
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A presente iniciativa foi, em princípio, idealizada para compor a segunda exposição do Espaço Memória 

do CNMP. Após coletadas as informações junto às Comissões deste Conselho, deparou-se com um novo 

desafio: como compatibilizar no pouco espaço físico disponível a riqueza do material produzido por 

referidas unidades sem deixar de prestigiar o trabalho de todos que contribuíram para a construção do 

CNMP? 

Com a proximidade da divulgação do Espaço Memória Virtual e a celebração dos 15 anos deste órgão, a 

presente exposição adquire um formato também digital, o que possibilita o registro dos fatos com mais 

riqueza de informações e com o alcance de mais destinatários, notadamente em época de distanciamento 

social necessário para conter a disseminação da Covid-19. 

Importante ressaltar que o presente trabalho não se esgota neste momento. Sugestões, propostas e 

contribuições serão muito importantes para nos ajudar a contar a história do CNMP. 

A ordem de apresentação da exposição segue cronologia de criação de cada Comissão. 

 

 

Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão  
Documental e Memória do Ministério Público (Coplaname). 
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COMITÊ GESTOR DO PLANO NACIONAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E 
MEMÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (COPLANAME) 

Criado pela Resolução CNMP n° 158, de 31 de janeiro de 2017, o Coplaname é órgão vinculado à 

Presidência do CNMP e tem por finalidade “definir a Política de Gestão Documental e de Memória do 

Ministério Público, bem como exercer orientação normativa, visando à gestão documental e à 

implementação de memoriais nas unidades do Ministério Público” (art. 3º). 

Assim, inserem-se, entre as competências do Coplaname, a propositura de diretrizes básicas de gestão 

documental e instrumentos arquivísticos, bem como a promoção de ações para preservação da memória 

do Ministério Público como instrumento de fortalecimento da identidade institucional (art. 4º, I e II). 

Presidentes: Antônio Pereira Duarte, Marcelo Weitzel Rabello de Souza, Oswaldo D'Albuquerque Lima 

Neto (interino) e Marcelo Weitzel Rabello de Souza (atual). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Lançamento do Livro Memória do CNMP – 
Relatos de 12 anos de história 

 

- Projeto Diálogo Cidadão. 30 anos da 
Constituição Federal de 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
- Inauguração do Espaço Memória e da Galeria do Tempo do CNMP 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Workshop de Gestão Documental e lançamento do Catálogo de Memoriais do Ministério Público 

 
 

- Espaço Memória Virtual 

 
 

- Elaboração do Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade de  
Documentos do Ministério Público brasileiro 

(esses dois itens substituem o Manual de Gestão Documental, que será lançado em 2021). 
 

 

 



 

COMISSÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (CCAF) 

Instalada em 8 de agosto de 2005, por ocasião da publicação do primeiro Regimento Interno do CNMP, 

cumpre as atribuições estabelecidas no art. 30 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público (RI/CNMP) de modo comum a todas as Comissões permanentes do CNMP, e, portanto, destina-se 

a promover o estudo de temas e atividades específicas de interesse do Conselho ou relacionados às suas 

competências. Devido à pertinência temática, a CCAF também atua como instância preliminar de apuração 

de fatos que possam ensejar a instauração de procedimentos de competência do Plenário, agregando 

aos seus predicados regimentais estudos voltados às normatizações de caráter genérico. 

Presidentes: Francisco Maurício de Albuquerque Silva, Cláudio Barros Silva, Almino Afonso Fernandes, Luiz 

Moreira Gomes Júnior, Tito Amaral, Jeferson Luiz Pereira Coelho, Marcelo Ferra de Carvalho, Fábio Bastos 

Stica e Silvio Amorim (atual). 

 

 

 

 
 

 

- Manual do Portal da Transparência - Ranking da Transparência 
(Transparentômetro)  

 
 

 
 

  

- Manual do Ordenador de Despesas  
 

 



 

COMISSÃO DE PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
(CPAMP) 

Instalada em 8 de agosto de 2005, a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público 

(CPAMP) possui previsão regimental (art. 31, III). 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 à preservação da autonomia administrativa, funcional e 

financeira do MP, substrato de independência da Instituição e predicado inarredável para o desempenho, 

com êxito, de suas relevantes atribuições constitucionais. Além disso, compete à CPAMP, pelo seu 

presidente, a gestão e coordenação estratégica do Sistema Nacional de Segurança Institucional do 

Ministério Público (SNS/MP), consoante Resolução n° 156, de 13 de dezembro de 2016. 

Presidentes: Janice Agostinho Barreto Ascari, Osmar Machado Fernandes, Diaulas Costa Ribeiro, Cláudio 

Barros Silva, Alexandre Tramujas Assad, Marcelo Ferra, Fábio Bastos Stica, Marcelo Weitzel Rabello de 

Souza, Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto (interino) e Marcelo Weitzel Rabello de Souza (atual). 

 

 

 

 
 

 

- Seminário “Interações do Ministério Público na Era da Informação” 
 

 
 

 

 

- Mês da Segurança Institucional  
 

- Mesa-Redonda sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados: uma abordagem prática quanto à 

implementação da LGPD 



 

 
 

 

- Lançamento do livro Estudos de Segurança 
Institucional e Contrainteligência no Âmbito do 

Ministério Público Brasileiro 

 

  

  



 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (CPE) 

Instalada em 8 de agosto de 2005, acumulava, naquele momento, as atribuições de acompanhamento 

legislativo, atividade destinada a uma outra Comissão, posteriormente. Tem por objetivo atuar na 

estruturação da gestão estratégica da Instituição e na condução democrática do processo de 

planejamento, de médio e longo prazo, 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 ministeriais e a análise de indicadores e estatísticas 

institucionais. 

Presidentes: Paulo Sérgio Prata Rezende, Hugo Cavalcanti Melo Filho, Nicolao Dino de Castro e Costa 

Neto, Achiles de Jesus Siquara Filho, Claudia Maria de Freitas Chagas, Cláudio Henrique Portela do Rego, 

Orlando Rochadel Moreira e Sebastião Vieira Caixeta (atual). 

 

 

             

 
 

 

- MP Um Retrato - Planejamento Estratégico Nacional do 
Ministério Público (2015/2017 e 2017/2019) 

 
 
 

 

 
 

- Projeto Cenários 
 

 
- FNG Café 



 

 
 

 

- Prêmio CNMP e Banco Nacional de Projetos (alteração da Resolução CNMP nº 94/2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Fórum Nacional de Gestão do Ministério 
Público (FNG) 

 

 

 

 

  



 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO E JURISPRUDÊNCIA 
(CALJ) 

O acompanhamento legislativo, enquanto objeto de estudo de uma das Comissões Permanentes do CNMP, 

encontra previsão regimental datada de 8 de agosto de 2005, oportunidade em que integrava a Comissão 

de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. Em 16 de junho de 2009, instituiu-se a 

Comissão de Jurisprudência (CJ), por meio da Resolução n° 41. A Comissão de Acompanhamento 

Legislativo e Jurisprudência fora criada em 13 de março de 2013, mediante nova alteração regimental, e 

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. 

Presidentes: Luiz Moreira Gomes Júnior, Almino Afonso Fernandes, Fabiano Augusto Martins Silveira, 

Jarbas Soares Júnior, Esdras Dantas de Souza, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Otavio Brito 

Lopes, Gustavo do Vale Rocha, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho (atual). 

 

 

 

  
- Site da Revista do CNMP na plataforma Open 

Journal Systems (OJS) 
- Publicação de sete edições da Revista do CNMP 

e atribuição de código de padronização de 
artigos de periódicos (Digital Object Identifier – 

DOI) a todos os artigos já publicados nesses 
exemplares 

 

   
 

- Agenda Legislativa 
 

- Boletim da Sessão 



 

 
 

 

- Boletim Normativo do CNMP  - Seminário 30 anos da Constituição Federal 
de 1988 

 
 

- Sistema de Pesquisa de Jurisprudência Detalhada 
 
 

- Evento Media Training, o Ministério Público e as Novas Mídias 
 

  



 

COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 
POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA (CSP) 

Instalada em 8 de agosto de 2005, a título de Comissão Permanente deste Conselho, sob o nome de 

Comissão Disciplinar, de Controle Externo da Atividade Policial, de Controle do Sistema Carcerário e de 

Controle das Medidas Socioeducativas aplicadas em adolescentes em conflito com a Lei, com atribuições 

voltadas ao fomento da atuação ministerial na seara prisional e socioeducativa. Em 2010, mediante a 

publicação da Emenda Regimental nº 3, referida Comissão fora desmembrada em Comissão de 

Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e no Controle Externo da 

Atividade Policial e Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância 

e Juventude. A denominação atual lhe fora conferida por ocasião da edição do novo Regimento Interno 

do CNMP, em 18 de março de 2013. Dentre as atividades desta Comissão se destacam a análise e o estudo 

de questões no âmbito de Procedimentos Internos de Comissão (PIC), que podem resultar em adoção 

de providências para o aperfeiçoamento das atividades correlatas, bem como na realização de visitas aos 

estabelecimentos prisionais e às delegacias de polícia e demais órgãos afins. 

Presidentes: Mario Luiz Bonsaglia, Alexandre Berzosa Saliba, Antônio Pereira Duarte, Dermeval Farias 

Gomes Filho, Luciano Nunes Maia Freire (interino), Marcelo Weitzel Rabello de Souza (atual). 

 

 

 

  

 

 
 
 

- Relatórios de BIs: Sistema Prisional em 
números; Sistema Prisional Militar em números e 

Controle Externo da Atividade Policial em 
números (Delegacias de Polícia Civil e Órgãos de 

Perícia Técnica) 



 

  
 

- Visitas institucionais relacionadas às temáticas 
do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública 
 

 
- Encontros Nacionais do Ministério Público no 

Sistema Prisional e no Controle Externo da 
Atividade Policial 

 
 

 

- Protocolo de atuação ministerial no 
enfrentamento de crises no Sistema Prisional 

- Visitas institucionais relacionadas às temáticas 
do sistema prisional, controle externo da 

atividade policial e segurança pública 
 

 
- Ação Nacional – Fase 3 – Multiplicando a estratégia: sistema prisional 

  
 

- Encontro nacional do Ministério Público para a tutela penal da administração  
municipal: crimes praticados por prefeitos 

      
 

- Encontro nacional do Ministério Público com atuação na Justiça Militar 
 
 

- Workshop sobre a atuação do Ministério Público na Justiça Militar 
 

  



 

COMISSÃO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIJE) 

A Comissão da Infância, Juventude e Educação tem como premissa a tutela do melhor interesse de 

crianças e adolescentes e, para tanto, fiscaliza a atuação do Ministério Público, a fim de que esteja sempre 

diligente na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Atua, portanto, como um braço da 

sociedade, permanecendo sempre atenta aos atos atentatórios à dignidade de crianças e adolescentes, 

visando a debelá-los. Acompanha a atuação do Ministério Público diante de notícia de fato envolvendo 

possíveis violações aos direitos de crianças e adolescentes; realiza vistorias em casas destinadas à 

reeducação de adolescentes em conflito com a lei e cuida para que tais jovens cumpram medidas 

socioeducativas em locais dignos, de modo a viabilizar uma reinserção social, além de elaborar e 

incentivar campanhas e congressos de conscientização no combate à violência contra crianças e 

adolescentes, por exemplo. Qualquer indivíduo, ao ter ciência de fato que atente contra os direitos da 

criança e do adolescente, poderá reportar o fato à Comissão da Infância, Juventude e Educação.       

Em 7 de julho de 2020, o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, por unanimidade, 

a proposta de alteração regimental para o fim de inserir a matéria Educação nas atribuições da CIJE, a 

qual passa a atuar no aperfeiçoamento do Ministério Público brasileiro na defesa da Educação. 

Presidentes: Sandra Lia Simón, Taís Schilling Ferraz, Luiz Moreira Gomes Júnior, Walter de Agra Júnior, 

Leonardo Accioly da Silva e Otavio Luiz Rodrigues Jr. (atual) 

 

 

 

 
 

 
- Conte até 10 nas Escolas 

 
- Ação Nacional – Enfrentamento do trabalho 

infantil: educação, profissionalização e políticas 
públicas 



 

  
 

- Guia prático para implementação da Política de 
Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas 

ou Testemunhas de Violência 
 

 
- Profissionalização e Trabalho Protegido 

 
 

 

- Orientações sobre fundos 
dos direitos da criança e do adolescente 

 

- Panorama da execução dos programas 
socioeducativos de internação e semiliberdade 

 

 

 
- Seminário Mundo digital e os novos desafios 

 
- História da formação do ECA e suas atuais 

tendências legislativas 
 

 
- Um olhar mais atento às unidades de internação e semiliberdade para  

adolescentes: relatório da Resolução nº 67/2011 (2012) 
  
 

- Manual de implementação do programa adolescente aprendiz – Vida profissional:  
começando direito (2012) 

 



 

 
- Um olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e  

adolescentes no país: relatório da Resolução nº 71/2011 
 
 

- Manual de atuação do Ministério Público na prevenção e  
erradicação do trabalho infantil (2013) 

 
- O Direito Fundamental à convivência familiar e comunitária à luz da 

Lei Federal nº 12.010/09 (2014) 
 

- Um olhar mais atento nas unidades de internação e semiliberdade para  
adolescentes: relatório da Resolução nº 67/2011 (2015) 

 
- Manual de atuação do Ministério Público para implementação de  

aprendizagem e qualificação profissional (2015) 
 

 

  



 

OUVIDORIA 

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público é um canal direto de comunicação à disposição da sociedade, 

para o encaminhamento de sugestões, críticas, reclamações, elogios, denúncias e pedidos de informação 

acerca do funcionamento e dos serviços do Ministério Público brasileiro; possui, também, a missão de 

integrar as Ouvidorias do Ministério Público de todo o País. Ela foi criada pela Resolução CNMP nº 64, de 

1º de dezembro de 2010, e instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 82, de 19 de julho de 2011. 

Presidentes: Taís Schilling Ferraz, Almino Afonso Fernandes, Leonardo de Farias Duarte, Esdras Dantas 

de Souza, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Sérgio Ricardo de Souza, Erick Venâncio Lima do 

Nascimento e Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto (atual). 

 

 

 

 

  
 

- “O manual de atendimento à sociedade foi 
concebido para melhor instrumentalizar e 
qualitativamente potencializar os serviços 

realizados pelo Ministério Público no 
atendimento à sociedade, especialmente por 
meio das suas Ouvidorias, que passaram a ter 

um papel de grande relevância na Constituição 
Federal brasileira, especialmente após a EC nº 

45, que criou o art. 130-A, § 5º, tratando de 
prever a criação das Ouvidorias do Ministério 

Público”. 
 

Ouvidor Nacional Sérgio Ricardo de Souza 

 
- “Ciente da necessidade de aprimoramento e 
evolução contínua, a ideia desta obra surgiu a 

partir do anseio de fomentar a criação e o 
compartilhamento do conhecimento sobre as 
funções e as atividades desenvolvidas pelas 

Ouvidorias do Ministério Público. Nesse sentido, 
convidamos e reunimos diferentes integrantes da 

comunidade civil, acadêmica e jurídica para 
contribuírem não só para a instituição, mas para a 
sociedade, que espera por um serviço público de 

qualidade”. 
 

Ouvidor Nacional Erick Venâncio Lima do 
Nascimento 



 

  
 

- Criação da Ouvidoria das Mulheres 
 
 

- VI Encontro Nacional dos Ouvidores do Ministério Público 
 
 

- Curso de certificação em Ouvidorias 
 

 
- Criação, em 10 de abril de 2019, de Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de promover discussões, 

estudos e elaborar nota técnica sobre a o Projeto de Lei nº 882/2019, que altera o Código Penal 
(Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941), que tramita na Câmara dos Deputados, a qual servirá 

de vetor, se necessário, para futuras normatizações do tema no âmbito das Ouvidorias-Gerais do 
Ministério Público brasileiro e da Ouvidoria Nacional. 

 
 

- Acordo de Cooperação entre o CNMP e a Controladoria-Geral da União (CGU) em ações de Ouvidoria, 
como o objeto de oferecer capacitação e certificação em ouvidoria voltadas para o  

Ministério Público brasileiro. 
 

 
- Realização de capacitação e certificação em Ouvidoria 

 
 

- Lançamento do projeto Ouvidoria Itinerante 
 
 

- Primeiro Regimento Interno da Ouvidoria Nacional (Resolução nº 212/CNMP) 
 
 

- Rede de Ouvidorias do Ministério Público (Portaria CNMP-PRESI nº 39/2020) 
 

  



 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (Enasp) 

A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública foi criada em 22 de fevereiro de 2010, tendo sido o 

resultado de um esforço conjunto do Ministro da Justiça, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

bem como do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de viabilizar maior 

eficácia dos programas de segurança pública mediante uma articulação transversal entre as personagens 

que compõem o Sistema de Justiça. 

A Carta de Constituição da Enasp prevê a realização de reuniões de planejamento, sob a coordenação de 

um Gabinete de Gestão Integrada, tendo sido adotado o consenso como método de deliberação. 

Ano após ano, a Enasp vem criando metas de atuação, desafiando com ousadia e criatividade temas 

relevantes, como a campanha “CNMP/Enasp, Conte até 10: a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude - 

Enasp”, a instituição do Inqueritômetro, o monitoramento dos Inquéritos Policiais relativos ao homicídio, 

a semana do Júri, premiações, publicações especializadas. 

Desde a sua criação, a Enasp tem se esmerado em promover a interlocução transparente entre os diversos 

entes que atuam no Sistema de Justiça, oferecendo ferramentas para o diálogo direcionado a ações 

significativas. 

Presidentes: Taís Schilling Ferraz, Alexandre Berzosa Saliba, Walter de Agra Júnior, Fábio George Cruz da 

Nóbrega, Esdras Dantas de Souza, Valter Shuenquener de Araújo e Luciano Nunes Maia Freire (atual) 

 

 

 

  
 

- Meta 2: A Meta 2 teve por objetivo analisar os 
Inquéritos Policiais que apuravam homicídios 

ocorridos até 2009 

 
- CNMP lança campanha pela 

valorização da vida (2012) 



 

  
 

- Lançada nova meta da Enasp: 
redução do feminicídio (2015) 

 
- Inqueritômetro mostra andamento da meta de 

conclusão de inquéritos sobre homicídios 
 
 

 

 
- Manual de Atuação das Promotoras 

e dos Promotores em Casos de Feminicídio 

 
- Violência contra comunicadores no Brasil: 

       um retrato da apuração nos últimos 20 anos 
 

 
- Meta 3 (CNJ): Criada com o objetivo de alcançar a pronúncia em todas as ações penais por crimes 
de homicídio doloso ajuizadas até 31 de dezembro de 2008. Em junho de 2013, foi incorporada pela 

nova Meta 4, por decisão do Grupo de Persecução Penal da Enasp 
   

 
- Meta 4 (CNJ): Destinava-se a julgar ações penais relativas ao crime de homicídio doloso, distribuídas 

até 31 de dezembro de 2007. Reformulada, desdobra-se em: 
Meta 4 (2007): Conclusão das ações penais destinadas ao julgamento do crime de homicídio doloso, 

instauradas até o dia 31 de dezembro de 2007 
Meta 4.1 (2008): Conclusão das ações penais destinadas ao julgamento do crime de homicídio 

doloso, instauradas entre os dias 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 
 
 

- Meta 5: Aprimorar o programa de proteção às vítimas, testemunhas e depoentes especiais, de forma 
a aumentar o número de Estados aderentes, com aumento do número de pessoas assistidas e 

redução do número de casos de abandono do programa 
 

 
- Meta 6: Capacitar de forma conjunta os agentes do sistema de Segurança e Justiça na persecução 
penal do crime de homicídio, mediante a instituição de curso, cuja metodologia e programa foram 

estabelecidos com a participação de delegados, promotores, peritos, juízes e defensores de todas as 
Unidades Federativas. 

 



 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (CDDF) 

Criada pela Emenda Regimental CNMP n° 6, de 27 de junho de 2012, a CDDF é um espaço institucional 

direcionado 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 órgão o poder-dever de atuar como agente 

de transformação positiva da realidade social. 

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 MP. A participação social é fomentada por meio 

de Audiências Públicas e dos Encontros Nacionais 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. 

Presidentes: Jarbas Soares Júnior, Fábio George Cruz da Nóbrega, Silvio Roberto de Oliveira Amorim 

Junior, Valter Shuenquener de Araújo e Luciano Nunes Maia Freire (atual) 

 

 

, 

  
 

- Campanha do João Cidadão 
 

- Formulário Nacional de Risco e 
Proteção à Vida (FRIDA) 



 

  
 

- GT 07 - Grupo de Trabalho de Defesa da Pessoa com Deficiência 
 
 

- GT 04 – Grupo de Trabalho de Enfrentamento do Racismo e Respeito à Diversidade Ética e Cultural 
 
 

- CNVD – Cadastro Nacional de Violência Doméstica 
 
 

- GT 06 – Grupo de Trabalho de Igualdade de Gênero, Direitos LGBT e Estado Laico 
  

 
- GT 07 – Defesa da Pessoal com Deficiência 

  
 

- GT 08 – Grupo de Trabalho Educação 
 
 

- GT 09 – Grupo de Trabalho da Pessoa Idosa 
 
 

- Criação de modelo de formulário em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) pelo 
Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de acordo com a Resolução CNMP nº 154, 

de 13 de dezembro de 2016 

 

- Elaboração do questionário sobre Perfil dos Membros Idosos de Hoje e de Amanhã do Ministério 
Público Brasileiro 

 

- Realização do III Seminário Internacional Brasil-União Europeia. O objetivo do seminário foi 
divulgar os resultados da aplicação do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida (FRIDA), 
criado para combater a violência contra a mulher. No evento, foram assinados dois acordos de 

cooperação pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos (MFMDH): um com o Instituto 
Avon e o outro com Grupo Fortlev, ambos para divulgarem em seus produtos o Ligue 180 e o Disque 

100, com o fim de potencializar a efetividade das políticas públicas, por meio da divulgação de 
informações e do estímulo às denúncias de violações de direitos humanos, principalmente referentes 

à violência contra a mulher. 

 

  



 

UNIDADE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
(UNCMP) 

Criada por meio da Resolução CNMP nº 146, de 21 de junho de 2016, tem por objetivo coordenar, induzir 

e promover ações de capacitação e aperfeiçoamento de membros e servidores do MP e do Conselho; 

fomentar e disseminar a produção e a gestão de conhecimento de interesse institucional; regulamentar 

os cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial e o aperfeiçoamento dos membros e dos servidores 

do Ministério Público, além de organizar cursos, seminários, pesquisas e similares, diretamente ou 

mediante parcerias com instituições e órgãos da mesma natureza. 

Presidentes e vice-presidentes: Esdras Dantas de Souza e Sérgio Ricardo de Souza, Lauro Nogueira e 

Dermeval Farias Gomes Filho, Fernanda Marinela  e Sebastião Vieira Caixeta.  

 

 

 

 

 

  
 

- I Seminário Nacional de Incentivo 
à Autocomposição do MP 

 
- Seminário Combate à 

Corrupção nos Municípios 
 

  
 

- III Encontro Nacional do 
Ministério Público do Tribunal do Júri 

 
- Guia Prático de Atuação do Ministério Público 

na Proteção e Amparo às Vítimas de 
Criminalidade 



 

 

 

 

 
- Revista O Ministério Público na Defesa da 

Probidade Administrativa 

 

 
- I Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público 

  
 

- Seminário Combate à Corrupção nos Municípios 
  
 

- Encontro Nacional da Defesa da Probidade Administrativa 
  
 

- Seminário: Acordo de Não Persecução Penal 
  
 

- Lançamento da revista O Ministério Público na Defesa da Probidade Administrativa 
Articulação que resultou na assinatura de acordos de cooperação técnica firmados entre o CNMP e as 

seguintes universidades: Universidade de Coimbra, Portugal, por meio da Academia Sino-Lusófona 
(ASL); Universidade de Coimbra, Portugal (UC), por meio da Faculdade de Direito (FDUC); Associação 
da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (Jurisnova); e o Centro de Estudos Jurídicos 
Latinoamericanos (CSGLA), da Universidade de Roma “Tor Vergata”, e Accademia Juris Roma (AJ). Os 
acordos destinaram-se a promover parceria em ações de treinamento, desenvolvimento e educação, 

com previsão de diversas modalidades de atividades acadêmicas 
  
 

- Lançamento do Guia Prático de Atuação do Ministério Público na Proteção e Amparo às Vítimas de 
Criminalidade 

  

 
- Assinatura de plano de trabalho entre UNCMP e a Escola Superior do Ministério Público da União 

(ESMPU), para a realização de atividades acadêmicas para o MP brasileiro 
 

 
- Realização, na sede do CNMP, de workshop sobre a Nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869, 

de 5 de setembro de 2019)   
 

 

  



 

COMISSÃO DA SAÚDE 

A Comissão da Saúde foi instituída pela Resolução CNMP nº 186, de 5 de março de 2018, e transformada 

em Comissão Permanente na 19ª Sessão Ordinária, em 10 de dezembro de 2019, com a aprovação, por 

unanimidade, da proposta de emenda regimental de autoria da Conselheira Sandra Krieger Gonçalves.  

A Comissão da Saúde tem por 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 tutela, particularmente buscando auxiliar nas ações que visem à ampliação e à 

garantia da oferta de serviços de saúde a toda a população, além de colaborar para o desenvolvimento 

de metodologias para a fiscalização das políticas públicas na área de saúde.  

Presidentes: Luiz Fernando Bandeira de Mello, Sandra Krieger Gonçalves (atual) 

 

 

 

  
 

- Participação no Gabinete Integrado de 
Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus 

(GIAC-COVID-19) 

- Atuação no Observatório Nacional sobre 
Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de 

Alta Complexidade e Grande Impacto e 
Repercussão com a inclusão do tema para 

acompanhamento conjunto entre CNMP e CNJ 
 

 

 

 
- Articulação com gestores da saúde nos três 
níveis do SUS: CONASEMS, CONASS e MS, bem 

como com o Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais – CNPG, para pactuação e execução de 
ações coordenadas em tempos de pandemia 

 
- Campanha de divulgação nas redes sociais das 

boas práticas do Ministério Público 
#MPcontraCovid-19 



 

 

 
 

 
- Ministério Público, Diálogos Institucionais e a 

Efetividade das Políticas Públicas de Saúde 

 
- A Atuação do Ministério Público em Face 

das Organizações Sociais de Saúde 
 
 

 

 

 
- Sistema DestCOVID em parceria com a STI 

- Publicação de Painel BI de Atos e Normas 
editados pelo CNMP com referência ao novo 

coronavírus (atualização semanal) 
 
 

 

   
 

- Boletins semanais com informações sobre a 
atuação da Comissão da Saúde em relação à 

pandemia 

 
- A Atuação do Ministério Público em Face das 

Organizações Sociais de Saúde 

 

- Projeto Transparência na Lista de Espera do SUS  
 

  



 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO (CEC) 

A Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) foi instituída no âmbito do Conselho Nacional do 

Ministério Público, mediante Resolução nº 185, de 2 de março de 2018, 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 na 

temática. 

Em sua criação, a comissão, inicialmente de natureza temporária, foi prevista para funcionar pelo período 

de dois anos. Não obstante, por proposta do Conselheiro Silvio Amorim, o Plenário do CNMP aprovou, no 

dia 10 de dezembro de 2019, Emenda Regimental que torna definitiva a Comissão de Enfrentamento da 

Corrupção (CEC), o que denota a premente preocupação deste Conselho Nacional em atuar decisivamente 

nessa temática. 

Cumpre informar que a CEC absorveu as atividades do Fórum Nacional de Combate à Corrupção (FNCC), 

que pertencia à Comissão de Direitos Fundamentais (CDDF). 

A CEC tem como objetivos principais: 

I – Fomentar a integração entre os Ramos e as Unidades do Ministério Público e entre esses e outros 

órgãos públicos e entidades da sociedade civil essenciais ao enfrentamento da corrupção; 

II – Promover estudos, coordenar atividades e sugerir medidas para o aperfeiçoamento da atuação do 

Ministério Público no combate à corrupção, fomentando a atuação extrajudicial resolutiva e a otimização 

da atuação judicial, inclusive; 

III – Estabelecer articulação institucional com outros órgãos e instituições de controle e gestores das 

políticas públicas de enfrentamento da corrupção, a fim de buscar e consolidar informações que 

favoreçam a atuação coordenada do Ministério Público; 

IV – Propor ao Plenário medidas normativas, ações e projetos, de âmbito nacional ou regional, voltados à 

consecução de seus objetivos; 

V – Praticar outros atos necessários ao cumprimento dos seus objetivos e compatíveis com suas 

atribuições. 

Os desafios cada vez maiores para o enfrentamento da corrupção, a qual deve ser percebida em sua 

complexidade e multidimensionalidade, requerem a construção de estratégias de enfrentamento no 

sentido de encontrar equilíbrio para fortalecer os três pilares do combate à corrupção: prevenção, controle 

e repressão. 

Presidentes: Silvio Amorim (atual) 

 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-n-185-2018-Dispe-sobre-a-criao-da-Comisso-Especial-de-Enfrentamento--Corrupo.pdf


 

 

 

  
 

- Campanha Todos Juntos Contra 
a Corrupção e a entrega do 

Selo Ação Íntegra 
 

 
- Ação Nacional de 

Enfrentamento da Corrupção 

  
 

- Simpósio Nacional Sobre 
Colaboração Premiada 

 
- Simpósio Nacional sobre o uso de data 
analytics no enfrentamento da corrupção 

 
 

 

 

 
- Dia Internacional de 

Enfrentamento da Corrupção 

 
- Fórum Nacional de 
Combate à Corrupção 

 
 

- Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNMP e o 
Tribunal de Contas da União para acesso à plataforma LabContas 

 
 

  



 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE (CMA) 

A Comissão de Meio Ambiente 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. 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, auxiliando a Instituição a alcançar avanços administrativos e valorizar a unidade do 

Ministério Público brasileiro, esta Comissão, na busca por seus objetivos fundamentais, empenha todo o 

possível para realizar um trabalho de excelência, com resultados concretos e eficientes. 

No ano de 2016, após o desastre ocorrido no município mineiro de Mariana, entendendo necessária uma 

atuação conjunta dos diversos órgãos nacionais, em especial do Ministério Público brasileiro, na redução 

dos impactos ambientais decorrentes da tragédia, o CNMP, por meio da Resolução nº 145/16, criou a 

Comissão Temporária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Área de defesa 

do Meio Ambiente e de fiscalização das Políticas Públicas Ambientais, a CTMA. 

Inicialmente temporária, foi tornada definitiva em 25 de fevereiro de 2019, com a publicação da Emenda 

Regimental nº 20/2019. Em 2020, foi publicado o primeiro Plano Diretor da Comissão do Meio ambiente, 

para o biênio 2020-2021, com o escopo de fomentar, fortalecer e unificar a atuação do Ministério Público 

brasileiro na temática do saneamento básico e na disseminação de boas práticas de sustentabilidade 

institucional para preservação do meio ambiente. 

Presidentes: Sérgio Ricardo de Souza, Luciano Nunes Maia Freire (atual) 

 

 

 

  
 

- Projeto Biomas: audiências públicas 
direcionadas ao acompanhamento da atuação do 

Ministério Público e dos demais órgãos com 
atuação na defesa do meio ambiente nos 

diferentes biomas brasileiros 

 
- Lançamento do Manual 

de Boas Práticas Ambientais 



 

  
 

- Revista Ministério Público e 
Sustentabilidade: o direito das 
presentes e futuras gerações 

 
- Publicação das Diretrizes Técnicas e Jurídicas 
para a Coleta Seletiva e Triagem de Materiais 
Recicláveis durante a pandemia de Covid-19 

 
 

 

 

 


