a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar, oferecer ao membro investigado a possibilidade de celebrar Termo de 

Ajustamento Disciplinar (TAD), nas hipóteses de infrações disciplinares de menor gravidade, 

culminadas com advertência e censura nas respectivas leis orgânicas a que o membro processado 

estiver vinculado. 

 

10. Com efeito, os artigos 77 e 84 do RICNMP indicam quais as hipóteses de competência 

atribuídas ao Corregedor Nacional (CN), após a instrução do procedimento de Reclamação Disciplinar 

e Sindicância, respectivamente. Logo, para a celebração de transação administrativa disciplinar em 

sede de Reclamação Disciplinar e Sindicância, afigura-se necessário e pertinente que seja formalizada 

antes da instauração de processo administrativo disciplinar ou, melhor dizendo, em alternativa ao seu 

processamento e, para tanto, faz-se necessário que haja previsão regimental a fim de que seja 

revestida de prévia legalidade. 

 

11. Assim sendo, defende-se que a transação disciplinar deve ser prévia à instauração do 

procedimento administrativo disciplinar em analogia aos institutos da transação penal e da suspensão 

condicional do processo, nos quais a celebração do ajuste não implica na assunção de autoria do fato, 

constituindo etapa prévia a esse juízo. 

 

12. No tocante aos limites de aplicação da transação administrativa disciplinar, propõe-se 

que será cabível apenas no que diz respeito às infrações funcionais puníveis com advertência, censura 

e com outras penalidades equivalentes, nos termos das previsões insertas nas respectivas Leis 

Orgânicas dos Ministérios Públicos, ficando o Corregedor Nacional responsável pela celebração e 
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acompanhamento das transações efetivadas no âmbito do CNMP, em conformidade com regramento 

interno a ser editado posteriormente. 

 

13. Atualmente 15 (quinze) Ministérios Públicos Estaduais já possuem normativo próprio 

regulamentando o tema: MPMA; MPRO; MPMG; MPAC; MPAM; MPBA; MPAM; MPMT; MPPB; MPSE; 

MPRN; MPSP; MPRS; MPRR e MPSC e no âmbito do MPU, o MPT e o MPDFT, totalizando 17 unidades 

ministeriais que já reconheceram a possibilidade de entabulação de Termos de Ajustamentos 

Disciplinares, o que respalda a atualidade e necessidade da presente proposição. 

 

14. Nestes termos, Sr. Presidente, Colenda Corte, eis, portanto, a justificação da proposta 

em tela, para apresentação da presente proposição. 
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2022. 

 

 

Altera o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público, para incluir a previsão da Transação Administrativa 

Disciplinar.  

 

 

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 2022.  

 

CONSIDERANDO que compete ao Plenário a alteração do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, inciso XII, do RICNMP;  

 

CONSIDERANDO que a competência de expedir atos regulamentares tem grande 

significado institucional, pois representam a ordem administrativa constitucionalmente atribuída e 

defendida por seus legítimos integrantes;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1° O Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, aprovado pela 

Resolução CNMP nº 92, de 13 de março de 2013, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e 

alterações: 

Art. 77............................................ 

 

VII – celebrar transação administrativa disciplinar, nos casos de infração 

disciplinar de menor potencial ofensivo praticada por membro do Ministério 

Público brasileiro, como medida alternativa ao processo administrativo 

disciplinar.  

 

§ 5° É considerada infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta 

punível com advertência, censura ou com penalidade similar, nos termos das 

leis orgânicas das unidades e ramos do Ministério Público respectivo. 
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6º É vedada a transação administrativa disciplinar quando: 

I – o membro não seja vitalício; 

II – a infração disciplinar praticada for punível com suspensão, com demissão, 

com cassação de aposentadoria, com disponibilidade ou com outras 

penalidades que não as especificadas no parágrafo anterior;  

III – a conduta também estiver prevista como crime ou como ato de 

improbidade administrativa; 

III – o membro tiver contra si outro procedimento em curso para apuração de 

infração punível com sanção superior à censura ou equivalente; 

IV – o membro houver celebrado transação disciplinar nos últimos 2 (dois) 

anos; 

V – o membro tiver sofrido, em caráter definitivo, sanção disciplinar nos 

últimos 2 (dois) anos. 

 

§7° A transação disciplinar suspende a prescrição, nos termos do art. 34 da 

Lei n° 13.140/2015. 

 

§ 8º Não há direito subjetivo do membro a receber proposta de transação 

disciplinar. 

 

§ 9º Nos casos de celebração de transação administrativa disciplinar no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, fica vinculado o membro 

celebrante aos termos e prazos estabelecidos no referido instrumento, sob 

pena de, em caso de descumprimento, proceder-se a instauração imediata 

do respectivo Processo Administrativo Disciplinar, sem prejuízo, todavia, da 

apuração relativa à inobservância das obrigações estabelecidas na transação.  

 

§ 10. Compete à Corregedoria Nacional regulamentar as diretrizes e normas 

procedimentais para a celebração da transação prevista neste artigo. 

 

§11. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o feito será 

encaminhado para distribuição a outro Conselheiro. (Anterior § 5º, com 

redação dada pela Emenda Regimental n° xxxx, de xxx de xxxx de xxxxx). 

 

Art. 84 Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo 

ao Corregedor Nacional arquivar a sindicância, celebrar transação 

administrativa disciplinar nos casos de infração disciplinar de menor 
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potencial ofensivo nos termos do art. 77, §§ 5º a 10º, deste Regimento, 

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.  

 

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

 

 

 

                             ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS  

                      Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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