
EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a atribuição conferida pelo art. 147 do Regimento Interno do CNMP 

e com observância das disposições da Lei Complementar nº 95/1998, apresento a Vossa 

Excelência proposta de resolução visando a regulamentação de plantão nos fins de 

semana, feriados, período noturno e em dias de ponto facultativo no âmbito do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 

 Segue, com o presente, a justificativa, contendo os motivos que fundamentam a 

proposição e o texto sugerido para a resolução. 

 

Diante disso, requeiro a Vossa Excelência as providências cabíveis ao 

processamento da presente proposta, nos termos do mencionado art. 147 e ss. do 

Regimento Interno.  

 

Brasília/DF, 12 de maio de 2020.  

 

Conselheiro OSWALDO D’ALBUQUERQUE 

Ouvidor Nacional 

 

 

  



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Na linha do que orientam a Constituição da República e o Regimento Interno, 

compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros. 

Sabendo que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe à defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis da sociedade, conforme o 

disposto no art. 127 da Constituição da República, se faz necessária a manutenção da 

atividade exercida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de forma contínua por 

meio de regime de plantão, inclusive nos fins de semana, feriados, período noturno e em 

dias de ponto facultativo, ou seja, quando não há expediente.  

Desta maneira, considerando que a Portaria CNMP-PRESI n. 66, de 5 de julho de 

2017, apenas dispõe sobre o plantão do Conselho Nacional do Ministério Público no 

período de 20 de dezembro a 6 de janeiro (recesso forense), sendo silente sobre o regime 

de plantão nos demais dias em que não há expediente, a resolução ora proposta, ainda que 

na forma de uma diretriz geral, segue o propósito de regulamentar o regime de plantão no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público nos fins de semana, feriados, período 

noturno e em dias de ponto facultativo. 

Brasília/DF, 12 de maio de 2020.  

 

Conselheiro OSWALDO D’ALBUQUERQUE 

Ouvidor Nacional 

 

  



 

RESOLUÇÃO Nº ...., DE .... DE .... DE 2020 

Regulamenta o Regime de Plantão nos fins de semana, 

feriados, período noturno e em dias de ponto facultativo, no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

no uso da competência atribuída pelo art. 130-A, I, da Constituição Federal, e tendo em 

vista o disposto no art. 12, XVII, do Regimento Interno do Conselho Nacional do 

Ministério Público,  

 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o 

controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento 

dos deveres funcionais de seus membros. 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe à defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis da sociedade, conforme 

o disposto no art. 127 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade prestada pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público e a necessidade de assegurar sua continuidade por meio 

de regime de plantão, inclusive nos fins de semana, feriados, período noturno e em dias 

de ponto facultativo; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica estabelecido, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, 

o regime de plantão nos fins de semana, nos feriados, no período noturno e em dias de 

ponto facultativo, cujo objetivo é atender medidas urgentes que não possam aguardar o 

expediente do primeiro dia útil subsequente. 

§1º Por deliberação plenária, realizada mensalmente, serão indicados os 

Conselheiros que responderão pelo plantão. 



§ 2º As demais especificidades do regime de plantão deverão observar as regras 

já estabelecidas na Portaria CNMP-PRESI n.º 66, de 5 de julho de 2017. 

Art. 2º Nos dias previstos no caput do artigo 1º, o CNMP funcionará em regime 

de plantão para atendimento das medidas urgentes, de qualquer natureza, indispensáveis 

para evitar o perecimento de direito e que necessitem de solução inadiável, assim 

consideradas pelo Conselheiro de plantão, e devidamente justificadas no requerimento. 

§ 1º Nos fins de semana, nos feriados e em dias de ponto facultativo o plantão para 

Conselheiros e servidores será das xxxxx às xxxxxx, e no período noturno dos dias úteis será das 

xxxxxxxx às xxxxxxxxx. 

§ 2º São exemplos de medidas consideradas urgentes: 

I – aquelas decorrentes de inércia ou excesso injustificado de prazo na realização 

de atos processuais ou administrativos; 

II – que importem em ofensa ou ameaça de ofensa à independência funcional dos 

membros do Ministério Público ou interferência indevida na autonomia dos órgãos do 

Ministério Público; 

III - que visem preservar a competência do Conselho ou garantir a autoridade de 

suas decisões plenárias; 

IV - que visem controlar administrativamente os atos administrativos praticados 

por membros ou órgãos do Ministério Público, sempre que restarem contrariados os 

princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição da República. 

§ 3º Por deliberação plenária poderão ser indicadas outras matérias consideradas 

de urgência. 

§ 4º A Secretaria Geral disciplinará, em ato normativo próprio, o regime de 

funcionamento do plantão dos servidores do CNMP nos dias previstos no caput do artigo 

1º. 

§ 5º A jornada de trabalho, além do período estabelecido no caput, somente poderá 

ser reconhecida mediante autorização do Secretário-Geral. 



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

Brasília/DF, XXX de XXX de 2020. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 


