
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

No uso da atribuição conferida pela art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, apresento a Vossa Excelência Proposta de Resolução com 

vistas a estabelecer a exigência de que o conteúdo programático dos editais de concursos para ingresso 

na carreira do Ministério Público Brasileiro contemple conhecimento específico a respeito das 

prerrogativas dos atores do Sistema de Justiça. 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido por este 

Conselheiro, rogando a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação desta 

Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP. 

 

Brasília – DF, 13 de setembro de 2022. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

ROGÉRIO MAGNUS VARELA GONÇALVES 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

 

1. A presente proposta visa estabelecer a exigência de que o conteúdo programático dos 

editais de concursos para ingresso na carreira do Ministério Público Brasileiro contemple 

conhecimento específico a respeito das prerrogativas dos atores de justiça.  

2. Preambularmente, cumpre salientar que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, como preconiza o art. 37, 

II, da CRFB/88. 

3. No caso específico do Ministério Público Brasileiro, a Carta Magna estabelece que o 

ingresso na carreira do Parquet far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em 

direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de 

classificação. 

4. Com efeito, imbuído da patente missão de bem orientar todas as unidades do Ministério 

Público Brasileiro e estabelecer regras de espectro geral relacionadas à realização dos concursos 

públicos, este Conselho Nacional do Ministério Público, ainda nos idos de 2006, editou a Resolução 

nº 14/2006, dispondo sobre regras gerais regulamentares para o concurso de ingresso na carreira. 

5. É de se ressaltar que o texto normativo supracitado, em alinhamento aos princípios da 

publicidade e da impessoalidade, depende de constantes atualizações e demanda complementos 

normativos, mormente porque é impossível cunhar máximas universais que seguirão alheias aos 

avanços sociais, que tendem a se renovar conforme surgem as novas gerações e linhas de pensamento. 

Daí, exsurge a necessidade de inovação, recriação, atribuição de um novo sentido, e de se desprender 

de alguns dogmas que já ficaram no passado. 

6. Nesse sentido, inclusive, importa referenciar que se encontra em tramitação no âmbito 

deste CNMP Proposta de Resolução que visa exatamente dispor sobre regras gerais regulamentares 

para concursos de ingresso na carreira do Ministério Público Brasileiro e consolidar outras normas a 

respeito da temática que foram sendo editadas (Proposição nº 1.00271/2021-42).  

7. No que concerne especificamente ao conteúdo programático dos editais de concurso, 

impende observar que o art. 16, § 1º, da Resolução nº 14/2006, estabelece que as provas versarão 
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sobre matérias jurídicas detalhadas no programa, facultando-se a aplicação de prova sobre 

conhecimento de língua portuguesa, inexistindo, quanto ao ponto, a previsão de conteúdos específicos 

a serem exigidos. 

8. Nesse cenário, ao longo dos anos, esta Casa promoveu inovações normativas visando 

sugerir que os Ministérios Públicos, em seus certames, exigissem conhecimento acerca de assuntos 

que estão em pauta de discussão e que prestigiam a identificação, pelos(as) futuros(as) membros(as), 

dos efetivos anseios sociais, a exemplo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, internalizada pelo Brasil por meio do Decreto no 6.949/2009 (Recomendação nº 

25); da promoção da igualdade étnico-racial e a legislação específica correspondente (Recomendação 

nº 40); e  dos meios autocompositivos de conflitos e controvérsias (Resolução nº 181).  

9. Seguindo esse ideativo, revela-se necessário estabelecer que o conhecimento de 

determinados temas, para além daqueles doutrinariamente já consagrados, mostra-se imperioso para 

o profícuo exercício do cargo. Deve-se, assim, fomentar o conhecimento de matérias relevantes e que 

acompanham a dinâmica social, promovendo o reposicionamento humanista do Ministério Público 

Brasileiro e norteando desde o início a atuação regular e eficaz dos Membros1. 

10. É exatamente sob a perspectiva de aperfeiçoamento da atuação dos Membros e de 

exortação para o conhecimento de conteúdos importantes que trago à apreciação deste CNMP a 

presente Proposição. 

11. Com efeito, é fundamental que os Membros do Ministério Público, para o 

desempenho equilibrado e altivo de suas atribuições, tenham a exata compreensão dos 

contornos e da relevância das prerrogativas próprias e dos demais atores do Sistema de Justiça. 

12. Sob a ótica ministerial, as prerrogativas são estabelecidas para possibilitar ao 

Ministério Público melhor proteger os interesses da sociedade, conferindo aos seus agentes isenção, 

estabilidade e respeitabilidade para, de forma efetiva, responsabilizar os autores de atos que atentam 

à ordem jurídica, ao regime democrático e aos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com 

efeito, se o representante do Ministério Público é um agente político que busca a transformação 

positiva da realidade social, atuando em defesa do povo, no caso de afronta às suas prerrogativas, a 

sociedade como um todo é afrontada2. 

 
1
A respeito disso, inclusive, importa frisar que a Proposição nº 1.00271/2021-42 elenca os temas acima como de cobrança 

obrigatória, trazendo-se ainda no bojo de suas discussões, dentre outros temas, noções gerais de formação humanística, 

direito digital, atuação resolutiva extrajudicial e judicial do Ministério Público, controle da probidade na Administração 

e legislação correlata. 
2 FELIX, Claudio Franco; MATTOS, Fernando da Silva. A APMP e a defesa das prerrogativas dos membros do Ministério 

Público. In Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, ano 4 - nº 7, dezembro, 2017. Curitiba, Paraná. 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 4/7 
 

 

 

13. Desse modo, semear desde o início a compreensão dessas prerrogativas como 

instrumento de defesa da sociedade possibilita ao futuro agente individualmente atacado tranquilidade 

plena para manter sua atuação, ciente de que atuar no regular exercício das funções jamais será algo 

a ser repreendido, mas, pelo contrário, será algo que sempre merecerá apoio associativo e de toda a 

população.  

14. De igual modo, considerando que a administração da Justiça é necessariamente 

compartilhada com outros atores, é imperioso estimular nos Membros uma atuação profissional 

compatível com padrões éticos de respeito e preservação das prerrogativas dos demais atores do 

Sistema de Justiça, o que, sob a ótica deste Proponente, perpassa diretamente pelo conhecimento dos 

contornos e das finalidades dessas prerrogativas. 

15. Com efeito, importa salientar que a Lei n. 8.906/94 elenca condutas e situações que 

têm o escopo de resguardar ao advogado a liberdade necessária para sua boa atuação. O respeito às 

prerrogativas profissionais do advogado constitui garantia da própria sociedade e das pessoas em 

geral, de modo que “nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição 

e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da 

Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao 

próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado”3.  

16. Nessa esteira, um razoável domínio sobre essas prerrogativas há de ser exigido, 

sobretudo de modo a garantir um relacionamento profissional harmônico, reciprocamente 

respeitoso e digno. 

17. Sob essa mesma perspectiva, devem ser objeto de conhecimento as prerrogativas da 

Magistratura, definidas como “faculdades e direitos concedidos aos juízes em virtude da importância 

cargo, também auxiliando a independência funcional, mas visando principalmente manter elevadas 

a respeitabilidade da função exercida, tão necessária para a legitimidade das decisões proferidas”4. 

Com efeito, importa frisar que elas visam garantir aos juízes a realização de julgamentos isentos de 

pressão, seja da sociedade organizada, seja dos interesses de grupos políticos ou econômicos, seja 

dos próprios órgãos jurisdicionais. 

 

 
3 Medida Cautelar no Mandado de Segurança 23.576/DF, Decisão monocrática, DJ de 7.12.1999. 
4 ALVES, Alexandre Henry. Regime Jurídico da Magistratura. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 317. 
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18. Sem a pretensão de esgotar o tema, não nos esqueçamos também da necessidade de 

proteção das prerrogativas de Defensores Públicos, incumbidos de funções essenciais e 

indispensáveis para a administração da Justiça e para o próprio regime democrático, notadamente a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, judicial e extrajudicialmente, de forma integral e gratuita, 

dos direitos individuais dos necessitados e também dos direitos coletivos. Sob igual norte, o 

conhecimento da temática diminui eventuais tentativas de subtração das prerrogativas processuais ou 

administrativas atribuídas àquele órgão, as quais têm o condão de obstar a consecução das finalidades 

institucionais colimadas5. 

19. Firmadas essas premissas, o que importa aqui consignar é que, a partir do instante em 

que ocorrem violações, desrespeito e não observância das prerrogativas dos atores do Sistema de 

Justiça, maculam-se todos os ideais principiológicos que permeiam e justificam as garantias para o 

exercício dessas profissões. Infelizmente, a desconsideração dessas prerrogativas não se apresenta 

como uma situação isolada; desde atos menos significativos até aqueles mais rumorosos, eles estão 

cada vez mais presentes no cotidiano jurídico. 

20. Nesse passo, a Proposição aqui apresentada busca estimular os futuros Membros do 

Parquet a bem conhecerem das prerrogativas próprias e dos demais atores do Sistema de Justiça, 

imprimindo mudanças de conceitos e comportamentos para que tenhamos a perspectiva de uma 

Justiça mais harmônica, dinâmica e eficaz. Por relevante, como explicitado, não se pode ignorar que 

as prerrogativas legais dos aludidos atores constituem normas de ordem pública, que não admitem 

relativização ou inobservância por parte dos entes públicos e demais autoridades, sob pena de 

nulidade dos atos correlatos e caracterização de abuso de autoridade.  

21. Assim, é premente fomentar o conhecimento dessa temática para o profícuo e regular 

exercício do cargo. Frise-se, inclusive, que este CNMP tem sido rotineiramente chamado a atuar 

diante de condutas que aviltam o exercício pleno de prerrogativas profissionais, de modo que, também 

nesse ideativo, o tema merece especial atenção desta Casa e demanda o aperfeiçoamento funcional 

aqui sugerido. 

22. Diante das razões expostas e com o fim de se estabelecer a exigência de que o conteúdo 

programático dos editais de concursos para ingresso na carreira do Ministério Público Brasileiro 

contemple conhecimento específico a respeito das prerrogativas dos atores do Sistema de Justiça. 

 
5 “As prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, como peculiaridades do regime jurídico da Instituição, são 

faculdades conferidas aos defensores públicos na condição de agentes políticos do Estado, inerentes ao cargo ou à função 

que exercem na carreira a que pertencem, almejando a consecução das finalidades institucionais colimadas.” MORAES, 

Guilherme Peña de. Instituições da Defensoria Pública, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 277. 
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requeiro que a presente proposta receba a devida tramitação regimental perante este Conselho 

Nacional, para que, ao final, seja aprovada. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2022. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

ROGÉRIO MAGNUS VARELA GONÇALVES 

Conselheiro Nacional do Ministério Público  
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº________ , DE 2022. 

 

Estabelece a exigência de que o conteúdo programático dos 

editais de concursos para ingresso na carreira do Ministério 

Público Brasileiro contemple conhecimento específico a 

respeito das prerrogativas dos atores do Sistema de Justiça. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e com arrimo nos 

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

Considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 

no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

Considerando que o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante 

concurso público de provas e títulos, com prazo de validade de dois anos, a contar da homologação, 

prorrogável uma vez, por igual período; 

Considerando a necessidade constante de aperfeiçoamento das regulamentações 

editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do seu poder normativo; 

Considerando que se revela fundamental que os Membros do Ministério Público, 

para o desempenho equilibrado e altivo de suas atribuições, tenham a exata compreensão dos 

contornos e da relevância das prerrogativas próprias e dos demais atores do Sistema de Justiça; 

Considerando que a conscientização dos direitos dos atores do Sistema de Justiça 

importa em uma mudança de conceitos e comportamentos e promove a perspectiva de uma Justiça 

mais harmônica, dinâmica e eficaz, RESOLVE: 

 

Art. 1º Devem contar do conteúdo programático dos editais de concursos para ingresso 

na carreira do Ministério Público Brasileiro, dentre outras matérias, conhecimentos específicos a 

respeito das prerrogativas dos atores do Sistema de Justiça. 

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

 

Brasília (DF), 13 de setembro de 2022. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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