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APRESENTAÇÃO
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criado em 30 de dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional nº
45/2004 e instalado em 21 de junho de 2005 em Brasília (DF), exercendo a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar de todas as unidades e ramos do Ministério Público brasileiro1.
Nos termos do art. 130-A, § 2º, da Constituição da República de 1988 (CR/88),
“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 [...].”

Figura 1. Estrutura do Ministério Público brasileiro









  




 


  




    




 




 
  

1 O Ministério Público de Contas não se submete ao controle do CNMP, conforme decisão plenária durante a 16ª Sessão Ordinária realizada em 23 de
agosto de 2016. Mais recentemente, foi proposta a edição de um enunciado sobre o tema, mas a proposição (n° 1.00973/2017-77) foi rejeitada pelo
Plenário na 18ª Sessão Ordinária em 26 de novembro de 2019. A rejeição da proposição, contudo, não reconhece a competência do CNMP para a matéria,
apenas confirma que não é caso de edição de enunciado, já que a interpretação majoritária do Plenário deriva diretamente do texto constitucional.
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O papel de controle compreende zelar pela autonomia
funcional e administrativa do Ministério Público, podendo
expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, imprimindo assim
uma visão nacional à Instituição; zelar pela observância
do art. 37 da Constituição da República e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros
ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados.
O CNMP também estimula o controle social pelos cidadãos e entidades, que podem encaminhar reclamações
contra membros ou órgãos do Ministério Público da União
ou dos Estados.
Nesse contexto, verifica-se que o CNMP atua em circunstâncias relacionadas ao controle externo de relevante
instituição voltada à defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República.
Outras normas direcionam a atuação do CNMP, tais como:

•

•

•

•

a Lei Complementar nº 75/1993, que dispõe
sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União;

o Regimento Interno, publicado por meio da
Resolução CNMP nº 92/2013;

a Resolução CNMP nº 147/2016, que dispõe
sobre o planejamento estratégico nacional do
Ministério Público e do CNMP;

a Portaria CNMP-PRESI nº 25/2018, que
regulamenta o planejamento estratégico do
CNMP;

•

•

a Portaria CNMP-PRESI nº 160/ 2014,
que institui os comitês de governança da
Instituição; e

a Portaria CNMP-PRESI no 95/2017, que
estabelece a organização interna e as atribuições das unidades administrativas do CNMP.

Incumbe ao CNMP promover a unidade institucional do
Ministério Público brasileiro. Dessa forma, cabe ao CNMP
encorajar uma atuação do Ministério Público alinhada à
atual agenda brasileira, sobretudo de desenvolvimento
econômico sustentável, incremento da segurança jurídica,
aprimoramento da segurança pública, promoção da transparência, da desburocratização, do compartilhamento das
boas práticas e do desenvolvimento da inovação. Também,
cabe-lhe o aprimoramento da atividade de controle que o
Parquet exerce nas atividades da sociedade, o qual deve,
prioritariamente, ser preventivo e orientativo.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Nos termos do Regimento Interno do CNMP e da
Portaria CNMP-PRESI nº 95/2017, a estrutura organizacional do CNMP é composta por: Plenário, Presidência,
Corregedoria Nacional do Ministério Público2, Gabinetes
dos Conselheiros, Comissões, Ouvidoria Nacional,
Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público
e Secretaria-Geral, conforme figura abaixo:

2 A organização interna e as atribuições da Corregedoria Nacional foram
descritas mais recentemente pela Portaria CNMP-CN nº 165/2018, pois a
Corregedoria possui autonomia para disciplinar por ato próprio sua organização, conforme estabelecido no art. 16 do Regimento Interno do CNMP.
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Figura 2. Estrutura Organizacional do CNMP3
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3 Os Gabinetes dos Conselheiros foram dispostos da esquerda para a direita e de cima para baixo por ordem de precedência (biênio 2019-2021).
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CONSELHEIROS
O CNMP é composto por 14 conselheiros, que são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
Figura 3. Composição do CNMP
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Compete ao CNMP, em linhas gerais, o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério Público e do
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros,
cabendo-lhe especificamente, entre outras atribuições:
I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do
Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências;
II – zelar pela observância do artigo 37 da Constituição
Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos praticados por
membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos
Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo
para que se adotem as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;
III – receber e conhecer das reclamações contra membros,
ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados,
inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo
da competência disciplinar e correcional da instituição,
podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria
com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de
serviço, e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de membros do Ministério Público da União
ou dos Estados julgados há menos de um ano.
Como é possível perceber, o CNMP é um órgão que exerce
suas atribuições tanto de ofício quanto quando provocado.
Dessa forma, é interessante que todo cidadão conheça
as várias maneiras de demandar esse importante órgão
de aprimoramento e de controle externo do Ministério
Público.
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I – OUVIDORIA NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
A Ouvidoria Nacional do Ministério Público é o órgão que
realiza a comunicação direta e simplificada com a sociedade e tem por objetivo principal esclarecer os cidadãos
das atividades realizadas pelo CNMP e pelo Ministério
Público.
Por ser responsável pelo Serviço de Informações
ao Cidadão (SIC), para os efeitos da Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011),
é a unidade que recebe, examina, encaminha, responde
e acompanha reclamações, representações, críticas,
elogios, sugestões e pedidos de informação concernentes
às atividades desenvolvidas pelo CNMP e pelo Ministério
Público que lhe são apresentados.
Tais manifestações podem ser dirigidas à Ouvidoria
Nacional por meio eletrônico, telefônico, postal, presencial
e por mídias sociais digitais, abaixo descritos:
I – Formulário: http://ouvidoria.cnmp.mp.br;

ROTEIRO PRÁTICO DE ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

II – E-mail: ouvidoria@cnmp.mp.br;
III – Telefone: (61) 3366-9229;
IV – Endereço (para atendimento físico ou remessa via
postal): Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra
2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte, Conselho Nacional do
Ministério Público, Brasília-DF, CEP: 70070-600.
V – Facebook: https://www.facebook.com/cnmpoficial;

recimento dos fatos. Nesse último caso, a Ouvidoria
Nacional poderá questionar o usuário sobre a existência
de contato prévio com o Ministério Público e adotará uma
das seguintes providências:

I.

VI – Instagram: https://www.instagram.com/cnmpoficial.
Em regra, a Ouvidoria Nacional tem o prazo de até 5
(cinco) dias para dar início ao tratamento das manifestações recebidas, salvo motivo justificado apresentado ao
manifestante.
Em caso de necessidade de complementação da manifestação, com novas informações, haverá a notificação do
usuário, sendo-lhe facultado o prazo de até 5 (cinco) dias
para encaminhá-las.
As manifestações que envolvam as atividades desenvolvidas pelo CNMP são encaminhadas às unidades administrativas responsáveis, para fins de ciência e/ou de apresentação de resposta no prazo de até 10 (dez) dias. Tal
prazo poderá ser prorrogado pela Ouvidoria Nacional, por
igual período, mediante apresentação de justificativa pela
respectiva unidade, cientificando-se o manifestante sobre
a dilatação do prazo.
Caso o referido prazo esgote-se sem o recebimento
de resposta ou sem a apresentação de justificativa, a
Ouvidoria Nacional deverá encaminhar o inteiro teor da
manifestação para autuação e distribuição nos termos
do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério
Público (RICNMP).
Já as manifestações que envolvam as atividades de
competência do Ministério Público brasileiro são encaminhadas à respectiva unidade ministerial, para escla-

II.

caso a resposta seja negativa, fornecerá os
meios de contato para que o usuário, primeiramente, encaminhe sua manifestação para a
unidade ministerial responsável em processar
a demanda;

caso a resposta seja positiva, oficiará o
Ministério Público com o inteiro teor da manifestação, para que, se desejar, apresente os
esclarecimentos necessários no prazo de até
15 (quinze) dias.

Esgotado o prazo de 15 (quinze) dias sem o
recebimento das informações solicitadas
ou sem a apresentação de justificativa, a
Ouvidoria Nacional deverá encaminhar o
inteiro teor da manifestação para autuação e
distribuição nos termos RICNMP.

II – PLENÁRIO
O Plenário representa a instância máxima do Conselho
Nacional do Ministério Público e é constituído por seus
membros, os Conselheiros, estando validamente instalado quando presente a maioria deles.
Além de outras atribuições, compete essencialmente ao
Plenário julgar os feitos autuados em umas das seguintes
classes processuais, conforme o caso:
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I – Inspeção;

XXI – Nota Técnica;

II – Correição;

XXII – Anteprojeto de Lei.

III – Reclamação Disciplinar;

Muitas dessas classes processuais são autuadas a partir
de manifestações, petições, representações ou notícias
que são encaminhadas ao Protocolo Jurídico do CNMP
e, em linhas gerais, demandam do Conselho o controle
da atuação administrativa e financeira do Ministério
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus
membros.

IV – Sindicância;
V – Representação por Inércia ou Excesso de Prazo;
VI – Processo Administrativo Disciplinar;
VII – Avocação;
VIII – Revisão de Processo Disciplinar;
IX – Reclamação para Preservação da Autonomia do
Ministério Público;

Antes de os procedimentos serem efetivamente submetidos à apreciação do Plenário, ocorrem algumas etapas,
desde a sua autuação até o julgamento em si.
Primeiro, as petições, as manifestações, as representações ou as notícias são protocoladas, registradas e autuadas imediatamente na ordem de recebimento.

X – Reclamação para Preservação da Competência e da
Autoridade das Decisões do Conselho;
XI – Procedimento de Controle Administrativo;
XII – Arguição de Impedimento ou Suspeição;

1.

XIII – Restauração de Autos;
XIV – Pedido de Providências;

2.

XV – Remoção por Interesse Público;
XVI – Proposição;

Manifestação é encaminhada por qualquer
pessoa, física ou jurídica, ao CNMP por um
dos canais: protocolo, sistema ELO, presencialmente ou por correspondência;

Processo é autuado pelo Protocolo e distribuído pela Secretaria-geral a um Conselheiro,
por sorteio. (OBS: Exceto reclamações
disciplinares, que começam a tramitar na
Corregedoria Nacional);

XVII – Revisão de Decisão do Conselho;
XVIII – Procedimento Avocado;
XIX – Consulta;
XX – Procedimento Interno de Comissão;
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3.

Autor da manifestação recebe informações
para acompanhamento do processo.
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Tais documentos deverão ser apresentados juntamente à
qualificação de quem os está apresentando, mediante a
informação de nome completo e cópia dos documentos
de identidade, inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(CNPJ) e comprovante de endereço, sob pena de não
serem conhecidos.
As petições, as manifestações, as representações ou
as notícias podem ser encaminhadas ao CNMP pelos
seguintes canais:
I – E-mail: protocolo@cnmp.mp.br;
II – Peticionamento eletrônico do Sistema ELO: https://
elo.cnmp.mp.br;

III – Presencial e postal, no endereço: Setor de
Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3,
Edifício Adail Belmonte, Conselho Nacional do Ministério
Público, Brasília-DF, CEP: 70070-600.
Todos os documentos encaminhados ao Protocolo
Jurídico via e-mail ou via peticionamento eletrônico são
recebidos em arquivos no tamanho unitário máximo de
10Mb, nos formatos odt, pdf, doc e docx.
O CNMP pode ser acionado por qualquer pessoa, física ou
jurídica, sem necessidade de advogado, sendo facultativa
a representação por esse profissional.
Em regra, após autuação pelo Protocolo, é realizada pela
Secretaria-Geral do CNMP a imediata distribuição do
processo a um Conselheiro denominado Relator, escolhido por sorteio eletrônico realizado entre todos os
Conselheiros, em cada classe de processo, com exclusão
do Presidente do CNMP e do Corregedor Nacional, e
observada a ordem de autuação.
A exceção à referida regra que merece maior destaque é
o caso da Reclamação Disciplinar, procedimento investigativo autuado a partir de notícia de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do Ministério Público, a qual
não é distribuída na forma anteriormente descrita, por
ter sua tramitação iniciada na Corregedoria Nacional do
Ministério Público.
Após a autuação e distribuição, é expedida comunicação
ao autor da manifestação, conforme endereço ou e-mail
cadastrados, informando-o de todos os dados relativos ao
processo, inclusive para acesso de seu inteiro teor.
A consulta à movimentação dos processos que tramitam
no CNMP é pública, exceto para os processos com restrições de sigilo.
Já a consulta ao inteiro teor do processo e aos documentos nele juntados, em regra, é restrita às partes e aos
advogados constituídos nos autos.
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III – CONSELHEIROS
Como anteriormente exposto, os Conselheiros são
os membros que compõem o CNMP e constituem o
Plenário, instância máxima do colegiado, que se instala
validamente quando presente a maioria deles. São, os
Conselheiros, a pedra angular do CNMP.
Dentre as inúmeras atribuições dos Conselheiros, cabe
aos Conselheiros relatar os processos autuados que lhes
são distribuídos pela Secretaria-Geral.
De maneira genérica e simplista, pode-se dizer que a atividade de relatar um processo, em suma, consiste na análise
e na instrução dos autos, de forma a tornar possível uma
deliberação sobre o feito, seja ela uma decisão monocrática, seja ela uma decisão colegiada, por meio do Plenário;
nesse último caso, o Relator apresentará seu voto na
sessão de julgamento.
Assim, o Relator deve realizar os atos e diligências necessários para a adequada instrução do feito, bem como fixar
prazos para os respectivos atendimentos.
Como já elucidado, o Relator poderá instruir os autos para
levá-lo à deliberação do Plenário ou poderá decidir monocraticamente sobre o processo quando:
I – o pedido não se enquadrar na competência do CNMP
ou não contiver providência a ser adotada;
II – concluir por manifesta improcedência, ilegitimidade,
falta de interesse, perda de objeto ou ainda reconhecer a
litispendência ou coisa julgada;
III – a petição não for apresentada juntamente à qualificação do autor;
IV – verificar que a petição não preenche os requisitos
legais, apresenta defeitos ou irregularidades capazes de
dificultar a análise e o julgamento, ou, ainda, contenha
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cumulação de pedidos que não guardam pertinência
temática entre si;
V – a petição apresentada por procurador não estiver
acompanhada do instrumento de mandato e este não for
apresentado no prazo estipulado;
VI – manifesta prescrição ou decadência;
VII – o pedido estiver em manifesto confronto com as
resoluções, as recomendações, as súmulas e os enunciados do Conselho, com súmulas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, bem como
com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de
recursos repetitivos.
Durante a instrução do processo, caberá também ao
Relator decidir sobre eventual pedido de sigilo, comunicando o autor da decisão, ressaltando-se que, caso a
decisão seja denegatória, a referida comunicação deverá
indagar ao requerente sobre o interesse na continuidade,
ou não, do processo.
Por fim, das decisões monocráticas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou
prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de
ato caberá recurso ao Plenário, assim como das que
concedam ou deneguem sigilo ao feito.

IV – CORREGEDORIA NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público,
a Corregedoria Nacional do Ministério Público é o órgão
responsável por receber, de qualquer interessado, reclamações e denúncias relacionadas ao descumprimento dos
deveres funcionais dos membros do Ministério Público e
dos seus serviços auxiliares, além de cuidar das funções
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executivas do Conselho de inspeção e correição geral,
atuando, assim, precipuamente na esfera disciplinar.
Dessa forma, uma vez recebida alguma reclamação ou
denúncia no Protocolo Jurídico que trate sobre eventual
descumprimento de dever funcional por membros ou
servidores do Ministério Público, essa deverá ser imediatamente remetida à Corregedoria Nacional.
À Corregedoria Nacional cabe o processamento das
reclamações e denúncias que atendam aos requisitos de
admissibilidade e o arquivamento, sumário, das que sejam
anônimas, manifestamente improcedentes ou desprovidas de elementos mínimos para sua compreensão.
Em regra, quando essas reclamações ou denúncias
atendem aos requisitos mínimos de admissibilidade, é
determinada pela Corregedoria Nacional a autuação de
Reclamação Disciplinar.

V – AS CLASSES PROCESSUAIS DO
CNMP
Conforme já mencionado, os processos de competência
do CNMP, de acordo com o seu objeto, podem ser autuados em uma das classes processuais previstas no
artigo 37 do RICNMP. A seguir, serão especificados os
aspectos mais relevantes sobre algumas dessas classes
processuais:

A reclamação disciplinar deve conter a descrição
dos fatos, a identificação do reclamado, a
qualificação e a assinatura do reclamante.

Até decisão definitiva sobre a questão sob análise, o
Corregedor Nacional poderá conferir tratamento sigiloso
à autoria da reclamação.
Para a adequada instrução do procedimento, o Corregedor
Nacional também poderá notificar o reclamado para
prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, podendo
ainda realizar diligências para apuração preliminar da
verossimilhança da imputação ou encaminhar a reclamação disciplinar à corregedoria local, para auxiliar nos
esclarecimentos do noticiado e verificar a preexistência
de procedimento disciplinar que cuide dos mesmos fatos.
Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o
prazo sem manifestação ou encerradas as diligências, o
Corregedor Nacional poderá adotar uma das seguintes
providências:

I.

II.

arquivar a reclamação, se ocorrer a perda do
objeto ou se o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal;

instaurar sindicância, se as provas não forem
suficientes ao esclarecimento dos fatos;

V.I – RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR
A reclamação disciplinar, como já elucidado, é um procedimento investigativo que cuida de notícia de falta disciplinar
atribuída a membro ou servidor do Ministério Público,
o qual é autuado e instruído no âmbito da Corregedoria
Nacional.

III.

instaurar, desde logo, processo administrativo
disciplinar, se houver indícios suficientes de
materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de atuação,
publicando a respectiva portaria, ad referendum do Plenário;
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IV.

V.

VI.

a)

b)

c)

órgão disciplinar de origem, cientificando disso o reclamante e o reclamado.
propor ao Plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instaurado na origem;

encaminhar a matéria para distribuição a outro
Conselheiro, se se fizer necessário o exame
preliminar da legalidade do ato praticado;

I – instaurar sindicância de ofício, ou, quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração,
processo administrativo disciplinar, ad referendum do
Plenário;

encaminhar cópia da reclamação ao órgão
disciplinar local para que este:

II – propor ao Plenário a revisão de procedimentos acompanhados por reclamações disciplinares instauradas na
Corregedoria Nacional, já decididos na origem, quando
discordar das conclusões;

instaure procedimento, caso tenha tomado
conhecimento dos fatos apenas pela comunicação do Corregedor Nacional, cientificando-o,
no prazo de 10 (dez) dias, das providências
adotadas, inclusive com cópias dos respectivos atos;

informe, no prazo de 5 (cinco) dias, a preexistência de procedimento disciplinar sobre os
fatos, remetendo cópia integral dos autos e
informações sobre o andamento, caso ainda
não esteja encerrado;

apresente, no prazo de 10 (dez) dias, justificativa para o arquivamento das peças encaminhadas, remetendo cópia da decisão fundamentada à Corregedoria Nacional, quando
entenda não ser o caso de abertura de procedimento disciplinar.

O Corregedor Nacional poderá arquivar a reclamação
disciplinar quando considerar suficiente a atuação do
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Entre outras atribuições, compete também à Corregedoria
Nacional do Ministério Público:

III – avocar, de ofício, procedimentos de natureza investigativa ou inquisitiva, preparatórios de processo administrativo disciplinar, em trâmite no Ministério Público, ad
referendum do Plenário;
IV – avocar, de ofício, processo administrativo disciplinar em trâmite no Ministério Público, ad referendum do
Plenário, redistribuindo-o a um Conselheiro Relator.

V.II – SINDICÂNCIA
Pelo disposto acima, verifica-se que, além da reclamação
disciplinar, há outros tipos de processos de cunho disciplinar que também podem ser autuados a partir do recebimento de denúncias e de reclamações pela Corregedoria
Nacional. Um deles é a sindicância.
A sindicância é procedimento investigativo sumário destinado a apurar irregularidades atribuídas a membro ou
servidor do Ministério Público, com prazo de conclusão de
30 (trinta) dias, contados da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por prazo certo, a juízo
do Corregedor Nacional.
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A portaria inaugural, que instaura a sindicância, é editada
pelo Corregedor Nacional e designa a comissão sindicante, composta por membros vitalícios ou servidores
estáveis do Ministério Público, que não poderão ocupar
cargo de hierarquia inferior ao do sindicado, indicando,
entre eles, seu presidente.

1.

2.

A comissão sindicante é um colegiado que realizará os
trabalhos voltados ao esclarecimento dos fatos alvo da
sindicância, à instrução em si, e será responsável por
elaborar um relatório conclusivo sobre o apurado.

3.

A referida portaria deve conter, sempre que possível, a
qualificação do sindicado, a exposição circunstanciada
dos fatos e o prazo para conclusão dos trabalhos.

4.

Durante a instrução do procedimento, o Corregedor
Nacional ou a comissão sindicante por ele designada
determinará a oitiva do sindicado, que terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar as alegações que entender
pertinentes à defesa de seus direitos, podendo oferecer,
nessa oportunidade, as provas pelas quais pretenda
demonstrar a improcedência da imputação.
Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo ao Corregedor Nacional arquivar a sindicância ou instaurar, ad referendum do Plenário, processo
administrativo disciplinar, indicando, neste último caso, os
fundamentos da decisão, a suposta infração cometida e a
sanção que entender aplicável ao caso.
Os autos da reclamação disciplinar e da sindicância serão
apensados ao processo disciplinar dela decorrente, como
peça informativa da instrução.
Após o referendo do Plenário da decisão do Corregedor
Nacional que concluiu pela instauração de processo administrativo disciplinar, este será autuado pelo Protocolo
Jurídico e será distribuído a um Conselheiro Relator.

5.

Corregedor Nacional instaura a portaria de
sindicância e designa a comissão sindicante

Realização de oitiva do sindicado para que
apresente provas e alegações;

Elaboração de relatório conclusivo;

Arquivamento ou instauração do Processo
administrativo disciplinar pelo Corregedor
Nacional, este último após referendo do
Plenário

Distribuição do processo a um Conselheiro
relator.

V.III – PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
O processo administrativo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade de membro ou
servidor do Ministério Público por infração disciplinar.
Como já mencionado, após a decisão do Plenário pela
instauração de processo administrativo disciplinar, o feito
será distribuído a um Relator.
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A portaria de instauração, expedida pelo Corregedor
Nacional ou pelo Relator, conforme o caso, deverá conter a
qualificação do acusado, a exposição circunstanciada dos
fatos imputados, a previsão legal sancionadora e o rol de
testemunhas, se for o caso.
Competirá ao Relator ordenar, presidir e instruir o processo
administrativo disciplinar, podendo delegar a membro ou
servidor do Ministério Público a realização de diligências.
O processo administrativo disciplinar terá prazo de
conclusão de 90 (noventa) dias, a contar do referendo da
decisão de instauração pelo Plenário, podendo tal prazo
ser prorrogado.
Autuada a portaria com as peças informativas que lhe
deram origem ou outros elementos de prova existentes, o
Relator deliberará sobre a realização de diligências necessárias à comprovação da materialidade dos fatos e de sua
autoria e determinará a citação do acusado.
O acusado será citado pessoalmente, recebendo cópia
integral dos autos, sendo-lhe concedido o prazo de 10
(dez) dias, contados da citação, para apresentar defesa
prévia.
Na defesa prévia, o acusado poderá apresentar rol de
testemunhas, juntar provas documentais, requerer diligências, além de oferecer e especificar outras provas que
pretenda produzir.

do acusado, poderá aditar a portaria ou adotar outra providência cabível. Nessa hipótese, será aberto novo prazo
para a defesa se manifestar.
Concluída a instrução, o Relator promoverá o interrogatório do acusado, que poderá requerer diligências complementares, cabendo ao Relator decidir sobre as novas diligências requeridas ou até mesmo determinar outras que
julgar necessárias, a depender das provas já produzidas
nos autos.
Superada a fase de diligências complementares, o
acusado terá vista dos autos, por 10 (dez) dias, para alegações finais.
Transcorrido o prazo, com ou sem a apresentação das
alegações finais, caberá ao Relator apreciar as provas
colhidas e as razões da defesa, elaborando relatório no
qual proporá, fundamentadamente: o arquivamento, a
absolvição ou a punição do acusado, indicando, nesse
último caso, a pena considerada cabível e seu fundamento
legal.
Concluídos os trabalhos, o Relator solicitará a inclusão do
feito na pauta de julgamento e enviará cópia integral dos
autos, em meio digital, aos demais Conselheiros, que deliberarão sobre o processo na sessão plenária.

Transcorrido o prazo para defesa prévia, o Relator promoverá a instrução, realizando as diligências necessárias,
podendo recorrer à prova pericial.

1.

Cabe frisar que o acusado ou seu defensor deverão ser
intimados de todos os atos e termos do processo, com
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

2.

Durante a instrução, caso o Relator identifique fatos novos
conexos com o objeto de apuração que possam configurar indícios ou novas infrações disciplinares por parte

3.
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Instauração de portaria pelo Corregedor
Nacional ou pelo Relator

Realização de defesa prévia pelo acusado

Promoção da instrução, com diligências
necessárias
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

Interrogatório do
complementares

acusado

e

diligências

Alegações finais pelo acusado

Apreciação das provas e razões de defesa pelo
relator

A proposição ou representação de avocação deve ser dirigida ao Presidente do CNMP, a quem cabe determinar sua
autuação e distribuição a um Relator.
Se o processo objeto do pedido de avocação estiver
sendo acompanhado em sede de reclamação disciplinar,
no âmbito da Corregedoria Nacional, o Relator solicitará
informações ao Corregedor Nacional sobre o andamento
do feito e as alegações do pedido de avocação.
Para a instrução da avocação, o Relator, no prazo de 10
(dez) dias, ouvirá o membro ou o servidor do Ministério
Público envolvido e o respectivo órgão disciplinar de
origem.

Elaboração de relatório pelo arquivamento,
absolvição ou punição do acusado

Findo o referido prazo, o Relator pedirá a inclusão do
processo em pauta, para deliberação do Plenário.

Inclusão do feito na pauta de julgamento, com
envio de cópia aos demais Conselheiros

Decidindo o Plenário pela procedência do pedido de
avocação, o respectivo Ministério Público deverá ser
imediatamente comunicado, para o envio dos autos no
prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Deliberação sobre o processo em Sessão
Plenária

V.IV – AVOCAÇÃO
A avocação é o processo no qual, a partir de proposição
de qualquer Conselheiro ou de representação fundamentada de qualquer cidadão, o CNMP pode avocar para
si procedimento ou processo administrativo disciplinar
contra membro ou servidor do Ministério Público ainda
em curso em qualquer ramo ou unidade ministerial.

Recebidos os autos do procedimento avocado, esses
serão novamente autuados, sob a classe processual
“procedimento avocado”, com distribuição ao mesmo
Relator, por prevenção. Contudo, tratando-se de procedimento de natureza investigativa ou inquisitiva, preparatório ao processo administrativo disciplinar, como a sindicância, por exemplo, o procedimento avocado deverá ser
encaminhado ao Corregedor Nacional.
Assim, ao Relator ou ao Corregedor Nacional, conforme o
caso, caberá ordenar e dirigir o procedimento avocado, de
acordo com a sua natureza, podendo ser aproveitados os
atos regularmente praticados na origem.
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1.
2.

3.

4.

Relator ouve o envolvido e o MP de origem

Inclusão do processo em pauta, para deliberação do Plenário

Se o pedido for julgado procedente, MP é
comunicado para envio dos autos em até 5
dias

Recebimento, nova autuação dos autos e
distribuição ao mesmo relator. (Será enviado
ao Corregedor Nacional se o procedimento
for investigatório de natureza investigativa ou
inquisitiva)

V.V – REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR
A revisão de processo disciplinar é processo no qual o
CNMP poderá rever, de ofício ou mediante provocação de
qualquer cidadão, os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério
Público, definitivamente julgados há menos de 1 (um) ano.

O pedido de revisão deverá ser fundamentado e instruído com a certidão de julgamento e a comprovação dos fatos alegados,
devendo ser dirigido ao Presidente do
CNMP, que o distribuirá a um Relator.
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Caso o requerente não tenha acesso às peças necessárias à instrução do seu pedido de revisão, por restrição do
órgão disciplinar de origem, o Relator deverá realizar diligências para que essas sejam devidamente enviadas ao
Conselho.
Se, na instrução da revisão de processo disciplinar, o
Relator verificar que o procedimento disciplinar objeto do
pedido já tenha sido apreciado no âmbito da Corregedoria
Nacional, por meio de Reclamação Disciplinar, solicitará
informações ao Corregedor Nacional.
Nessa última hipótese, se o Relator constatar que o procedimento disciplinar objeto do pedido teve regular tramitação na Corregedoria Nacional, determinará o arquivamento do feito.
O Relator poderá determinar o apensamento dos autos
originais ou de suas cópias, requisitando ao órgão competente do Ministério Público que realize as providências
necessárias nesse sentido, no prazo máximo de 10 (dez)
dias.
Finda a instrução, o membro acusado ou seu defensor
terá vista dos autos por 10 (dez) dias, para alegações
finais. Após, o pedido de revisão poderá ser incluído em
pauta para julgamento pelo Plenário.
Se o pedido de revisão for julgado procedente, o Plenário
poderá instaurar ou determinar a instauração de processo
administrativo disciplinar, alterar a classificação da
infração, absolver ou condenar o membro do Ministério
Público, modificar a pena ou anular o processo revisado.
Importante registrar que o Relator indeferirá de plano o
pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente infundado ou improcedente, em decisão da qual
caberá recurso ao colegiado.
Por fim, não será admitida a reiteração do pedido de
revisão, sob os mesmos fundamentos.
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1.
2.

3.

Instrução pelo Relator

Realização de alegações finais pelo membro
acusado ou seu defensor

Inclusão em pauta para julgamento pelo
Plenário

V.VI – REMOÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO
A remoção por interesse público, quando não decorrente de sanção disciplinar, diferentemente dos outros
processos até aqui descritos, somente poderá ser iniciada
ou avocada por decisão do Plenário, mediante provocação
de qualquer autoridade ou cidadão.

no prazo de 5 (cinco) dias, após o que o Relator emitirá
relatório final e solicitará a inclusão do feito na pauta de
julgamento.
Vale salientar que o processo de remoção por interesse
público terá preferência na pauta de julgamento e será
decidido pelo voto da maioria absoluta dos membros do
Conselho.
Uma vez julgado procedente o pedido de remoção por
interesse público, o CNMP comunicará a decisão ao chefe
da respectiva unidade ministerial, que deverá observar o
seguinte:
I – inexistindo cargo vago disponível, o removido ficará à
disposição da Procuradoria-Geral, devendo ser lotado na
primeira vaga, de igual entrância ou categoria, aberta após
a decisão;
II – havendo mais de uma vaga, o removido será lotado na
mais antiga.

1.

Nota-se que, nesse caso, o procedimento depende da
aprovação do Plenário para ser iniciado e instruído.
Uma vez determinada pelo Plenário a instauração, a
revisão ou a avocação do processo de remoção por interesse público, o feito será distribuído a um Relator, a quem
competirá ordená-lo e instruí-lo.
Inicialmente, o Relator ouvirá o interessado, que poderá,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa preliminar
e requerer provas orais, documentais e periciais, pessoalmente ou por procurador.
Nessa classe processual poderão ser produzidas provas
determinadas pelo próprio Plenário e pelo Relator, bem
como as requeridas pelo interessado.
Antes de encerrada a instrução, o interessado será interrogado e cientificado para, querendo, oferecer razões finais

2.
3.

Plenário determina a instauração, a revisão ou
a avocação do processo

Feito é distribuído a um Relator

Apresentação de defesa preliminar pelo
interessado

4.

Apresentação de razões finais pelo interessado

5.

Inclusão do feito na pauta de julgamento
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V.VII – REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU
EXCESSO DE PRAZO

V.VIII – PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO

A representação contra membro ou servidor do Ministério
Público por inércia ou excesso injustificado de prazo na
realização de atos processuais ou administrativos de sua
competência poderá ser formulada por qualquer interessado ou Conselheiro.

Por meio do procedimento de controle administrativo,
o CNMP realizará o controle dos atos administrativos
praticados por membros, órgãos e serviços auxiliares
do Ministério Público, de ofício ou mediante provocação,
sempre que restarem contrariados, em tese, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência, estabelecidos no artigo
37 da Constituição Federal.

A representação deverá ser apresentada
por petição instruída com os documentos
necessários à comprovação da inércia ou
excesso de prazo injustificado e será aleatoriamente distribuída a um Relator.

Não sendo o caso de indeferimento sumário, o Relator
notificará previamente o representado, encaminhando-lhe
cópia da representação e dos documentos que a instruem,
facultando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para prestar as
informações que entender cabíveis sobre o noticiado.
Frisa-se que, na hipótese de haver prova pré-constituída
da alegada inércia ou excesso de prazo injustificado e o
caso exigir providência urgente, o Relator poderá fixar,
desde logo, prazo para que a irregularidade seja sanada.
Decorrido o prazo do representado para apresentar informações, o Relator, se entender não ser o caso de decidir
o feito de forma monocrática, pedirá a sua inclusão em
pauta, a fim de que o Plenário decida sobre a necessidade
de instauração de processo administrativo disciplinar
contra o membro ou servidor do Ministério Público.

Qualquer cidadão poderá solicitar o controle administrativo do CNMP, devendo a petição conter a indicação clara
e precisa do ato impugnado e ser autuada e distribuída a
um Relator.
A instauração do procedimento de controle administrativo, de ofício, será determinada pelo Plenário, mediante
proposição de qualquer Conselheiro ou do Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Relator requisitará informações dos requeridos no prazo
de 15 (quinze) dias, podendo determinar a publicação de
edital para notificação dos interessados.
O Relator poderá determinar, liminarmente, de ofício ou
mediante provocação, a suspensão da execução do ato
impugnado.
Julgado procedente o procedimento de controle administrativo, o Plenário determinará a desconstituição ou
a revisão do respectivo ato e instaurará, se for o caso,
processo administrativo disciplinar contra eventuais
responsáveis.
O Plenário disciplinará as relações jurídicas decorrentes
do ato desconstituído ou revisado e fixará prazo para o
cumprimento de sua decisão.
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Havendo disposição legal considerada pela maioria
do Plenário como contrária à Constituição Federal, a
decisão, após o trânsito em julgado, será encaminhada ao
Procurador-Geral da República.
Não será admitido o controle de atos administrativos
praticados há mais de 5 (cinco) anos, salvo quando
houver afronta direta à Constituição Federal.

1.

2.
3.

Após instauração, Relator requisita informações dos requeridos no prazo de 15 dias;

Julgamento do procedimento pelo Plenário;

Se julgado procedente, Plenário determinará
a desconstituição ou a revisão do respectivo ato e instaurará, se for o caso, processo
administrativo disciplinar contra eventuais

A reclamação poderá ser instaurada de
ofício pelo Plenário ou mediante provocação de qualquer cidadão, devendo ser
instruída com prova documental.

Se a reclamação noticiar descumprimento de julgado
do Conselho, a ela deverão ser apensados os autos do
procedimento em que prolatada a decisão alegadamente
violada, com posterior distribuição.
O Relator requisitará informações da autoridade a quem
for imputado o ato comissivo ou omissivo, que serão prestadas no prazo de 10 (dez) dias.
O Relator poderá determinar à autoridade reclamada,
liminarmente ou à vista das informações prestadas, o
imediato cumprimento do ato ou decisão, submetendo a
determinação ao referendo do Plenário.
Julgada procedente a reclamação, o Plenário poderá:

responsáveis.

I.

V.IX – RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO
DA COMPETÊNCIA E DA AUTORIDADE DAS
DECISÕES DO CONSELHO
Caberá reclamação para preservar a competência do
Conselho ou garantir a autoridade de suas decisões
plenárias.

II.
III.

IV.

avocar o processo em que se verifique usurpação da competência do Conselho;

cassar o ato ofensivo à decisão do Conselho;

determinar medida adequada à preservação
da competência do Conselho;

instaurar processo administrativo disciplinar
contra a autoridade reclamada.
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V.X – RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA
AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

áreas de atribuição e ser instruídas com o parecer do
órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade
suscitante, acerca da matéria veiculada.

O Conselho zelará pela independência funcional e pelo
livre exercício das competências administrativas do
Ministério Público, de ofício ou mediante provocação,
sempre que houver ofensa, ameaça ou restrição à independência funcional de seus membros ou interferência
indevida na autonomia de seus órgãos, observando-se
o procedimento previsto para o trâmite do processo de
“reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho”.

V.XII – NOTA TÉCNICA

Julgada procedente a reclamação, o Conselho expedirá
ato regulamentar ou recomendará providência, conforme
o caso, para eliminação da ameaça ou da restrição sofrida.

V.XI – CONSULTA
A consulta é o processo no qual o Plenário responderá
às dúvidas apresentadas, em tese, sobre a aplicação de
dispositivos legais e regimentais concernentes à matéria
de competência do CNMP, desde que presentes o interesse e a repercussão geral.

As consultas somente poderão ser formuladas
pelos Procuradores-Gerais e CorregedoresGerais ou pelo Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil ou de entidade de classe representativa dos membros
ou servidores do Ministério Público.

As consultas deverão indicar com precisão seu objeto,
demonstrar a pertinência temática com as respectivas
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Nota Técnica é a classe processual destinada ao atendimento de solicitação de manifestação do entendimento
do CNMP sobre determinado assunto ou documento,
para divulgação pública ou encaminhamento a órgão da
administração.
Compete ao Plenário deliberar sobre o encaminhamento
de notas técnicas quando caracterizado o interesse institucional do Ministério Público.

V.XIII – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Todo e qualquer requerimento que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente de
processo em trâmite será autuado como pedido de providências, devendo ser distribuído a um Relator.
Caso o Relator verifique que o objeto do procedimento se
adequa a outro tipo processual, solicitará a sua reautuação, seguindo o procedimento de conformidade com a
nova classificação.
Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator
solicitará a inclusão do feito na pauta de julgamento.
Ao pedido de providências, no que couber, aplicam-se
as disposições relativas ao Procedimento de Controle
Administrativo.
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V.XIV – REVISÃO DE DECISÃO DO CONSELHO
Por meio do processo de revisão de decisão do Conselho,
as decisões de mérito do CNMP que já tenham transitado
em julgado poderão ser revistas pelo Plenário, desde que:

I.
II.

III.

se fundem em prova falsa;

fundadas em erro de fato, resultante de atos
ou de documentos do feito;

o autor obtenha documento de que não pode
fazer uso ou cuja existência ignorava, capaz,
por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável.

O prazo para requerer a revisão será de 1 (um) ano, a
contar do trânsito em julgado da decisão, salvo em
matéria disciplinar, cuja revisão poderá ser requerida a
qualquer tempo.
O pedido de revisão será distribuído a Conselheiro diverso
do Relator da decisão atacada.
O Relator poderá determinar a suspensão da execução
da decisão, em caso de comprovado risco de dano grave
e de difícil reparação, devendo submeter a decisão ao
Plenário na sessão seguinte, quando terá preferência de
julgamento.

VI – O RECURSO INTERNO E OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Das decisões monocráticas do Presidente do Conselho,
do Corregedor Nacional e do Relator de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou
prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de
ato ou decisão caberá recurso interno ao Plenário.

O recurso interno deverá ser interposto no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
ciência da decisão recorrida pelo interessado, e será dirigido à autoridade que praticou
o ato atacado, que poderá reconsiderá-lo.

O Relator abrirá vista ao recorrido para que, querendo,
manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Caso entenda por manter a decisão recorrida, o Relator
apresentará o processo para julgamento, ocasião em
que proferirá seu voto, salvo nos casos de decisões do
Presidente do Conselho e do Corregedor Nacional, que
remeterão o recurso para distribuição a um Relator.
O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, até
decisão do Plenário.
Já das decisões do Plenário, do Relator e do Corregedor
Nacional que forem obscuras, omissas, contraditórias ou contiverem erro material cabem embargos de
declaração.

Os embargos de declaração deverão ser
interpostos pela parte interessada por
escrito no prazo de 5 (cinco) dias.
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Os embargos de declaração de acórdãos do Plenário
serão submetidos, em mesa, à deliberação do Plenário.
Já os embargos de declaração de decisão monocrática do
Relator serão decididos monocraticamente.
Importante destacar que os embargos de declaração
interrompem o prazo para a interposição de recurso e,
em regra, não possuem efeito suspensivo. Contudo, a
eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser
suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil
reparação, até decisão do Plenário.
Verificando o Relator que os embargos possuem potenciais efeitos infringentes, cujo acolhimento poderá resultar
em modificação da decisão recorrida, abrirá vista ao
embargado para que, querendo, manifeste-se, no prazo de
5 (cinco) dias.

VII – A SESSÃO PLENÁRIA
Após toda a instrução do processo, chega o momento
de submetê-lo à deliberação do colegiado, nas sessões
plenárias, ocasião em que o Conselheiro designado
Relator apresentará o relatório dos fatos objeto de análise
dos autos e as razões do seu voto.
As sessões plenárias são públicas e podem ser ordinárias ou extraordinárias.
As sessões ordinárias serão realizadas em dias úteis,
sendo, no mínimo, duas a cada mês, exceto nos meses de
janeiro e julho, conforme calendário semestral instituído e
publicado na última quinzena do semestre anterior.
Já as sessões extraordinárias serão convocadas pelo
Presidente do Conselho, de ofício, com pelo menos 5
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(cinco) dias de antecedência, ou por requerimento da
maioria absoluta dos Conselheiros, em peça escrita e
fundamentada, com a indicação do tema objeto de deliberação, para se realizar em até 15 (quinze) dias.
Assim, quando o processo está pronto para ser julgado
pelo colegiado, o Relator solicita a sua inclusão na pauta
de julgamentos das sessões plenárias do CNMP.
As pautas das sessões expressarão a ordem do dia e
serão publicadas no Diário Eletrônico do Conselho,
com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, conjuntamente, se houver sessões ordinárias e extraordinárias
subsequentes.
A inclusão de processo em pauta obedecerá, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão no gabinete do Relator, salvo em caso de reconhecida e inadiável
necessidade, mediante aprovação da maioria do Plenário,
de questões surgidas e já decididas em sessão, de julgamento com base em enunciados, de embargos de declaração e de questões urgentes.
Também na hipótese de reconhecida e inadiável necessidade, mediante aprovação da maioria dos Conselheiros
presentes, poderão ser incluídos assuntos que não
constem na pauta da sessão.
Durante a sessão, terão preferência de julgamento os
feitos disciplinares, seguidos dos feitos com pedido de
vista que há mais de 60 (sessenta) dias sem apresentação
de voto-vista, salvo situação excepcional devidamente
motivada.
Em caso de relevância ou urgência, o Relator poderá solicitar preferência para o julgamento.
O Presidente poderá conceder preferência aos julgamentos nos quais as partes pretendam produzir sustentação oral.
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As inscrições para sustentação oral serão realizadas no sítio eletrônico do Conselho, desde a
publicação da pauta até 2 (duas) horas antes
do horário programado para o início da sessão,
ficando condicionado o deferimento de pedidos de
preferência à presença do solicitante no momento
em que seu processo for chamado a julgamento.

A sustentação oral terá o prazo de até 10 (dez) minutos.
Porém, havendo mais de um interessado com pretensões convergentes, o prazo será de 20 (vinte) minutos,
divididos igualmente entre os do mesmo grupo, se não o
convencionarem diversamente.
Registre-se que não é admitida sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.
No caso de trancamento da pauta, situação em que não é
possível a inclusão de novos processos na pauta de julgamentos, ficam vedadas novas inscrições para sustentação oral de partes ou de seus representantes, mantendo-se somente as inscrições orais já realizadas na sessão
anterior cujos processos não foram apregoados.
Também poderão ocupar a tribuna, pelo prazo de 10 (dez)
minutos, autoridades, técnicos ou peritos que, a critério do
Presidente, possam contribuir para o julgamento do caso.
Os Procuradores-Gerais e os presidentes das entidades representativas dos membros e servidores do
Ministério Público, assim comprovados, poderão usar
da palavra, uma única vez, por até 10 (dez) minutos,
antes da votação dos temas de interesse direto e coletivo dos segmentos representados. Havendo mais de uma
inscrição por segmento representado, o prazo será de 20
(vinte) minutos, comum a todos os inscritos.
Aberta a sessão, após a aprovação da pauta da sessão
anterior e realizados os demais comunicados, inicia-se a
apreciação da pauta de julgamento em si.

Depois que o processo é apregoado para deliberação, o
Presidente concede a palavra ao respectivo Relator, para
apresentação de relatório e voto, e, após, havendo pedido
de sustentação oral, concede a palavra, sucessivamente,
ao requerente ou recorrente e ao requerido ou recorrido.
Durante os debates, cada Conselheiro poderá falar tantas
vezes quantas forem necessárias ao esclarecimento do
assunto em discussão ou, em regime de votação, para
explicar a modificação do voto.
Uma vez iniciado o julgamento de um processo, ele
deverá ser concluído na mesma sessão, exceto se for
necessário convertê-lo em diligência, situação em que é
essencial a adoção de alguma providência prévia para o
deslinde da causa, ou se houver pedido de vista.
O pedido de vista será deferido uma única vez, de forma
coletiva e extensiva a todos os Conselheiros que manifestarem interesse.
Eventual voto-vista deverá ser apresentado no máximo em
até 60 (sessenta) dias. Esgotado esse prazo, com a apresentação ou não do voto-vista, será dado prosseguimento
ao julgamento do processo, desde que o Relator esteja
presente na sessão e salvo situação excepcional devidamente motivada.
Concluídos os debates orais, o Presidente tomará o
voto dos demais Conselheiros e proclamará a decisão
do Plenário sobre o processo julgado, em regra tomada
pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos
membros.
Se a decisão do colegiado for adotada nos termos do voto
do Relator, ele será o responsável por lavrar o acórdão; se
vencido na questão principal do processo submetido a
julgamento, o Conselheiro que houver proferido o primeiro
voto divergente e vencedor será designado para lavrar o
acórdão.
Vale ressaltar que não participam do julgamento os
Conselheiros que não tenham assistido à exposição do
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relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos, não sendo permitida a abstenção de Conselheiro
nos julgamentos.

e, bem como as pautas, ficam disponíveis no portal do
CNMP para consulta.

O Presidente e o Corregedor Nacional votarão em todos
os feitos, inclusive nos processos administrativos
disciplinares.

1.

2.

3.

Depois que o processo é apregoado para deliberação, o Presidente concede a palavra ao
respectivo Relator, para apresentação de relatório e voto.

Sustentação oral pelo requerente ou recorrente e requerido ou recorrido.

Realização de debates orais.
Presidente toma o voto dos demais
Conselheiros e proclama a decisão do Plenário
sobre o processo julgado.

De cada sessão plenária será lavrada ata pelo Secretário-Geral ou por quem regularmente o substitua, contendo
a data da reunião, o registro sucinto dos debates e das
deliberações, os nomes do Presidente, dos Relatores, dos
Conselheiros presentes, inclusive dos que firmaram impedimento ou suspeição, e dos advogados ou interessados
que tiverem realizado sustentação oral.
A ata especificará se as votações foram por maioria ou
por unanimidade, devendo constar o número dos votos
proferidos e o sentido de cada um deles e, se for o caso,
do autor do primeiro voto divergente vencedor.
As atas das sessões plenárias também são publicadas
no Diário Eletrônico do Conselho para conhecimento geral
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Convém registrar que, no caso de impedimento ou
suspeição de Conselheiro, este deverá assim declarar-se
oralmente em sessão de julgamento ou, no caso de ser
o Relator do processo, por decisão escrita, quando então
devolverá os autos à Secretaria-Geral para redistribuição,
observada a posterior compensação.
As partes ou interessados do processo também poderão
arguir o impedimento ou a suspeição do Relator em petição
fundamentada e devidamente instruída com documentos
e rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias a partir
da data da publicação da distribuição dos autos, do fato
que provocou o impedimento ou a suspeição ou, ainda, da
primeira oportunidade que lhes for facultada a manifestação, caso venham a integrar o feito em momento posterior ao seu início.
Nesse último caso, se o Relator reconhecer o impedimento
ou a suspeição, devolverá os autos à Secretaria para redistribuição. Contudo, se rejeitar a alegação, determinará a
autuação em apartado da petição, devendo, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar suas razões, acompanhadas
de documentos e de rol de testemunhas, se houver, remetendo os autos do incidente à Secretaria, para distribuição
a um outro Conselheiro, para fins de relatoria, que deverá
declarar se confere efeito suspensivo ao ato, caso em que
o processo permanecerá suspenso até o seu julgamento.
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VIII – OUTROS ÓRGÃOS E UNIDADES
DO CNMP

de recursos e a gestão dos resultados, bem como a
indução de políticas institucionais para o fortalecimento e
o aprimoramento do Ministério Público brasileiro também
integram a gama de suas relevantes atribuições.

Além dos já mencionados até aqui, o CNMP possui outros
órgãos e unidades que o auxiliam no cumprimento de
suas atribuições constitucionais, principalmente no que
tange à elaboração de políticas e diretrizes institucionais
voltadas ao aprimoramento do desempenho da missão
conferida ao Ministério Público de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.

VIII.II – AS COMISSÕES

VIII.I – PRESIDÊNCIA
A Presidência do CNMP é exercida pelo Procurador-Geral
da República e, em seus eventuais impedimentos e ausências, pelo Vice-Procurador-Geral da República ou pelo
Corregedor Nacional do Ministério Público, nos termos do
artigo 130-A, inciso I, da Constituição Federal e dos artigos
11, 12, 13 e 24, inciso I, do RICNMP.
Em relação às atribuições do Presidente do CNMP, destacam-se as previstas nos artigos 12 e 13 do RICNMP, entre
outras: representar o Conselho perante os demais órgãos
e autoridades; dar posse aos Conselheiros; convocar e
presidir as sessões plenárias; executar e fazer executar
as deliberações do Conselho, zelando pelas prerrogativas
deste; exercer o poder de polícia do Conselho, podendo
requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades; definir a organização dos órgãos internos do
Conselho; requisitar membros e servidores do Ministério
Público e conferir-lhes atribuições, dando disso conhecimento ao Plenário; celebrar contratos e convênios e
praticar, em caso de urgência, ato de competência do
Plenário, submetendo-o a seu referendo;
Além dessas, o direcionamento da estratégia de gestão, a
fixação de metas e objetivos organizacionais, o controle

Apesar de não estarem previstas nas normas
Constitucionais que versam sobre o Conselho, as
Comissões, previstas no Regimento Interno, são órgãos
temáticos que possuem a função de operacionalizar a
UNIDADE INSTITUCIONAL.
As comissões estimulam e fomentam atuações coordenadas do Ministério Público Brasileiro, alinhadas à
atual agenda brasileira, sobretudo de desenvolvimento
econômico sustentável, incremento da segurança jurídica, aprimoramento da segurança pública, promoção
da transparência, da desburocratização, do compartilhamento das boas práticas e do desenvolvimento da
inovação sustentável.

VIII.II.I – COMISSÃO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
A Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
(CCAF) está prevista no artigo 31, inciso I, do RICNMP,
tendo suas atribuições estabelecidas, de modo comum a
todas as Comissões permanentes do CNMP, nos seguintes
termos: “O Plenário poderá criar comissões permanentes
ou temporárias, compostas por seus membros, para o
estudo de temas e atividades específicas de interesse do
Conselho ou relacionados com suas competências”.
Desse modo, insere-se nas principais atribuições da CCAF
providenciar estudos de temas e atividades relacionadas
ao papel constitucional do CNMP de órgão nacional de
controle das atuações administrativa e financeira de todos
os órgãos integrantes do Ministério Público brasileiro.
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Do mesmo modo, devido à pertinência temática, a CCAF
tem atuado como instância preliminar de apuração de
fatos que possam ensejar a instauração de procedimentos de controle de competência do Plenário, agregando aos seus predicados regimentais de esfera de
estudos voltados a normatizações de caráter genérico,
características de órgão fracionário que aprecia e relata
processos a serem julgados pelo Pleno.
A CCAF tem por linha de atuação o estudo e a implementação de ações voltadas à correção e à prevenção de
deficiências de gerenciamento dos recursos materiais e
humanos da Administração Pública ministerial.
Norteia a atuação da Comissão o intuito de tornar viáveis
as condições necessárias à implementação de uma
gestão pública de excelência no âmbito do Ministério
Público.

VIII.II.II – COMISSÃO DE PRESERVAÇÃO DA
AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
A Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério
Público (CPAMP) tem por finalidade a elaboração de
estudos, a apresentação de manifestações e o desenvolvimento de atividades específicas que visem a subsidiar
a atuação do Plenário em questões relacionadas ao tema
de sua competência.
Tal atuação decorre de um imperativo constitucional que
atribuiu ao CNMP, paralelamente às atividades de controle,
o dever de intervir sempre que haja investidas, internas ou
externas à Instituição, capazes de comprometer a autonomia do Ministério Público brasileiro.
Nesse sentido, em 14 de fevereiro de 2017, foi publicada a Resolução CNMP nº 156, que institui a Política
de Segurança Institucional e o Sistema Nacional de
Segurança Institucional do Ministério Público, com a finalidade de integrar as ações de planejamento e de execução
das atividades de segurança institucional no âmbito do
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Ministério Público e de garantir o pleno exercício de suas
atividades.
Compete à CPAMP, por meio do seu Presidente, a gestão
e coordenação estratégica do Sistema Nacional de
Segurança Institucional do Ministério Público, o qual apresenta a seguinte composição:
I – Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério
Público (CPAMP);
II – Secretaria Executiva de Segurança Institucional (SESI);
III – Comitê de Políticas de Segurança Institucional (CPSI);
IV – membros e coordenadores de segurança institucional
dos ramos do Ministério Público da União e Ministério
Público dos Estados.
Referida norma instituiu, também, a Secretaria Executiva
de Segurança Institucional (SESI), órgão preponderantemente executivo e vinculado à Comissão, destinado a
tratar das questões de segurança institucional no âmbito
do Ministério Público brasileiro.

VIII.II.III – COMISSÃO DO SISTEMA
PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA
ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA
A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da
Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) é um dos
órgãos do CNMP, tendo, como comissão permanente, atribuições para o desenvolvimento de estudos de temas e
realização de atividades específicas relacionados à sua
respectiva área de atuação.
Dentre as atividades desta Comissão destacam-se
a análise e o estudo de questões no âmbito de
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Procedimentos Internos de Comissão (PIC), que podem
resultar em adoção de providências para o aperfeiçoamento das atividades correlatas, bem como a realização
de visitas a estabelecimentos prisionais e a delegacias de
polícia e demais órgãos afins.
As inspeções e as visitas mencionadas são realizadas
pelos Membros dos Ministérios Públicos, nos termos das
Resoluções nos 56, de 22 de junho de 2010, e 20, de 28
de maio de 2007, respectivamente, materializando-se por
meio de relatórios baseados em formulários disponíveis
no sítio do Conselho Nacional do Ministério Público.
Os formulários correspondentes às inspeções a estabelecimentos prisionais civis e militares federais, bem como
a delegacias de polícia e órgãos afins, depois de preenchidos e encaminhados, servem para a consolidação das
informações coletadas em bancos de dados que subsidiam sistemas próprios e orientam as atividades da
Comissão.
A CSP também realiza reuniões e eventos periódicos,
divulgando deliberações e conclusões, bem como edita
publicações concernentes às suas atividades.

VIII.II.VI – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) tem por
objetivo atuar na estruturação da gestão estratégica da
Instituição e na condução democrática do processo de
planejamento, de médio e longo prazos, das diretrizes de
ação do Conselho Nacional do Ministério Público e do
Ministério Público brasileiro como um todo.
Inclui também, em seu escopo de atuação, a condução
dos trabalhos de formulação de objetivos, metas e indicadores estratégicos nacionais, a troca de experiências em
gestão com as unidades do Ministério Público e a análise
de indicadores e estatísticas institucionais.

VIII.II.V – COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA
CORRUPÇÃO
A Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) é
destinada a fortalecer as políticas públicas de enfrentamento da corrupção e a tornar ainda mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias direcionadas ao aprimoramento da atuação do Ministério
Público nessa temática.

VIII.II.VI – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
LEGISLATIVO E JURISPRUDÊNCIA
A Comissão de Acompanhamento Legislativo e
Jurisprudência (CALJ) tem por objetivo acompanhar os
projetos de lei ou emenda constitucional de interesse do
Ministério Público e do CNMP em trâmite no Congresso
Nacional, por meio da edição da Agenda Legislativa do
CNMP.
É atribuição da CALJ racionalizar as normas internas do
CNMP, de forma a evitar duplicidade de regulamentação
e, ao mesmo tempo, conferir-lhes transparência e fácil
acessibilidade.
À CALJ também cumpre viabilizar o atendimento ao
disposto na Resolução CNMP nº 173, de 4 de julho de
2017, para conferir transparência às decisões dos órgãos
colegiados atribuídos da análise da atividade-fim de todo
o Ministério Público brasileiro.
Essa Comissão temática tem por missão, enfim, conferir
maior visibilidade às decisões do Plenário do CNMP, ao
buscar qualificar a jurisprudência do Conselho, por meio
de tratamento documentário dos julgados, e melhorar a
pesquisa de jurisprudência do portal, além de ser responsável pela publicação da Revista do CNMP, do Boletim
Normativo e do Boletim da Sessão.
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VIII.II.VII – COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS

VIII.II.VIII – COMISSÃO DA INFÂNCIA,
JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF)
é direcionada ao desenvolvimento de estudos, estratégias
e iniciativas nacionais afetos ao aprimoramento e unidade
da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos
fundamentais, em coerência com as diversas previsões
constitucionais e legais que conferem ao Parquet o poder-dever de atuar como agente de transformação positiva da
realidade social.

A Comissão da Infância, Juventude e Educação (CIJE),
órgão permanente do Conselho Nacional do Ministério
Público, visa ao aperfeiçoamento da atuação do Ministério
Público na defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes.

Tendo em vista a complexidade dos direitos fundamentais, bem como a amplitude dos temas relacionados, a
CDDF adota, como opção metodológica, a formação de
Fóruns e Grupos de Trabalho temáticos, que contam,
em sua composição, com representantes de diferentes
unidades do Ministério Público e de distinto conhecimento
e atuação nas respectivas áreas.
Diante da urgência que envolve a concretização dos
direitos fundamentais, em especial os difusos, coletivos
e sociais, a CDDF prioriza em seus projetos: a ampliação
da atuação extrajudicial como forma de pacificação dos
conflitos, a indução de políticas públicas e os trabalhos
em parceria ou em redes de cooperação, conforme preconiza o mapa estratégico do Ministério Público.
A participação social é fomentada por meio de Audiências
Públicas e dos Encontros Nacionais do Ministério Público
e Movimentos Sociais.
Dessa forma, a Comissão de Defesa dos Direitos
Fundamentais contribui com a missão do Conselho
Nacional do Ministério Público de fortalecer e aprimorar o
Ministério Público, assegurando sua autonomia e unidade,
para uma atuação responsável e socialmente efetiva,
conforme previsto no mapa estratégico do CNMP.
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As ações priorizadas pela CIJE estão em harmonia com
os eixos definidos na Carta de Constituição de Estratégias
em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e
do Adolescente, celebrada em 2012 entre diversos órgãos
e entidades.
São 4 (quatro) as estratégias nacionais: defesa da convivência familiar e comunitária; enfrentamento da violência
sexual; aperfeiçoamento do sistema socioeducativo; e
erradicação do trabalho infantil.
A CIJE não atua diretamente na apuração de atos infracionais ou crimes perpetrados contra crianças e adolescentes. Entre suas atribuições encontram-se atos como:
a instauração de procedimentos internos para acompanhar a atuação do Ministério Público quanto à temática; a
realização de capacitações; a elaboração de materiais de
apoio a seus objetivos; a participação em reuniões com
representantes dos poderes do Estado brasileiro, especialmente o CNJ; a realização de visitas a unidades socioeducativas e entidades de acolhimento institucional, atentando para a prestação adequada do serviço, nos termos
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

VIII.II.IX – COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) tem como propósito
elementar a consolidação e o aprimoramento da atuação
dos órgãos do Ministério Público brasileiro na tutela do
meio ambiente, repressiva e preventivamente, de modo a
facilitar a integração e o desenvolvimento da instituição.
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Essa Comissão, conciliada ao mister do Conselho Nacional
do Ministério Público de atuar no fortalecimento do caráter
nacional da instituição, na uniformização de discrepâncias
regionais, na equiparação dos direitos e deveres de todas
as unidades ministeriais, também tem por objetivo auxiliar
o Ministério Público brasileiro a alcançar avanços administrativos e valorizar a unidade institucional.

Desde a sua instituição, a ENASP tem se esmerado no
diálogo interseccional, contando com a participação,
inclusive, da sociedade civil, para a construção e execução
de ações que possam contribuir para o aperfeiçoamento
do Sistema de Justiça.

VIII.II.X – COMISSÃO DA SAÚDE

VIII.II.XIII – UNIDADE NACIONAL DE
CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Comissão da Saúde tem como objetivo fortalecer e
aprimorar a atuação dos órgãos do Ministério Público
na tutela do direito à saúde, com a finalidade de facilitar
a integração e o desenvolvimento do Ministério Público
brasileiro nessa tarefa.

A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público
(UNCMP) foi criada por meio da Resolução CNMP nº 146,
de 21 de junho de 2016, que também dispõe sobre as diretrizes administrativas e financeiras para a formação de
membros e servidores do Ministério Público.

Desse modo, a Comissão busca auxiliar nas ações do
Ministério Público que visem à ampliação e à garantia da
oferta de serviços de saúde a toda a população e colaborar no desenvolvimento de metodologias para a fiscalização das políticas públicas na área de saúde.

Os objetivos da UNCMP estão alinhados com o objetivo previsto no Plano Estratégico do CNMP de evolução
contínua dos processos de admissão e capacitação dos
membros e servidores do Ministério Público para garantir
a existência de profissionais altamente qualificados em
todas as áreas de sua atuação profissional.

VIII.II.XI – ESTRATÉGIA NACIONAL DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Cabe à UNCMP coordenar, induzir e promover ações de
capacitação e aperfeiçoamento de membros e servidores
do Ministério Público e do Conselho, bem como fomentar
e disseminar a produção e a gestão de conhecimento de
interesse institucional.

Fruto de iniciativa e trabalho conjuntos do CNMP e do
Conselho Nacional de Justiça, a Estratégia Nacional de
Justiça e Segurança Pública (ENASP) tem como missão
conferir maior eficácia aos programas de segurança
pública por meio do diálogo e articulação transversal dos
sujeitos atuantes no Sistema de Justiça.
A Carta de Constituição da ENASP institui o planejamento
e a implementação coordenada de ações e metas, em
âmbito nacional, como caminho para conferir eficácia
plena aos programas destinados ao aprimoramento da
segurança pública.

Compete ainda à Unidade Nacional de Capacitação do
Ministério Público regulamentar os cursos oficiais para
o ingresso, a formação inicial e o aperfeiçoamento dos
membros e dos servidores do Ministério Público, bem
como organizar cursos, seminários, pesquisas e similares,
diretamente ou em parceria e convênio com instituições e
órgãos da mesma natureza.
A UNCMP tem como diretrizes a priorização da educação;
a cooperação intra e interinstitucional; o alinhamento aos
objetivos estratégicos do MP; e a racionalização e otimização dos recursos em capacitação, com ênfase no
ensino a distância.
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Construindo
uma trajetória
rumo ao futuro.
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