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Policial decorrente de Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público Federal. Resolução n.º 181/2017.

Delegacia de Polícia Federal em Macaé.

Sustentação Oral: Fábio George Cruz da Nóbrega – Presidente da ANPR (interessado)

Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou os Pedidos de Providências improcedentes, nos termos do voto do

Relator. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira, o Presidente do CNMP, Antônio Augusto

Brandão de Aras e, em razão da vacância de cargo, um dos representantes do Ministério Público Estadual e o

representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

RESOLUÇÃO DE 27 DE MAIO DE 2020

RESOLUÇÃO N° 213, DE 27 DE MAIO DE 2020.

Cria o Memorial do Conselho Nacional do Ministério Público, seu Conselho Curador e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no art. 130-A, § 2º, I, da

Constituição Federal, com fundamento no art. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, e em conformidade com a

decisão plenária  proferida nos autos da Proposição nº  1.00672/2019-97,  julgada na 4ª  Sessão do Plenário  por

Videoconferência, realizada em 12 de maio de 2020;

Considerando a previsão contida no artigo 23, III, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos

Estados, Distrito Federal e Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

Considerando a Resolução CNMP nº 158, de 31 de janeiro de 2017, que institui o Plano Nacional de Gestão de

Documentos e Memória do Ministério Público – PLANAME e seus instrumentos;

Considerando a necessidade de proteger a memória institucional do acervo documental e patrimonial catalogado,

preservado e disponibilizado, bem como dos espaços físicos instalados no âmbito desta Instituição;

Considerando,  ainda,  a  importância  da  preservação  e  divulgação  dos  testemunhos  materiais  e  imateriais

representativos da história e da memória do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE:

Art. 1º Criar o Memorial do Conselho Nacional do Ministério Público, unidade vinculada ao Comitê Gestor do Plano

Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público – COPLANAME.

Parágrafo único. Compete ao COPLANAME, pelo seu Presidente, a gestão e coordenação do Memorial do Conselho

Nacional do Ministério Público.

Art.  2º O Memorial  do Conselho Nacional do Ministério Público tem por objetivo recuperar, conservar e divulgar

testemunhos materiais e imateriais representativos da trajetória da Instituição, proporcionando ao seu público interno

e à sociedade o conhecimento da história do Conselho.

Parágrafo único. Para a realização de sua finalidade, o Memorial contará com a colaboração de unidades vinculadas

à Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público.

Art.  3º  Fica instituído o Conselho Curador do Memorial  do Conselho Nacional do Ministério Público,  de caráter

consultivo, com a finalidade de propor diretrizes de atuação e deliberar sobre as atividades do Memorial do Conselho

Nacional do Ministério Público.

Art. 4º O Conselho Curador do Memorial do Conselho Nacional do Ministério Público será composto por 4 (quatro)
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integrantes,  designados  por  ato  do  Presidente  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  após  indicação

encaminhada pelo Presidente do COPLANAME, sendo:

I – 1 (um) Membro Auxiliar do CNMP;

II – 1 (um) integrante do Nível Decisório do COPLANAME;

III – 1 (um) servidor do COPLANAME;

IV – 1 (um) servidor do CNMP com formação em Arquivologia, Biblioteconomia, Conservação e Restauro, Direito ou

História.

§ 1º O Presidente do COPLANAME presidirá o Conselho Curador.

§ 2º O regulamento do Conselho Curador será elaborado pelos seus integrantes e aprovado por ato do Presidente do

Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, 27 de maio de 2020.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

ACÓRDÃOS DE 26 DE MAIO DE 2020

PROPOSIÇÃO Nº 1.00130/2020-85

Relator: Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta

Proponente: Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo

EMENTA PROPOSIÇÃO. EMENDA REGIMENTAL. ALTERAÇÃO DO ART. 90 DO RICNMP PARA DISPOR SOBRE A

PRORROGAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE  PRAZO  DE  CONCLUSÃO  DOS  PROCESSOS  ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARES A PARTIR DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. APROVAÇÃO. I – Trata-se

de proposição de autoria do Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo que traz à apreciação do Plenário do CNMP

proposta de emenda regimental  para alterar a redação do art.  90 do RICNMP para dispor sobre a prorrogação

automática do prazo de conclusão dos processos administrativos disciplinares a partir da inclusão do feito em pauta

para julgamento.  II  – A Emenda serve ao propósito de racionalizar  e desburocratizar o procedimento disciplinar

regimental, eliminando atos desnecessários, em consonância com o disposto no art. 5º, I, da Lei nº 13.726/2018. III –

A ressalva cinge-se à fase de julgamento, quando o feito já está incluído em pauta, pronto para julgamento, mas este

não  ocorre  por  motivos  inerentes  à  própria  sistemática  de  formação  de  decisões  do  órgão  colegiado.  IV  –  A

fundamentação da prorrogação, após a inclusão do feito em pauta, estando ele pronto para julgamento, é implícita,

sendo desnecessária sua exposição expressa por decisão do Relator e referendo do Plenário, na forma do caput do

art. 90. V – É importante asseverar, por outro lado, que o controle dos prazos prescricionais – já que o escoamento

desses, sim, pode resultar em prejuízo para a persecução disciplinar – não deve ser deixado de lado em qualquer

momento do trâmite processual, esteja o processo incluído em pauta ou não. VI – Aprovação da Proposição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas,  os Conselheiros do Conselho Nacional  do
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