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Na qualidade de Conselheiros Nacionais do Ministério Público, vimos, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas a nós 

conferidas pelos artigos 23, IV, e 147, I, do Regimento Interno deste Colegiado, 

apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e distribuição aos demais 

Conselheiros, nos termos regimentais. 

Brasília/DF, 11 de junho de 2019. 

 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

 

GUSTAVO DO VALE ROCHA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

A permuta entre Membros de um mesmo ramo do Ministério Público é 

direito que decorre diretamente do artigo 93, VIII-A c/c art. 129, § 4º, da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 93. (...) 

VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca 

de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, 

b, c e e do inciso II. 

 

Art. 129. (…) 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 

93. 

Além de disciplinado por algumas leis orgânicas estaduais, o instituto 

também encontra regulamentação na Lei Complementar nº 75/93 e Lei nº 8625/93 

que estabelecem: 

LC nº 75/93  

Art. 210. A remoção, para efeito desta lei complementar, é qualquer 

alteração de lotação. 

Parágrafo único. A remoção será feita de ofício, a pedido singular ou 

por permuta. 

(...) 

Art. 213. A remoção por permuta será concedida mediante 

requerimento dos interessados. 

 

Lei nº 8.625/93 

Art. 64. Será permitida a remoção por permuta entre membros do 

Ministério Público da mesma entrância ou categoria, observado, além 

do disposto na Lei Orgânica: 
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I - pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes; 

II - a renovação de remoção por permuta somente permitida após o 

decurso de dois anos; 

III - que a remoção por permuta não confere direito a ajuda de custo. 

Ocorre que, não obstante os dispositivos legais acerca da permuta, têm 

aportado neste Corte Administrativa uma série de casos concretos, nos quais 

explicitada a necessidade de uniformização mínima do tema em ato normativo do 

CNMP, de forma a evitar decisões administrativas conflitantes.  

A título de exemplo, cito os julgamentos dos PCAs nºs 

0.00.000.001640/2010-17, 0.00.000.000900/2011-18, 1.01045/2016-58 e 

1.00293/2019-98, este, até a presente data, ainda em tramitação. 

Assim, considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público, dentre outros, zelar pela observância do art. 37, caput, da Constituição 

Federal, dentre eles, os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, reputa-

se necessário o estabelecimento de critérios mínimos para a realização regular da 

permuta no âmbito do Ministério Público brasileiro. 

Destaca-se, por fim, que a proposta de resolução em epígrafe visa 

apenas uniformizar e complementar as disposições normativas já constantes nas 

legislações orgânicas, assegurada a autonomia legislativa e administrativa de cada 

um dos ramos do Ministério Público para disciplinar o instituto. 

Forte nesses argumentos, apresento a presente proposição para 

apreciação por este Conselho Nacional. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º [...], DE [...]. 

 

Estabelece critérios mínimos para o instituto da permuta no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

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

fundamento nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129 e 93, VIII-A, da 

Constituição Federal, dos quais se extrai o direito de permuta de membros de um 

mesmo ramo do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público, dentre outros, zelar pela observância do art. 37, caput, da Constituição 

Federal, dentre eles, os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência; 

CONSIDERANDO os diversos casos concretos aportados no âmbito do 

Conselho Nacional do Ministério Público, nos quais explicitada a necessidade de 

regulamentação mínima do tema, de forma a evitar decisões administrativas 

conflitantes; 

RESOLVE: 

Art. 1º A permuta entre membros do Ministério Público da União e dos 

Estados, dentro do respectivo ramo, será concedida mediante requerimento dos 

interessados, observada a antiguidade no cargo.  

Art. 2º É vedada a permuta envolvendo órgão vago. 

Art. 3º A impugnação da permuta poderá se fundar em ocorrência de 

violação de normas legais ou regulamentares, razão de interesse público, desvio de 

finalidade ou abuso de direito, caso o impugnante não seja lotado em uma das 

unidades envolvidas. 
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Art. 4º Não será deferida a permuta do solicitante inscrito em concurso 

de remoção não finalizado.  

Parágrafo único. Salvo disposição legal em sentido diverso, a remoção 

por permuta torna vedada a remoção a pedido para a localidade de lotação anterior 

pelo prazo de um ano. 

Art. 5º Fica sem efeito a permuta realizada no período de um ano antes 

da vacância por aposentadoria voluntária ou compulsória, exoneração ou posse em 

outro cargo inacumulável de qualquer dos permutantes. 

Art. 6º Será anulada, no prazo de dois anos, a permuta ocorrida em 

abuso de direito, com desvio de finalidade ou em violação de normas legais ou 

regulamentares. 

Art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, (...) de (...) de 2019. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


