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Excelentíssimo Dr. Antônio Augusto de Aras Brandão 

DD. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, nos termos do art. 

147 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, Proposta 

de Resolução, que consiste em alteração na Resolução nº 156, de 13 de dezembro 

de 2016. 

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

da Proposta de Resolução. 

Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. 

 

 

MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA 

Conselheiro Nacional 
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 J U S T I F I C A T I V A  

 

Não se pode olvidar que a Política de Segurança Institucional é um 

direito muito caro ao membro do Ministério Público para que possa desempenhar 

suas funções de forma livre e independente. 

A aprovação da Proposição nº 1.00499/2017-00, em 13.06.2017, a 

qual resultou na edição da Resolução nº 169, foi um importante avanço quando 

indicou o limite temporal a prestação do serviço de segurança ao chefe máximo 

da Instituição, que venha a se afastar de tal função, por força de princípio da 

simetria ao Judiciário. 

No entanto, cumpre ressaltar que tal Proposição foi omissa quanto a 

qualquer outro lapso temporal, razão pela qual reputo pertinente que seja 

abordado o tema para melhor deliberar sobre tais prazos e situações, haja vista a 

importância de se garantir e promover esforços quanto a segurança dos membros.  

Deste modo, remeto a presente Proposta de Resolução para análise e 

aperfeiçoamento por parte deste Colegiado com fito de inclusão do §8º do artigo 

23º da Resolução 156, de 13 de dezembro de 2016. 
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RESOLUÇÃO Nº      DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Inclui o § 8º ao art. 23, da Resolução 

CNMP nº 156, de 13 de dezembro de 2016. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício da competência fixada no art. 130-A, §2º, inciso I, da Constituição 

Federal, com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 de seu Regimento 

Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº 1.00499/2017-

00, julgada na 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2017; 

Considerando a Política de Segurança Institucional e o Sistema 

Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público, disciplinados na 

Resolução nº 156, de 13 de dezembro de 2016; 

Considerando o disposto no art. 129, §4º, da Constituição Federal;  

Considerando a necessidade de que a cultura de segurança no âmbito 

do Ministério Público seja constantemente aperfeiçoada sempre que necessário; 

Considerando que a Resolução 156, de 13 de dezembro de 2016, 

apenas impõem como limite temporal a prestação do serviço de segurança ao 

chefe máximo da Instituição, que venha a se afastar de tal função, por força de 

princípio da simetria ao Judiciário, sendo omissa quanto a qualquer outro lapso 

temporal; 

Considerando que o prazo acima alcança hoje o período de três anos 

e veio a ser considerado em razão da simetria e por força de alteração produzida 

pela Resolução nº 169, de 13 de junho de 2017; 
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Considerando que a omissão quanto a tempo limite para as demais 

situações, não oferece baliza tanto a Administração como ao Administrado no que 

concerne a prestação do serviço de segurança; 

Considerando que tal omissão poderá gerar gastos desnecessários, 

bem como, acomodar a Administração e o Administrado em uma efetiva política 

de segurança; 

Considerando a responsabilidade por parte da Administração em 

promover esforços para oferecer aos membros, atos em que se afaste ou minimize 

efetivamente os riscos quanto a segurança, não sendo admissível que a 

Administração e/ou Administrado se acomodem a uma situação de risco a sua 

segurança, RESOLVE: 

Art. 1º O art. 23, da Resolução nº 156, de 13 de dezembro de 2016,  

 passa a vigorar acrescido do § 8º com a seguinte redação: 

“§8º A todos os membros da Instituição que estejam em exercício a 

prestação de segurança fica garantida até o prazo de cinco anos.” 

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

 

Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 


