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PROPOSIÇÃO Nº 1.01180/2017-93 

RELATOR: CONSELHEIRO SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

PROPONENTE: CONSELHEIRO GUSTAVO DO VALE ROCHA 

 

EMENTA 

 

EMENTA. RECOMENDAÇÃO. DIRETRIZES GERAIS, A 

ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE 

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA NO MINISTÉRIO 

PÚBLICO BRASILEIRO. APROVAÇÃO DE TEXTO SUBSTITUTIVO. 

I – Trata-se de proposição de autoria do Conselheiro Gustavo do Vale 

Rocha na qual é trazida à apreciação deste Conselho Nacional proposta 

de recomendação com intuito de criar e/ou adequar as unidades de 

Controle Interno e Auditoria Interna no Ministério Público brasileiro. 

II – Merece destaque a manifestação encaminhada pela Comissão de 

Controle Administrativo e Financeiro (CCAF), que, a partir das 

manifestações dos autos, elaborou parecer analítico cujas conclusões 

foram ratificadas pelo seu então Presidente, o Conselheiro Fábio Stica, e 

pelo atual, o Conselheiro Silvio Amorim, que apresentaram ressalva 

apenas quanto à sugestão do membro auxiliar de transformar a minuta 

em proposta de resolução, por entender que a recomendação é, de fato, 

mais adequada. 

III – Referido parecer teve em consideração, além das manifestações das 

unidades e ramos do Ministério Público e do CNPG, todos os estudos e 

a discussão plenária já realizados no bojo da Proposição nº 

1.00059/2015-09, que tinha objeto muito semelhante e que, após 

intensos debates, restou arquivada, com encaminhamento à CCAF para 

estudos. 

IV – Acolhimento das sugestões da CCAF, destacando a atenção especial 
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dada pela Comissão às preocupações expressadas pelas unidades 

ministeriais e os demais atores do Ministério Público brasileiro que se 

manifestaram nos autos, bem como à necessidade de se estabelecer 

parâmetros e diretrizes sem ferir a autonomia organizacional de cada 

instituição ministerial. 

V – Aprovação da Proposição como Recomendação, nos termos da 

emenda substitutiva apresentada no voto do Relator. 
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PROPOSIÇÃO Nº 1.01180/2017-93 

Relator: Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Proponente: Conselheiro Gustavo do Vale Rocha 

 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO. CONSELHEIRO SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA (RELATOR): 

Trata-se de proposição de autoria do Conselheiro Gustavo do Vale Rocha 

na qual é trazida à apreciação deste Conselho Nacional proposta de recomendação com 

intuito de criar e/ou adequar as unidades de Controle Interno e Auditoria Interna no 

Ministério Público brasileiro. 

Em sua justificativa, o Conselheiro proponente destaca que: 

A presente Proposição visa à edição de Recomendação voltada a 

normatizar a implementação, organização e funcionamento dos órgãos 

de controle interno e auditoria interna no âmbito do Ministério Público 

brasileiro. 

Com efeito, desde o I Encontro Nacional de Controle Administrativo e 

Financeiro do Ministério Público, realizado em Brasília nos dias 5 e 6 de 

junho de 2013, bem como os Encontros Regionais de Controles Internos 

entre junho de 2014 e janeiro de 2015, verificou-se a necessidade de 

estruturação padronizada de órgãos de controle interno no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

Nesse sentido, afigura-se extremamente pertinente a Proposição, uma 

vez que, por meio do preenchimento de lacuna normativa, estabelece-se 

a padronização procedimental já experimentada no âmbito do Poder 

Judiciário desde o ano desde 2009, quando foi editada a Resolução CNJ 

nº 86/2009. 

Além disso, demonstra-se necessário que os órgãos sejam devidamente 

controlados e monitorados, mediante o estabelecimento de 

procedimentos de controle interno e auditoria interna de forma preventiva, 
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concomitante ou corretiva, principalmente no exercício de suas funções 

administrativas. 

Não obstante, conforme as Diretrizes do Conselho Nacional de Controle 

Interno – CONACI, para o Controle Interno no Setor Público, o “Sistema 

de controle interno é o conjunto de órgãos, funções e atividades, 

articulado por um órgão central de coordenação, orientados para o 

desempenho das atribuições de controle interno indicadas na 

Constituição Federal e normatizadas em casa Poder e esfera de 

Governo”. 

Por fim, a presente Proposição encontra-se em consonância com a 

legislação pertinente, notadamente, o artigo 130-A, §2º, incisos I e II, o 

art. 37, caput, e os artigos 70 e 74, a Lei Complementar nº 75/93 (artigo 

23, § 2º), a Lei nº 8.625/93 (artigo 4º, §2º), a Lei nº 4.320/64 (artigo 75), 

a Lei Complementar nº 101/2000 (artigo 54, parágrafo único, e art. 59), 

bem como às normas nacionais e internacionais relativas às áreas de 

contabilidade, auditoria e controladoria. 

Essas as razões pela qual se apresenta esta Proposta de 

Recomendação. 

A proposição foi inicialmente distribuída ao Conselheiro Dermeval Farias 

Gomes Filho que, em 25/01/2018, proferiu despacho determinando a notificação dos 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e dos ramos do Ministério 

Público da União, para sugestões no prazo de 30 (trinta) dias. 

Na data de 27/11/2019, a presente proposição foi redistribuída a esta 

relatoria, tendo em vista o fim do mandato do Conselheiro relator, em cumprimento ao 

disposto no art. 39, §1º, do RICNMP. 

Em 29/11/2019, a Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões – 

COADE encaminhou memorando à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro – 

CCAF, conforme decisão plenária proferida na 18ª Sessão Ordinária deste Conselho 

Nacional, remetendo cópia da Proposição nº 1.00059/2015-09 para conhecimento e 

adoção das providências cabíveis. 
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Em resposta ao despacho, foram apresentadas as seguintes considerações, descritas 

no quadro a seguir, de forma sucinta: 

UNIDADE 

MINISTERIAL/ÓRGÃO 

MANIFESTAÇÃO 

Ministério Público do 

Estado do Rio de 

Janeiro – fls. 61-67 

“(...) Nesse mister, corroboro as manifestações da Secretaria de 

Planejamento  e  Finanças  (fl.  13)  e  da Auditoria-Geral  do  Ministério  

Público (fl   18),   opinando   pela   reforma   da   redação   dos   artigos   3º   

e   4º   da recomendação  proposta,  dado  o  grande  impacto  que  as  

exigências neles contidas  acarretarão,  tendo  em  conta  a  dificuldade  de  

recrutamento  de servidores  com  o  perfil  profissional  almejado  para  as  

funções. A  exigência tornar-se-ia  ainda  mais  gravosa  nas  unidades  do  

Ministério  Público  com reduzido quadro de servidores. 

“Outro ponto que merece reforma é a limitação temporal no exercício das 

funções de auditoria e controle interno. A um porque a rotatividade pretendida 

esbarrará na baixa oferta de profissionais com essas características nas 

unidades; a dois porque, como bem mencionado na manifestação de fl. 18, o 

período não é compatível com o tempo de mandato daquele a que se 

encontra vinculado diretamente. O Procurador-Geral de Justiça, reconduzido, 

poderá permanecer na chefia institucional por quatro anos, nos casos em que 

a estrutura administrativa da unidade do MP prever a vinculação do principal 

órgão de controle interno ao PGJ. Mesmo nas hipóteses em que o órgão de 

controle estiver relacionado ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, a maioria de seus membros desempenhar suas funções por mais 

de dois anos. (...)” 

Ministério Público do 

Estado da Paraíba – fls. 

70-75 

“(...) entendo prudente informar ao CNMP, a título também de contribuição, 

que o Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio da LC nº 143/2017, 

modificou artigos da LC nº 97/2010 e criou, com amparo no § 2º, do art. 4º, 

da Lei nº 8.625/93,  o  seu  sistema  de  controle  interno  integrado  por  um 

Comitê de Auditoria Interna e uma Assessoria de Auditoria interna, conforme 

citação a seguir: (...) 

“E uma sugestão que proponho, para referida recomendação é a de que 

membros do Ministério Público também façam parte dessas unidades de 

controle interno, como está na nossa lei, uma vez que é preciso Procurador 

de  Justiça  ou  Promotor  de  Justiça  ficar  mais  qualificado em  relação  à 

matéria  orçamentária  e  financeira  até  mesmo  para  dialogar melhor  com 

outros órgãos, incluindo Poder Executivo e Tribunal de Contas do Estado. 
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A  outra  que  faço  não  é  uma  sugestão,  mas  sim,  como  todo  respeito, 

colocações com as seguintes perguntas: 

Pode um Procurador de Justiça (art. 22, II, da Lei nº 8.625/93) ou Promotor 

de Justiça quando  em  exercício  de  cargo  administrativo  ser  auditado  por 

comissão formada por servidores? (incisos II e IV, do art. 5º, da Resolução). 

Pode comissão formada por servidores examinar aplicação de recursos 

públicos por entidade de direito privado?   (inciso VII, do art. 7º, da 

Recomendação). 

Pode comissão formada por servidores determinar adoção das providências 

cabíveis a órgão Superior do Ministério Público, sob pena de comunicação 

direta ao Tribunal de Contas e ao CNMP?  (inciso XIV, do art. 7º, da 

Recomendação). 

Por causa desses questionamentos, acredito que, respeitadas as requisições 

do Controle Externo, o Controle Interno e de Auditoria Interna deveria ficar 

subordinado, não simplesmente vinculado (§ 3º, do art. 4º, da 

Recomendação), ao Procurador-Geral de Justiça, com redação semelhante 

ao REGIMENTO INTERNO AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO (...)” 

Ministério Público do 

Estado de Sergipe – fl. 

76 

Informa que não tem sugestões. 

Ministério Público do 

Estado do Rio Grande 

do Sul – fls. 78-95 

“(...) A norma do inciso XIV do artigo 7° é emblemática para evidenciar o quão 

distante estará o referido órgão da Administração, distanciamento este gerado 

pelo viés fiscalizados e que produzirá inegável redução dos ganhos para os 

processos de trabalho  e decisão, já que o modelo proposto trabalha com a 

lógica da desconfiança e a sobreposição de órgãos com atribuição 

substancialmente idêntica, quando ao experiência nacional aponta no sentido 

de que o acúmulo de estruturas de controle com viés fiscalizador não tem 

logrado o aperfeiçoamento da governança em nenhuma esfera da 

Administração Pública. 

(...) Estabelece o artigo 4° que as chefias das unidades de controle interno 

serão tituladas por servidores efetivos. Em um modelo que se tem como mais 

pertinente, o órgão seria liderado por membro vinculado ao Gabinete do PGJ. 

Só assim haveria a possibilidade de uma interlocução efetiva e uma  atuação 

mais proativa em favor da melhoria da eficiência da governança administrativa 

e financeira. 
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Já sobre o rodízio entre os integrantes do órgão e o respectivo lapso, previsto 

no § 2° do artigo 3° da proposta, tem-se que a disposição desconsidera as 

peculiaridades de cada unidade e fixa prazo demasiado exíguo para que o 

servidor possa internalizar grande parte das situações que envolvem 

determinadas matérias. 

Ademais, ao dispor que os órgãos de controle interno são livres que quaisquer 

influências, para selecionar tecnicamente as áreas e assunto a serem 

auditados, o escopo dos trabalhos, os procedimentos, os critérios de seleção 

de amostras e a frequência na avaliação, de forma a permitir a manutenção 

de sua independência e objetividade, a proposta de Recomendação 

obstaculiza o direcionamento do órgão para avaliações que permitam traçar 

uma política de gestão executiva em favor da efetiva melhoria da governança. 

(...) o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sugere que a 

Recomendação a ser editada acompanhe o modelo da Resolução CNJ n.º 

86/2009, limitando-se a estabelecer diretrizes gerais para implantação nos 

órgãos de Controle Interno.” 

Ministério Público do 

Estado do Espírito 

Santo – fls. 97-98 

“(...) Primeiramente, ressalta-se como inevitável o fomento da estruturação 

das unidades de controle interno no âmbito dos Ministérios Públicos 

brasileiros, em compasso com a forma como as organizações públicas têm 

se manejado no trato dos recursos públicos, especialmente diante do 

momento pelo qual passa o País. Contudo, o instrumento pelo qual se 

apresenta o intento neste momento, qual seja, uma proposição de 

Recomendação, não se mostra vinculante diante dos Ministérios Públicos. Se 

por um lado mostra-se exatamente na toada de que cada controle interno é 

adaptável à estrutura da entidade a qual pertence, por outro acaba por não 

padronizar normas gerais de atuação no âmbito dos MP’s; 

Independentemente da forma como se apresente o instrumento, é certo que 

se organizou essencialmente para a estruturação administrativa da unidade 

central de controle interno, adentrando, até certo ponto, à autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária de cada Ministério Público, deixando 

de se atentar para o objetivo primordial, a saber, o de traçar os pontos 

norteadores da atuação fiscalizadora do controle interno. 

Certo é que, em resposta ao CNMP, deve-se ter em mente que 

independentemente de haver ou não uma Resolução ou até mesmo uma 

Recomendação desse Conselho Nacional do Ministério Público sobre o tema, 

a unidade executora do controle interno do MP-ES, denominada 
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originariamente Assessoria de Auditoria Interna e Controle – ASCI, foi criada 

pelo Ato nº 162, de 15 de fevereiro de 2006, do Procurador-Geral de Justiça, 

devidamente convalidado por disposição legal inserte na Lei Orgânica do MP-

ES e   vem   desempenhando   suas   atividades   desde então   com 

autonomia,   imparcialidade,   eficiência,   executando   ações   fiscalizatórias, 

preventivas e de controle, sempre zelando pela aplicação regular das verbas 

públicas.” 

Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso 

– fls. 101-104 

“(...) 1.  Sugere-se  suprimir  a  frase  “com  mandato  de  02  (dois)  anos” do 

caput do art. 4º, que possui a seguinte redação: (...) 

(...) 2. Sugere-se a exclusão do §2º do art. 4º ou, subsidiariamente, remover 

a  expressão  “bem   como   desrespeito   a   essa   Recomendação”,assim 

redigido:(...) 

(...) 3. Sugere-se a exclusão do art. 6º, e deslocamento dos §§ 1º e 2º para o 

art. 7º, senão vejamos: (...) 

(...) 4.Sugere-se a alteração do inciso XI do art. 7º, nos seguintes termos: 

Texto original: 

XI – orientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos 

pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma 

de prestar contas; 

Texto sugerido: 

XI – orientar a administração nos aspectos relacionados com os controles 

internos e externo, inclusive sobre a forma de prestar contas.” 

Ministério Público do 

Estado de Goiás – fls. 

105-108 

“(...) As atividades de Controle Interno tem como características principais a 

vinculação e o assessoramento à alta administração da entidade, com o 

objetivo de agregar valor à gestão. Assim, a vinculação direta da unidade de 

Controle Interno ao Procurador-Geral, assim como da unidade de Auditoria 

Interna (art. 2º, caput), proporciona um posicionamento com maior 

independência. (...) 

(...) É importante destacar que a padronização estabelecida por meio da 

Recomendação não deve interferir na discricionariedade dos Procuradores-

Gerais para nomear sua equipe assessora. As designações para o exercício 

de funções gratificadas presumem a relação de confiança existente  entre o 

gestor e o designado. Desse modo, cabe ao dirigente da Instituição avaliar a 

conveniência ou não da manutenção do chefe da unidade de Controle Interno 

e de Auditoria Interna, assim como acontece com as chefias dos demais 

setores administrativos. 

“Em virtude do desdobramento das atividades de Controle Interno e de 
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Auditoria Interna, para além da fiscalização e controle das matérias exigidas 

constitucionalmente (art. 3º, §1º), exige-se, também, dos integrantes dessas 

unidades conhecimentos atualizados das normas, procedimentos e técnicas 

aplicáveis de controle e de auditoria interna. Salientamos que, por exigência 

dos arts. 54 e 59 da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, VII, letra “b”, da 

Lei n° 12.527/2011, as atividades desenvolvidas pelas unidades de Controle 

Interno e de Auditoria Interna exigem a formação de uma equipe 

multidisciplinar, na qual cada integrante contribui com meu conhecimento 

técnico e capacidade profissional, de forma a agregar o máximo valor ao 

trabalho da unidade. Em razão da atuação multifacetada, caberá à chefia 

dessas unidades estabelecer critérios multidisciplinares acerca de formação 

acadêmica, conhecimento e experiência adequados para a seleção de 

servidores que comporão as equipes de Controle Interno e Auditoria Interna. 

“Considerando o período estabelecido para o mandato dos cargos de chefia 

das unidades de Controle Interno e de Auditoria Interna (art. 4º), bem como 

obrigatoriedade de rodízio de funções e a disposição de recursos humanos 

adequados ao exercício das atividades de competência dessas unidades, a 

nomeação de servidor de qualquer entidade da Administração Pública 

brasileira, quando atendido o disposto no art. 3º, §1º, garante o encontro entre 

a imparcialidade e a capacitação específica exigidas para o exercício da 

atividade.  Assim, as chefias e as equipes das unidades de Controle Interno e 

de Auditoria Interna podem ser compostas por servidores efetivos do 

Ministério Público e/ou cedidos de outros órgãos da Administração. 

“No que concerne ao período estabelecido para o mandato de 2 (dois) anos 

dos cargos de chefia das unidades de Controle Interno  e de Auditoria Interna 

(art. 4º), apresenta-se justificável a recondução por igual período de 

tempo,haja vista a discricionariedade dos Procuradores-gerais para  avaliar a 

conveniência ou não da manutenção da sua equipe assessora. 

“Quanto à área de formação acadêmica, bem com ao nível de conhecimento 

técnico para os cargos de chefia dos órgãos de Controle e Auditoria, deve 

recair preferencialmente para as áreas previstas no art.4o, entretanto, visto 

que a sua atuação multidisciplinar, bem como o desdobramento das 

atividades de Controle Interno e de Auditoria Interna, cabe ao titular máximo 

do órgão estabelecer critérios multidisciplinares apropriados de formação 

acadêmica, comportamentais e de experiência, com vistas ao provimento dos 

cargos de chefia para essas unidades. 
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“Estabelecidos os devidos mecanismos que garantem a imparcialidade e a 

legitimidade das atividades de Controle Interno e de Auditoria Interna, tais 

como a não participação no fluxo administrativo ordinário de processos (art. 

6o, caput), é importante que os órgãos de Controle Interno e de Auditoria 

Interna aproximem-se da gestão, a fim de orientá-la quanto à melhor 

utilização das informações, relatórios e levantamentos produzidos. Valoriza-

se assim as áreas de controle e auditoria, pois a autoridade  máxima  da 

Instituição  passa  a  ver  a  aplicação  prática  e  as  melhorias  decorrentes  

do trabalho  realizado  por  estes  setores  como  ferramentas  de  gestão  e  

de transparência, em vez de deparar-se somente com dados técnicos 

isolados de conformidade/inconformidade.” 

Ministério Público do 

Estado do Tocantins – 

fls. 110-112 

“(...) 2. Inicialmente,  ressaltamos  que  neste  Parquet  há  uma  Controladoria 

Interna estruturada, consoante disposto no art. 32, IV e art. 39 da Resolução 

nº  008/2015/CPJ - Regimento  Interno  do  Ministério Público  do  Estado  do 

Tocantins, sendo que tal Sistema de Controle Interno foi instituído no âmbito 

deste Órgão através do art. 60, II c/c o art. 3º, § 3º da Lei Complementar nº 

12/1996. 

(...) 2. No art. 4º: 

- acréscimo da expressão ao final, “podendo ser prorrogado por igual 

período”, haja vista, a possibilidade de recondução do cargo de Procurador-

Geral de Justiça; 

- o artigo prevê que o cargo de chefia das unidades de Controle Interno- CI 

tenha mandato de 02 (dois) anos, ficando aqueles investidos no cargo 

inelegíveis por 04 (quatro) anos após o exercício do referido mandato. 

As chefias são cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do 

gestor. Torná-los elegíveis retiraria o poder discricionário do Procurador-Geral 

de Justiça para escolha do servidor de sua confiança para o exercício do 

cargo. Ademais, propõe-se estabelecer um longo período de inelegibilidade 

para a função o que inviabilizaria a escolha de servidores qualificados para o 

exercício do mister, uma vez que a maioria dos MPs tem carência de 

servidores com formação e perfil adequados para atuar nessa área, conforme 

exigido ao longo da própria recomendação; 

- Nesse contexto, a sugestão é a melhor estruturação da redação do § 2º, 

uma vez que se o Ato for praticado pelo Servidor, deve ser logo exonerado, 

pelas características do cargo. Por outro lado, a possibilidade de abertura de 

processo administrativo impede que a Chefia das Unidades de Controle se 

submetam a imposições da alta direção. 

3. O art. 6º Proíbe a atuação das unidades de controle interno no fluxo 
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administrativo de gestão, além de vedar a participação dos servidores em 

comissões administrativas. 

Caso prevaleça essa vedação teremos grandes prejuízos na realização do 

controle prévio e concomitante, já que para garantir o momento desse 

controle as análises são feitas durante as fases de execução da despesa, 

sendo elas: empenho, liquidação e pagamento (no mínimo).  Retirar a atuação 

do CI desse fluxograma prejudicará o momento de realização do controle, 

ficando apenas o controle a posteriori, o que já é feito pelas Cortes de Contas.  

Ademais, vale ressaltar que a unidade de controle interno participa desse 

fluxograma essencialmente como órgão de controle para garantir a 

legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia dos atos de gestão no momento  

de  sua  constituição  e  não  como  órgão  de  execução,  de administração,  

o  que  não  fere  o  princípio  da  segregação  de  função,  nem gera  conflito  

de  interesse,  pelo  contrário,  traz  uma  segurança  maior  para  o 

responsável  pela  unidade  que  tem  responsabilidade  solidária,  prevista  

na CF/88.” 

Ministério Público do 

Estado de Pernambuco 

– fl. 115 

Informa que, em breve, apresentará sugestões. 

Procuradoria Geral da 

República – fls. 117-

128 

“(...) conforme explicito nas justificativas apresentadas para a proposição, as 

Diretrizes do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI para o 

Controle Interno no Setor Público Estadual recomendam que as atribuições 

de controle interno indicadas na Constituição Federal sejam normatizadas em 

cada esfera de Governo: (...) 

(...) 20. Na proposta de Recomendação do CNMP, nota-se, porém, que não 

há dispositivo que estabeleça a necessidade de criação de carreira/cargo 

específico, embora haja a indicação nesse sentido, (...) 

(...) 22. Desse modo, sugerimos que, na Recomendação, seja proposta a 

criação de carreira específica para as unidades de controle interno ou de 

auditoria, quando a adoção dessa medida, em razão da estrutura do órgão, 

seja viável. Naquelas unidades em que isso não seja possível, que seja 

recomendada pelo menos a criação de uma especialidade própria de auditoria 

para o exercício no órgão de controle interno. 

(...) 24. Observe-se, porém, que a criação de carreira ou cargo específico não 

pode significar restrição da ocupação do cargo de Auditor a determinadas 

formações superiores, uma vez que o controle interno abrange diversas áreas 

de conhecimento, a exemplo de engenharia civil, tecnologia da informação, 

gestão de pessoas, administração, contabilidade. Assim, a limitação de 

formação pode, em vez de produzir um controle interno mais especializado, 



 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

12/69 

acabar por enfraquecê-lo, limitando sua área de atuação. Ademais, é 

necessário avaliar se todos os integrantes do controle interno devem, 

necessariamente, ser portadores de nível superior. Pensamos que, 

igualmente ao Poder Executivo Federal, poderá ser prevista a lotação de 

técnico na composição do corpo funcional dos órgãos de controle interno, com 

funções de apoio e auxílio às atividades dos auditores. 

(...) 26. Nesse ponto, importante abordar também a restrição trazida no caput 

do art. 4° da Recomendação, em relação ao ocupante do cargo de Auditor-

Chefe ou equivalente. Na redação desse artigo, foi estabelecido que o chefe 

do órgão ou unidade de controle interno deverá ter informação superior na 

área orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou de administração pública. 

27. Ao nosso, ver, para o exercício do cargo da carreira do Controle Interno 

e, por óbvio, par a chefia do órgão ou da unidade, não se faz necessário ter 

formação superior específica. O importante é que o escolhido seja da carreira, 

tenha conhecimento nas áreas pertinentes e, mais relevante, experiência 

mínima em cargo de chefia na área de controle interno, independente da 

formação superior específica. 

29. Nada obstante, caso se entenda por manter essa recomendação de 

restringir a determinados cursos, sugerimos a alteração da redação, visto que 

a atual não define os cursos de formação de nível superior que estariam 

abrangidos pela norma, somente estabelece de forma ampla, citando 

possíveis áreas de conhecimento, fato que pode dar margem a 

questionamentos posteriores. 

30. Ainda quanto ao cargo de Auditor-Chefe ou equivalente, vale consignar 

que esta Audin-MPU compreende que o principal propósito da norma para 

instituição de mandato seja de proporcionar maios independência no 

exercício das funções, protegendo o ocupante do cargo quanto aos 

desligamentos arbitrários, conferindo ao mandatário o exercício do cargo com 

autonomia e independência. Todavia, faz-se necessário tecer algumas 

considerações sobre o assunto. 

31. Primeiro, importante observar que a norma está direcionada para todos 

os Ministérios Públicos brasileiros, muitos dos quais são responsáveis por 

órgãos de pequeno porte, com estruturas reduzidas, que podem dificultar, ou 

mesmo inviabilizar a adoção de mandatos, ainda mais com o mandato restrito 

a dois anos e com carência de quatro anos. 

(...) 34. Frise-se que a regra pode ocasionar desestímulo, visto que, 

independente da qualidade da gestão, haverá o afastamento após o decurso 

de dois anos, e somente após transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos poderá 

haver nova nomeação para esse cargo. A exclusão desse dispositivo não traz 
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qualquer prejuízo e vai ao encontro da essência da norma de recomendação 

que é o fortalecimento dos órgãos de controle interno do Ministério Público 

brasileiro.  

(...) 36. Pelas mesmas razões expostas acima, importa enfatizar que, a nosso 

ver, também existe inviabilidade na aplicação do disposto no § 2° do art. 3° 

da Recomendação quanto ao rodízio de todas as funções, já que estas 

também são de livre nomeação e exoneração e essa estratégia, pode causar 

o mesmo desestímulo e descontinuidade abordados nos parágrafos 

anteriores. Não se pode olvidar também que excelentes técnicos nem sempre 

são bons líderes e que, antes de tudo, a nomeação para as funções deve 

recair sobre servidores/auditores que tenham mérito para ocupá-las e que 

queiram exercer tais atribuições e os desafios, o que, com a obrigatoriedade 

do rodízio, ficaria seriamente comprometido. 

37. Ainda sobre o disposto no § 2° do art. 3°, sobre a determinação de 

treinamento de todos os servidores, em todas as áreas de conhecimento 

necessárias para a atuação no controle interno, vale notar que o atendimento 

da norma como estabelecida vai ocasionar a necessidade de dispor de 

servidores durante extensos períodos para que consigam realizar o 

treinamento mínimo exigido, muitas vezes em áreas que não atuarão. Isso 

pode comprometer a execução dos serviços do controle interno, em razão da 

diminuição dos dias de exercício no órgão ou unidade. 

(...) 39. Outra questão a ser abordada refere-se ao disposto no inc. I do art. 

10. Nesse dispositivo, foi estabelecido que a Programação Anual de Auditoria 

deve ser submetida à aprovação do Procurador-Geral da República. Na nossa 

visão, esse dispositivo caminha em sentido inverso ao intento da norma, pois 

submete a aprovação da autoridade máxima do Ministério Público, a 

programação de atividades que devem ser realizadas com base apenas em 

critérios técnicos e regras nacionais e internacionais de auditoria pública, 

especialmente com base em análises de riscos, relevância, materialidade, 

etc. 

40. A submissão dessa programação à aprovação do Procurador-Geral 

sugere que o chefe do órgão poderia determinar o que seria auditado ou não, 

o que poderia diminuir a independência fixada na proposta de 

Recomendação. Inclusive, não se pode deixar de observar que esse 

dispositivo pode colidir com a redação do caput art. 9° da Recomendação, o 

qual propõe que: (...). 

(...) 41. Observamos ainda que embora os artigos 2° e 9° da proposta de 

Recomendação estabeleçam que as atividades de auditoria devem ser 

realizadas com a “devida independência”, idenficiamos na proposição 
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dispositivos que podem retirar essa independência, a exemplo do art. 11 que 

atribui a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro – CCAF a 

competência para “proposição de atos regulamentares e recomendações de 

providências relativas aos órgãos de Controle Interno no âmbito do Ministério 

Público brasileiro” e para “elaborar e atualizar (...) Manual de Controle Interno 

do Ministério Público” e “emissão de notas técnicas sobre termas que 

necessitem de entendimento uniformizado nos diversos órgãos 

administrativos dos Ministérios Públicos estaduais e federal”. Ademais, s.m.j, 

o estabelecimento de competência a unidades do Conselho Nacional do 

Ministério Público (art.s 11 e 12) não parece apropriado com conteúdo de 

recomendação “sobre a criação e/ou adequação de unidades de Controle 

Interno e Auditoria Interna no Ministério Público brasileiro”.  

42. Por fim, observamos que, apesar do caráter não vinculante das 

recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, consoante a 

PORTARIA-PRESI N° 48, de 28 de abril de 2016, que aprovou o Manual 

Prático de Padronização de Atos do Conselho Nacional do Ministério Público, 

o art. 14 da proposição faz determinações e estabelece prazos a serem 

cumpridos pelas Procuradorias-Gerais a respeito da criação e adaptação, 

sendo que a norma contém várias outras diretrizes”. 

Ministério Público do 

Estado do Acre – fl. 130 

Apresenta justificativa propondo a alteração do art. 1º, §2º nos seguintes 

termos: 

“1) Sugere-se a inclusão da expressão “à Procuradoria Geral”, para ficar 

explícito  que somente  o Procurador-Geral  é  que  possui  a  prerrogativa  de 

ceder os servidores da Instituição. 

2)  Sugere-se a inclusão da expressão “atividades” no lugar de “auditoria 

anual”,  uma  vez  que  o  trabalho  da  unidade  de  Controle  Interno  não  se 

resume   à   realização de   auditoria   anual,   uma   vez   sendo   possível   a 

realização de outros procedimentos.” 

Ministério Público do 

Estado da Bahia – fl. 

132 

Informa que não tem sugestões a serem apresentadas, tendo em vista que, 

os órgãos de Controle Interno do MP/BA estão estruturados e adequados às 

determinações do CNMP. 

Ministério Público do 

Estado do Pará – fl. 134 

“(...) A proposta apresentada traz importante possibilidade de criação e 

adequação das unidades permanentes de Controle Interno e Auditoria 

Interna, uma vez que busca a padronização e uniformização destas Unidades, 

sendo objeto de vários debates nos encontros promovidos pelo Ministério 

Público. 

Importante ressaltar que já tramita proposta de Resolução (processo CNMP 

nº 1.00059/2015-09), a qual foi criada com a participação de representantes 

de todos os Ministérios Públicos da Federação, no que sugiro que ocorra 
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reunião dos processos, visando uma unificação dos debates, com a finalidade 

de formatar texto final.” 

Ministério Público do 

Estado de São Paulo – 

fls. 136-140 

“(...) Após a leitura da proposição, a título de colaboração, sugerimos a 

utilização de sistemas informatizados específicos para a realização de 

auditorias à distância, como forma de aperfeiçoamento na coleta e análise de 

dados pelos controles Internos e de aprimoramento da gestão.” 

Ministério Público do 

Estado do Amazonas – 

fls. 142-144 

Informa que não tem sugestões a fazer e que o MP/AM possui uma unidade 

de controle/auditoria interna. 

Ministério Público do 

Trabalho – fl. 146 

Sugere que seja mantida a identidade da proposta inicial e informa que foi 

encaminhada minuta com as sugestões apresentadas pela AUDIN/MPU para 

a proposta de recomendação. Informa, ainda, que caso haja alteração 

substancial da proposta inicial, ressalva-se a possibilidade de emitir novo 

posicionamento. 

Ministério Público do 

Estado do Paraná – fls. 

165-172 

“(...) Com relação ao Ministério Público do Estado do Paraná, ressalva-se que 

já existe resolução que institui o sistema de controle interno, a Resolução n.º 

3321/2011, que revogou resolução anterior (Resolução n.º 1086/99). 

Da leitura da recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público –

CNMP extrai-se que as disposições constam  da  Resolução  nº  3321/2011, 

em  que  pese  de  forma  menos  detalhada,  com  as  do  art.  4º.  Na prática, 

contudo, o cumprimento tem sido integral.” 

Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais – 

fls. 174-179 

“(...) o Conselho Nacional de Procuradores Gerais entende que o formato 

recomendado pela proposta apresentada tão só replica ordem de atribuições 

conferidas constitucionalmente aos órgãos de controle externo, deixando, 

portanto, ao superpor instâncias com idêntico perfil, de efetivamente contribuir 

organicamente para a melhoria da governança administrativa e financeira do 

Ministério Público. 

Efetiva contribuição para o aperfeiçoamento da gestão viria com a adoção de 

um modelo de órgão interno que constituísse pilar de apoio à governança, 

com atuação proativa e voltada para os Procuradores-Gerais, destinada a 

aportar diagnósticos e avaliações estratégicas para maximizar a eficiência 

administrativa e financeira da Unidade Ministerial. 

(...) O exame das disposições encerradas na proposta de normativa, porém, 

indica em sentido diverso da aventada padronização procedimental, uma vez 

que divergem substancialmente daquelas constantes do modelo adotado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, pois a Resolução CNJ n.º 86/2009 – vigente 

desde 2009, sem alterações, o que indica a pertinência da modelagem – tão 

somente estabelece diretrizes gerais sobre a criação da estrutura de controle 

interno. 
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(...) Estabelece o artigo 4º que as chefias das unidades de controle interno 

serão tituladas por servidores efetivos detentores de mandato de 02 (dois) 

anos. Em um modelo que se tem como mais pertinente, o órgão seria liderado 

por membro do Ministério Público vinculado ao Gabinete do Procurador-

Geral. Só assim haveria a possibilidade de uma interlocução efetiva e uma 

atuação mais proativa em favor da melhoria da eficiência da governança 

administrativa e financeira. 

Ao estabelecer que a destituição da chefia do órgão de controle somente 

possa ocorrer em sede de regular processo administrativo, no mencionado 

artigo 4º, a proposta de Recomendação reforça a ideia da adoção de um 

modelo – equivocado porque não servirá para um efetivo aprimoramento 

institucional – absolutamente idêntico àquele dos órgãos de controle externo. 

Também partindo da premissa adotada acerca do perfil apropriado para o 

órgão de controle interno, bem como da relação de equiordenação que o 

mesmo deve manter com a Administração, está a merecer substituição o 

verbo “fiscalizar” constante em vários dos incisos do artigo 7° da proposta 

apresentada, por não constar do texto constitucional, por contrariar a natureza 

do órgão controlador e por não se ajustar àquela que se tem como a precípua 

finalidade da estrutura orgânica em questão, sugerindo-se a respectiva 

supressão, uma vez que a dicção dos incisos já contempla o verbo “avaliar” 

constante do comando constitucional. Idêntica revisão se impõe relativamente 

no artigo 1°, caput e § 1º, ao inciso IV do artigo 5º e ao artigo 8º da proposta. 

Especificamente quanto ao comando do inciso XIV do mencionado artigo 7º, 

tem-se que a disposição não se afigura necessária frente ao já estabelecido 

pelo § 1º do artigo 74 da Constituição Federal, cujos termos não contemplam 

o prazo inarredável fixado, que pode resultar exíguo para a adoção das 

providências cabíveis para atendimento à juridicidade. Assim, sendo, caso 

não seja suprimida a disposição, sugere-se a adoção de redação idêntica 

àquela do texto constitucional. 

Ademais, ao dispor em seu artigo 9º que os órgãos de controle interno são 

“livres de quaisquer influências, para selecionar tecnicamente as áreas e 

assuntos a serem auditados, o escopo dos trabalhos, os procedimentos, os 

critérios de seleção de amostras e a frequência na avaliação, de forma a 

permitir a manutenção de sua independência e objetividade”, a proposta de 

Recomendação obstaculiza o direcionamento do órgão para avaliações que 

permitam traçar uma política de gestão executiva em favor da efetiva melhoria 

da governança, direcionando a atuação do órgão, na prática, para um controle 

de conformidade formal-legalista que já é exercido pelos órgãos de controle 

externo. 
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Por todas as ressalvas apresentadas relativamente à finalidade do órgão de 

controle interno, além da própria limitação das respectivas estruturas de 

pessoal, tampouco se afigura apropriada a disposição do § 2º do artigo 1º da 

proposta apresentada, que expressamente estabelece a possibilidade de 

requisição de pessoal pelos órgãos de controle externo. 

Por derradeiro, tem-se como demasiado exíguo o prazo fixado para criação 

ou adequação das unidades (180 dias), já que a estruturação do órgão pode 

demandar iniciativas administrativas e legislativas que encerrem 

complexidades impeditivas ao respectivo atendimento. 

(...) Feitas tais considerações, a presente Nota Técnica expressa o 

entendimento deste Conselho Nacional de Procuradores Gerias – CNPG pelo 

aperfeiçoamento da minuta proposta de Recomendação sobre o tema 

versado, nos termos acima delineados, mediante a adoção de modelo similar 

à Resolução CNJ n.º 86/2009, que se limita a estabelecer diretrizes gerais 

para implantação dos órgãos de Controle Interno, em prestígio à autonomia e 

à peculiaridades locais de cada unidade do Ministério Público. 

Alternativamente, a proposição está a exigir revisão quanto ao modelo a ser 

instituído, para que não haja mera superposição de atuação entre a unidade 

de controle interno e os órgãos constitucionais de controle externo”. 

Ministério Público do 

Estado do Maranhão – 

fls. 181-197 

“(...) manifestamo-nos favoravelmente aos termos da Proposta de 

Recomendação do Conselheiro Gustavo do Vale Rocha, sugerindo o que 

segue, pelas razões abaixo apresentadas: 

1 – retirada dos parágrafos 1º. e 2º. do artigo 3º. da Proposta de 

Recomendação, de 18  dezembro  de  2017,  ora  em  análise,  e  inclusão  

do parágrafo 1º. do artigo 3º. da Proposta de Resolução, datada de 23 de 

junho de 2015; e 

2 - retirada do artigo 4º. da Proposta de Recomendação, de 18 de dezembro 

de 2017. 

Quanto às sugestões contidas nos itens 1 e 2, temos a considerar que tais 

alterações fazem-se necessárias para garantir a autonomia e independência 

administrativa da Instituição, bem como para evitar o engessamento das 

unidades de controle interno e de auditoria interna, descendo a minúcias que 

dizem respeito à estruturação administrativa da unidade e que, em nosso 

entender, não representariam uma elevação da eficiência do serviço prestado. 

(...) No que se refere ao estabelecido no artigo 4°. da proposta em análise, 

entendemos que, novamente, fere a independência funcional e a autonomia 

administrativa desta Instituição, uma vez que retira do Procurador-Geral de 

Justiça a condição de escolher o chefe da unidade de controle interno e de 

auditoria interna, como ocorre com as demais unidades administrativas, cujos 
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cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração. 

(...) Quanto ao § 3°. do artigo 4°. da proposta em comento, compreendemos 

que as exigências ali contidas já estão contempladas na Resolução nº. 

177/2017-CNMP, que proíbe a designação para função de confiança ou a 

nomeação para cargo em comissão, no quadro dos serviços auxiliares do 

Ministério Público, de pessoas que tenha praticado atos tipificados como 

causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral e outros constantes 

na própria resolução. 

3 – alteração do inciso XIV do artigo 7º. da Proposta de Recomendação, de 

18 de dezembro de 2017, pela inclusão do Parágrafo Único do artigo 7º. da 

Proposta de Resolução, datada de 23 de junho de 2015. 

Neste contexto, entendemos mais adequada a redação contida na Proposta 

de Resolução datada de 23 de junho de 2015, visto que esta é menos 

específica e não impõe aos integrantes da unidade a avaliação, por exemplo, 

se a não adoção das providências cabíveis decorre de uma conduta dolosa 

da gestão.” 

Ministério Público do 

Estado de Santa 

Catarina – fl. 199 

Informa que “adere integralmente às sugestões constantes da Nota Técnica 

CNPG n. 14, de 19 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Procuradores 

Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG)”. 

Comissão de Controle 

Administrativo e 

Financeiro do CNMP – 

fls. 208-235 

“(...) Com efeito, estudo realizado é de indiscutível qualidade e representa 

posicionamento da CCAF, para subsidiar o debate a respeito da instituição e 

consolidação de sistemas de controle interno no âmbito dos ramos e unidades 

do Ministério Público brasileiro, o qual passará instruir os autos da Proposição 

1.01180/2017-93 e poderá servir de base para a deliberação do Plenário do 

CNMP. 

(...) Primeiramente, deixo de encaminhar a minuta substitutiva apresentada 

pelo auxiliar da CCAF, por considerar que demandaria a manifestação dos 

demais membros que integram a Comissão. 

Ademais, tem-se que a edição de ato normativo pelo CNMP poderá justificar 

a criação de novas estruturas administrativas nos ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro, bem como cargos para acomodar servidores que 

passem a integrar os respectivos controles internos. 

Logo, a edição de resolução, por sua natureza normativa, imporia a criação 

destas estruturas, fato que por si só representa ingerência do CNMP na 

gestão administrativa dos respectivos Órgão ministeriais. 

(...) Isso posto, acolho o Estudo Técnico formulado pelo membro auxiliar da 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, consignando apenas a 
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discordância sobre o instrumento a ser utilizado – Recomendação, bem como 

deixando de encaminhar a minuta substitutiva, eis que não submetida ao crivo 

dos demais membros integrantes da Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro”. 

Em 04/12/2019, verificando que estavam cumpridos requisitos 

procedimentais estabelecidos no art. 148 do RICNMP e que a proposta já havia sido 

disponibilizada aos demais integrantes deste colegiado e aos Procuradores-Gerais dos 

ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, proferi despacho determinando a 

expedição de ofícios aos Presidentes de Associações do Ministério Público, para, 

querendo, manifestarem-se sobre a temática versada nos presentes autos, assinalando 

o prazo de 30 dias a contar do despacho. 

Em 16/01/2020, o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho Ângelo Fabiano Farias da Costa manifestou-se nos autos, informando que a 

entidade não tinha maiores considerações a título de sugestões. 

Na mesma data, o Conselheiro Silvio Amorim encaminhou a este gabinete 

despacho proferido em procedimento administrativo interno nos seguintes termos: 

Trata-se de procedimento encaminhado à Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro - CCAF para avaliação acerca de eventual 

desenvolvimento de estudos sobre o tema contido na Proposição nº 

1.00059/2015-09. 

Referida proposta de Resolução, cujo objeto é normatizar a 

implementação, organização e funcionamento dos órgãos de controle 

interno no âmbito do Ministério Público brasileiro, foi arquivada pelo 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP por ocasião 

da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 26/11/2019. 

Com efeito, assim restou consignado no voto condutor do acórdão, de 

autoria do Conselheiro Valter Shuenquener: 

Cuida-se de proposta de Resolução formulada pelo então Conselheiro 

Jeferson Luiz Pereira Coelho, que visa a normatizar a implementação, 

organização e funcionamento dos órgãos de controle interno no âmbito do 
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Ministério Público brasileiro. 

Durante a 2ª Sessão Ordinária de 2016, ocorrida no dia 27/1/2016, o 

relator originário, Conselheiro Gustavo Rocha, apresentou voto, no 

sentido de aprovar a proposição. Em seguida, pediram vista dos autos os 

Conselheiros Marcelo Ferra e Fábio Stica. 

Ato contínuo, o Conselheiro Leonardo Carvalho antecipou seu voto, 

acompanhando o relator. 

Então, inaugurei divergência parcial, sugerindo a alteração na redação do 

art. 2°, art. 3°, §2°, art. 4º, caput e seu § 1º, tendo sido acompanhado pelos 

Conselheiros Walter de Agra e Fábio George. 

O Conselheiro Otávio Brito, por sua vez, também inaugurou uma segunda 

divergência parcial, para aprovar a Proposição com alteração na redação 

do art. 4º. 

Por ocasião da 2ª Sessão Extraordinária de 2017, ocorrida no dia 

4/7/2017, o Conselheiro Fábio Stica proferiu voto-vista divergente, no 

sentido de sugerir alterações no art. 6º, § 1º e art. 7º, XII e XIV, 

entendendo, também, que a natureza do ato  deveria  ser  alterada  para 

Recomendação.  O Relator, então, alterou o seu voto para acolher as 

mencionadas sugestões.  O Conselheiro Fábio George, a seu turno, pediu 

vista dos autos. 

Em seguida, os Conselheiros Walter de Agra e Orlando Rochadel 

anteciparam os seus votos, acompanhando o relator.  O Conselheiro 

Marcelo Ferra, que havia pedido vista dos autos durante a 2ª Sessão 

Ordinária de 2016, devolveu a vista para proferir voto acompanhando o 

relator. 

Em ocasião posterior, durante a 15ª Sessão Ordinária de 2017, realizada 

no dia 8/8/2017, o Conselheiro Fábio George apresentou voto-vista 

divergente, no sentido de apresentar proposta substitutiva. Dessa forma, 

o Conselheiro Marcelo Ferra retirou o voto que anteriormente havia 

proferido.  O relator originário, Conselheiro Gustavo Rocha, manifestou-

se no sentido de reanalisar os autos, em razão das divergências e 

sugestões apresentadas. 

Por fim, durante a 18ª Sessão Ordinária de 2019, ocorrida no dia 

26/11/2019, foi novamente o processo apregoado, já sob a relatoria do 



 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

21/69 

Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Jr., sucessor do relator originário. 

Durante os debates, o relator atual, ressalvando o fato de que não mais 

poderia se manifestar nos autos em razão do voto já proferido por seu 

antecessor, encaminhou, a título de sugestão e para discussão, que 

fossem coletados os votos remanescentes da atual composição, com a 

diretiva de rejeição da proposta, considerando a quantidade expressiva de 

votos de conversão da proposta de resolução em proposta de 

recomendação e outra quantidade, menos expressiva mas relevante, de 

votos pela rejeição da proposta. 

Em face da novel singularidade originada da sugestão do relator atual, o 

Colegiado entendeu por retomar os debates. 

Cumpre realçar, ainda, que passou a tramitar neste Conselho a 

Proposição nº 1.01180/2017-93, que também trata de apresentação de 

recomendação sobre a criação e/ou adequação de unidades de Controle 

Interno e Auditoria Interna no Ministério Público brasileiro. 

Assim, o Pleno se manifestou pela rejeição da proposta, com seu 

respectivo arquivamento, para eventual desenvolvimento de estudos no 

âmbito da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF). 

Ressalvo, para tanto, que, não obstante o entendimento anterior que já 

havia manifestado nos debates ocorridos nas sessões anteriores, filiei-me 

ao novo entendimento manifestado pelo colegiado. 

Ex positis, confecciono a redação do que decidido pelo Pleno deste 

Conselho Nacional, para rejeitar a presente Proposta de Resolução, 

determinando seu respectivo arquivamento, bem como o 

encaminhamento de cópias dos autos para a Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro, para avaliação acerca de eventual e oportuno 

desenvolvimento de estudos sobre o tema contido na proposta. 

Quanto ao tema em questão, tramita neste Conselho Nacional a 

Proposição nº 1.01180/2017-93, de relatoria do Conselheiro 

Sebastião Vieira Caixeta, a qual possui objeto semelhante, pois 

dispõe sobre a criação e/ou adequação de unidades de Controle 

Interno e Auditoria Interna no Ministério Público brasileiro. 

Em consulta ao Sistema Elo, verifiquei que o d. Relator determinou 
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a expedição de ofícios aos Presidentes das Associações do 

Ministério Público para, querendo, manifestarem-se sobre a 

temática versada naqueles autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Assim sendo, considerando o quanto decidido pelo Plenário nos 

autos da Proposição nº 1.00059/2015-09, entendo que a questão 

deve ser resolvida a partir da atuação conjunta desta Comissão e 

do douto Relator da Proposição nº 1.01180/2017-93, de modo que 

seja facultada manifestação da CCAF no referido procedimento tão 

logo sejam recebidas todas as eventuais sugestões propostas 

pelas Associações do Ministério Público. 

Diante do exposto, solicite-se ao i. Conselheiro Sebastião Vieira 

Caixeta, Relator da Proposição nº 1.01180/2017-93, a abertura de 

prazo para manifestação nos termos aqui assinalados. Em seguida, 

conclua-se o procedimento nesta unidade. 

Em 20/01/20, proferi despacho determinando o retorno dos autos ao 

Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, atendendo à sua 

solicitação de abertura de prazo para manifestação, para que, caso entendesse 

pertinente, manifestasse-se acerca das sugestões apresentadas pelas unidades 

ministeriais e fornecesse as contribuições que entendesse convenientes. 

Em 10/03/20, o Conselheiro Silvio Amorim, encaminhou a esta relatoria 

despacho em procedimento administrativo interno, manifestando-se nos seguintes 

termos: 

Trata-se de procedimento instaurado no âmbito da Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro - CCAF com objetivo de apresentar 

manifestação acerca do contido na Proposição nº 1.01180/2017-93, de 

relatoria do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta. 

Referida proposta versa sobre Recomendação para dispor sobre a 

criação e/ou adequação de unidades de Controle Interno e Auditoria 

Interna no Ministério Público brasileiro.  

Consta da Proposição, então, que foram intimadas para apresentar 
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sugestões as unidades do Ministério Público dos Estados, os ramos do 

Ministério Público da União e o Conselho Nacional dos Procuradores-

Gerais, bem como as respectivas associações de classe.  

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP/RJ sugeriu a 

reforma da redação dos artigos 3º e 4º da recomendação proposta, dado 

o grande impacto que as exigências neles contidas acarretarão, tendo em 

conta a dificuldade de recrutamento de servidores com o perfil 

profissional almejado para as funções. Sugeriu, ainda, a reforma da 

limitação temporal no exercício das funções de autoria e controle interno.  

O Ministério Público do Estado da Paraíba - MP/PB, por sua vez, sugeriu 

que Membros do Ministério Público também façam partes das unidades 

de controle interno, bem como que estas fiquem subordinadas ao 

Procurador-Geral de Justiça, não apenas vinculada.  

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MP/RS sugeriu 

que a Recomendação a ser editada acompanhe o modelo da Resolução 

CNJ n.º 86/2009, limitando-se a estabelecer diretrizes gerais para 

implantação dos órgãos de Controle Interno.  

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MP/ES ponderou que 

a proposta se organizou essencialmente para a estruturação 

administrativa da unidade central de controle interno, “adentrando, até 

certo ponto, à autonomia administrativa, financeira e orçamentária de 

cada Ministério Público, deixando de se atentar para o objetivo primordial, 

a saber, o de traçar os pontos norteadores da atuação fiscalizadora do 

controle interno”. 

O Ministério Público do Estado do Mato Grosso – MP/MT apresentou as 

seguintes sugestões: (...) 

O Ministério Público do Estado de Goiás - MP/GO ressaltou que a 

padronização estabelecida por meio da Recomendação “não deve 

interferir na discricionariedade dos Procuradores-Gerais para nomear sua 

equipe assessora”. 

O Ministério Público do Estado de Tocantins – MP/TO sugeriu a 
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possibilidade de prorrogação, por igual período, do prazo de 2 (dois) anos 

para o mandato dos cargos de chefia das unidades de controle interno. 

Além disso, pontuou que a proibição de atuação das referidas unidades 

no fluxo administrativo de gestão poderá gerar prejuízos na realização do 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão. 

O Ministério Público do Estado do Acre – MP/AC apresentou proposta de 

alteração do § 2º do art. 1º nos seguintes termos: (...) 

O Ministério Público do Estado de São Paulo – MP/SP sugeriu a utilização 

de sistemas informatizados específicos para a realização de auditorias à 

distância, como forma de aperfeiçoamento na coleta e análise de dados 

pelos controles Internos e de aprimoramento da gestão.” 

O Ministério Público do Estado do Maranhão - MP/MA apresentou as 

seguintes sugestões: (...) 

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MP/SC informou que 

“adere integralmente às sugestões constantes na Nota Técnica CNPG n. 

14, de 19 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais 

do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).”  

Por fim, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais – CNPG teceu as 

seguintes considerações: (...) 

Passo seguinte, em 25/9/2018 o então Conselheiro Relator da 

Proposição em questão, Dermeval Farias, oportunizou à CCAF 

manifestação a respeito do conteúdo da proposta de recomendação, de 

modo que o então Presidente desta Comissão, Fábio Bastos Stica, 

esclareceu que foi realizado estudo técnico sobre o tema, daí que 

encaminhou cópia para instruir aquela proposta. 

Como se sabe, a atividade das Comissões do Conselho Nacional limita-

se ao desenvolvimento de atividades de auxílio ao cumprimento das 

competências do CNMP, por meio de relatórios, estudos e trabalhos 

específicos, que possuam pertinência com o escopo de cada comissão. 

Assim é que o estudo realizado representa o posicionamento técnico da 

CCAF acerca da matéria e poderá subsidiar o debate e auxiliar a 
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deliberação do Plenário do CNMP quanto à proposta, sendo relevante 

pontuar as seguintes conclusões do estudo técnico realizado: 

1) defender que o ato normativo seja “Resolução”, e não 

Recomendação.  

2) simplificar o texto de modo a explicitar que seu principal objetivo 

seja a definição de diretrizes orientadoras, de competências 

funcionais, de princípios gerais acerca do controle interno, e de qual 

exatamente é o papel da Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro no desenvolvimento dos estudos e na proposição de 

atos regulamentares relativos à temática do Controle Interno no 

âmbito do Ministério Público brasileiro.  

3) aperfeiçoar ou eliminar qualquer previsão normativa 

potencialmente capaz de violar ou colocar sob o risco de violação a 

autonomia administrativo-institucional de cada Ministério Público 

brasileiro. 

4) aperfeiçoar os mecanismos internos de controle no sentido de 

aprimorar a governança e a gestão preventiva de riscos e potenciais 

ilícitos em cada ramo e unidade do Ministério Público brasileiro.  

5) tratar as unidades de Controle e Auditoria Interna como órgãos 

centrais do constitucionalmente denominado “Sistema de Controle 

Interno” (SCI).  

6) assegurar o aperfeiçoamento da governança interna e o 

aprimoramento da prevenção de irregularidades no âmbito de cada 

Ministério Público, característica esta inerente a qualquer órgão de 

Controle Interno e Auditoria Interna.  

7) auxiliar a evolução institucional do Ministério Público brasileiro 

com a normatização da criação e/ou adequação das unidades de 

Controle e Auditoria Interna.  

8) definir normativamente o papel a ser desempenhado pela 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CCAF-CNMP) em especial para a 

elaboração do Manual de Controle Interno do Ministério Público – 

com vistas ao aperfeiçoamento de suas atividades funcionais e 

definição de prioridades para as unidades de Controle e Auditoria 
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Interna –, bem como para a atualização do Manual do Ordenador 

de Despesas.  

9) sugerir o julgamento conjunto dos autos de Proposição nº 

1.00059.2015-09 e dos autos de Proposição nº 1.01180/2017-93. 

Referido estudo foi acolhido parcialmente pelo então Presidente da 

CCAF, Fábio Bastos Stica, com a ressalva relacionada à necessidade de 

aprovação mediante a expedição de Recomendação, nos seguintes 

termos: 

[...] a edição de ato normativo pelo CNMP poderá justificar a criação 

de novas estruturas administrativas nos ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro, bem como cargos para acomodar 

servidores que passem a integrar os respectivos controles internos.  

Logo, a edição de resolução, por sua natureza normativa, imporia a 

criação destas estruturas, fato que por si só representa ingerência 

do CNMP na gestão administrativa dos respectivos Órgão 

ministeriais.  

Ainda a esse respeito, cumpre asseverar que a temática é objeto de 

recorrente debate no âmbito do CNMP, havendo inclusive um outro 

procedimento (Proposição 1.00059/2015-09) em que se pretendia 

a expedição de resolução a respeito da matéria. Ocorre que em 

deliberação tomada no bojo do referido procedimento é que se 

encaminhou pela autuação da proposição agora em análise, para 

expedição Recomendação e não Resolução. Assim, o 

entendimento da Presidência da CCAF é que a aprovação da 

tipologia normativa Recomendação decorre da própria evolução do 

entendimento do Plenário do CNMP.  

Isso posto, acolho o Estudo Técnico formulado pelo membro auxiliar 

da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, consignando 

apenas a discordância sobre o instrumento a ser utilizado – 

Recomendação [...] 

Com efeito, assim como cabe ao CNMP o papel de realizar o controle da 

atuação administrativa e financeira do Ministério Público, de igual forma, 

cumpre ao mesmo Conselho zelar pela autonomia funcional e 
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administrativa do próprio Ministério Público, conforme estabelece o art. 

130-A, § 2º, I, da Constituição: (...) 

Em outras palavras, a garantia da autonomia administrativa da Instituição 

é outra faceta do exercício de autocontenção do Conselho Nacional 

quanto ao poder a exercer e, também por tal razão, a proposta mostra-

se adequada sob a forma de recomendação. 

Ressalte-se que há, quanto ao tema, o Enunciado CNMP nº 9/2016, nos 

seguintes termos: (...) 

O Enunciado em questão consagrou firme jurisprudência deste Conselho 

Nacional no sentido de resguardar a autonomia administrativa do 

Ministério Público. 

Assim é que, nos precedentes que deram origem a este enunciado restou 

estabelecido, por exemplo, que cabe ao Procurador-Geral de Justiça 

administrar o Ministério Público com autonomia, expedindo atos 

regulamentares e organizando os serviços auxiliares de apoio técnico e 

administrativo do Parquet, bem como que não cabe ao CNMP substituir-

se ao gestor e reformular as limitações impostas ao exercício do 

teletrabalho, porquanto acobertadas pela autonomia administrativa. 

Confira-se, a propósito, as respectivas ementas (sem grifos no original): 

(...) 

Nesse contexto, tenho por pertinente ratificar integralmente a 

manifestação já apresentada pelo meu antecessor na presidência da 

CCAF, a qual restou fundamentada no minudente estudo realizado pela 

Comissão que apresentou relevantes elementos destinados a subsidiar 

a decisão do Plenário do CNMP sobre a matéria. 

Diante do exposto, remeta-se o presente procedimento ao eminente 

Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, Relator da Proposição nº 

1.01180/2017-93. 

É o relatório. 
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V O T O 

 

O EXMO. CONSELHEIRO SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA: 

A proposta discutida nestes autos decorre do Poder Regulamentar 

conferido ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo art. 130-A, § 2º, I, da 

Constituição da República e objetiva a edição de recomendação voltada a normatizar a 

implementação, organização e funcionamento dos órgãos de controle interno e auditoria 

interna no âmbito do Ministério Público brasileiro. 

O procedimento em epígrafe possui, portanto, amparo no texto 

constitucional e pertinência com as atribuições cometidas a este Órgão de Controle. 

Demonstrada a admissibilidade da Proposição, passo ao exame de seu conteúdo. 

Consoante se depreende da justificativa apresentada, com brilhantismo, 

pelo então Conselheiro Gustavo Rocha, a norma que aqui se pretende aprovar serve ao 

propósito de prover o Ministério Público brasileiro de estruturação padronizada de órgãos 

de controle interno, preenchendo-se lacuna normativa e estabelecendo-se a 

padronização já experimentada no âmbito do Poder Judiciário desde o ano desde 2009, 

quando foi editada a Resolução CNJ nº 86/2009. 

Do exame das manifestações das unidades do Ministério Público, das 

Associações representativas de classe dos membros e, em especial, da Comissão de 

Controle Administrativo e Financeiro deste CNMP, verifico que a proposta inicial foi alvo 

de diversas sugestões de aperfeiçoamento. 

A preocupação principal dos intervenientes nos autos foi preservar o 

objetivo primordial, qual seja, o de traçar os principais pontos norteadores da atuação 

fiscalizadora do controle interno, mas velar para que seja mantida a autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária de cada Ministério Público. 

Diante disso, sobressai dos autos a necessidade de realizar adequações 

ao texto inicial de modo a remover e modificar dispositivos que adentram nas filigranas 

da organização administrativa das unidades ministeriais, sem, contudo, retirar o caráter 
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orientativo e os principais aspectos a serem observados na criação e na adequação das 

unidades de auditoria e de controle interno. 

Nessa toada, merece destaque a manifestação encaminhada pela 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF), que, a partir das 

manifestações dos autos, elaborou parecer analítico cujas conclusões foram ratificadas 

pelo seu então Presidente, o Conselheiro Fábio Stica, e pelo atual, o Conselheiro Silvio 

Amorim, que apresentaram ressalva apenas quanto à sugestão do membro auxiliar de 

transformar a minuta em proposta de resolução, por entender que a recomendação é, 

de fato, mais adequada. 

É de se ressaltar que referido parecer teve em consideração, além das 

manifestações das unidades e ramos do Ministério Público e do CNPG, todos os 

estudos e a discussão plenária já realizados no bojo da Proposição nº 

1.00059/2015-09, que tinha objeto muito semelhante e que, após intensos debates, 

restou arquivada, com encaminhamento à CCAF para estudos. 

Assim, destaco as conclusões do estudo realizado: 

1) defender que o ato normativo seja “Resolução”, e não Recomendação. 

2) simplificar o texto de modo a explicitar que seu principal objetivo seja a 

definição de diretrizes orientadoras, de competências funcionais, de 

princípios gerais acerca do controle interno, e de qual exatamente é o 

papel da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro no 

desenvolvimento dos estudos e na proposição de atos regulamentares 

relativos à temática do Controle Interno no âmbito do Ministério Público 

brasileiro.  

3) aperfeiçoar ou eliminar qualquer previsão normativa potencialmente 

capaz de violar ou colocar sob o risco de violação a autonomia 

administrativo-institucional de cada Ministério Público brasileiro. 

4) aperfeiçoar os mecanismos internos de controle no sentido de aprimorar 

a governança e a gestão preventiva de riscos e potenciais ilícitos em 

cada ramo e unidade do Ministério Público brasileiro.  
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5) tratar as unidades de Controle e Auditoria Interna como órgãos centrais 

do constitucionalmente denominado “Sistema de Controle Interno” (SCI).  

6) assegurar o aperfeiçoamento da governança interna e o 

aprimoramento da prevenção de irregularidades no âmbito de cada 

Ministério Público, característica esta inerente a qualquer órgão de 

Controle Interno e Auditoria Interna.  

7) auxiliar a evolução institucional do Ministério Público brasileiro com a 

normatização da criação e/ou adequação das unidades de Controle e 

Auditoria Interna.  

8) definir normativamente o papel a ser desempenhado pela Comissão 

de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CCAF-CNMP) em especial para a elaboração do 

Manual de Controle Interno do Ministério Público – com vistas ao 

aperfeiçoamento de suas atividades funcionais e definição de prioridades 

para as unidades de Controle e Auditoria Interna –, bem como para a 

atualização do Manual do Ordenador de Despesas.  

9) sugerir o julgamento conjunto dos autos de Proposição nº 

1.00059.2015-09 e dos autos de Proposição nº 1.01180/2017-93. (Grifei) 

No que diz respeito à natureza do ato a ser aprovado, comungo com o 

Conselheiro Silvio Amorim e com o então Conselheiro Fábio Stica, no sentido de manter 

o caráter de recomendação, como forma de zelar pela autonomia funcional e 

administrativa do Ministério Público e levando em consideração os debates havidos no 

bojo da Proposição nº 1.00059/2015-09. 

Nas demais adequações realizadas, entendo que deve o Plenário acolher 

as sugestões da CCAF, tendo em vista que buscaram abarcar as preocupações 

expressadas pelas unidades ministeriais e associações de classe, amalgamando texto 

de excelente qualidade. 

Por essa razão, passo a transcrever o parecer elaborado pelo membro 

auxiliar da CCAF e ratificado por seus Presidentes e por este Relator: 

II – ANÁLISE E ESTUDO DE CASO: 
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O propósito fundamental e decisivo deste estudo técnico, elaborado 

a partir da “consulta” à CCAF por parte do Conselheiro Relator da matéria, 

é contribuir para a elaboração de um texto normativo deste Conselho 

Nacional do Ministério Público capaz de, ao mesmo tempo, assegurar a 

preservação da autonomia administrativa de cada ramo e unidade do 

Ministério Público brasileiro e conferir uma regulamentação minimente 

segura e orientativa acerca do tema em análise – controle interno e 

auditoria interna do Ministério Público. Para se desencumbir de tal 

propósito, procurar-se-á identificar os pontos principais que, ao menos em 

princípio, entende-se como de presença obrigatória na estrutura normativa 

da temática, tomar como referência outros textos normativos semelhantes 

(v.g. as resoluções do Conselho Nacional de Justiça acerca da matéria), e, 

outrossim, abordar valorativamente as sugestões apresentadas no âmbito 

dos autos sob nº 1.00059.2015-09 e nº 1.01180/2017-93, ambos em 

tramitação neste CNMP. 

É sob este enfoque que se pretende desenvolver o estudo aqui. 

Como primeiro ponto, tem-se a discussão acerca do formato do ato 

normativo a tratar da criação e regulamentação das unidades de Controle 

e Auditoria Interna no âmbito do Ministério Público brasileiro. A proposta 

apresentada originalmente nos autos de Proposição nº 1.00059.2015-09 

era da expedição pelo CNMP de uma “resolução”1; por seu turno, nos autos 

de Proposição nº 1.01180/2017-93 apresentou-se proposta de 

“recomendação”2, nos termos do artigo 147, inciso IV, do Regimento 

 
1 Manual Prático de Padronização de Atos do CNMP, p. 97: “A Constituição Federal instrumentou o 

CNMP com a possibilidade de expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. No Conselho, 

a resolução é o ato regulamentar por excelência, editada pelo Plenário, e possui conteúdo de caráter geral 

e normativo. Entre as hipóteses de edição de resolução, está a regulamentação de práticas 

administrativas, uniformizando procedimentos tendentes à melhoria da organização, do funcionamento e 

do controle dos serviços do Ministério Público”. 

2 Manual Prático de Padronização de Atos do CNMP, p. 95: “A recomendação é o ato por meio do qual 

determinado órgão sugere ou adverte o seu destinatário a respeito da necessidade de praticar ou abster-

se de praticar determinada conduta. Como órgão incumbido de realizar o controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus 

membros, o CNMP, por expressa autorização da Constituição Federal, pode expedir recomendação como 

instrumento de melhoria da atuação do Ministério Público brasileiro”. 
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Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. As temáticas de 

integridade, controle interno e auditoria são hoje de inegável observância 

política pelos órgãos e instituições integrantes dos Poderes Públicos 

componentes do Estado Brasileiro, fator este a sinalizar que sua 

implementação no âmbito do Ministério Público brasileiro não deve 

decorrer de mera recomendação sugestiva, mas de ato normativo capaz 

de impor sua constituição a partir de diretrizes gerais a serem deduzidas 

por este Conselho Nacional do Ministério Público. De outra parte, 

importante registrar que o CNMP dispõe de Auditoria Interna vinculada à 

Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e responsável pelo 

gerenciamento e condução das atividades de controle interno (AUDIN), em 

participação com outras unidades – Assessoria Jurídica, Secretaria de 

Planejamento Orçamentário e Secretaria de Gestão Estratégica, 

consoante Portaria CNMP-PRESI nº 204/20133. Em função disso, entende-

se que o respectivo ato normativo deve ganhar a forma de “Resolução”. 

A partir desse ponto de partida preliminar, este membro auxiliar 

procurará analisar separadamente cada um dos artigos e cada tema 

específico constante na proposta veiculada através dos autos de 

Proposição CNMP nº 1.01180/2017-93 (objeto central da presente 

manifestação técnica por parte da CCAF), mas aplicando em tal análise, 

além de estudos doutrinários e artigos de cunho teórico acerca da temática, 

todas as contribuições à confecção de um ato normativo definitivo por este 

Conselho Nacional do Ministério Público contidas na proposta original dos 

autos de Proposição CNMP nº 1.00059.2015-09 e nos votos-vista nele 

 
3 Art. 11 do Anexo da Portaria CNMP-PRESI nº 204/2013: “À Auditoria Interna compete: I- assessorar o 

Presidente do CNMP no controle da legalidade e da regularidade dos atos de gestão das unidades do 

CNMP; II- elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT), submetendo-os ao conhecimento da Presidência e da Secretaria-

Geral do CNMP; III- proceder ações de auditoria preventiva e avaliar a legalidade, a legitimidade, a 

economicidade, entre outros princípios, e os resultados das ações de gestão contábil, administrativa, 

orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal realizadas no CNMP, em respeito às atividades previstas 

no PAINT e por acolhimento a demandas pontuais; IV- atuar como interlocutor com o órgão de controle 

externo, além de coordenar e apoiar o atendimento às diligências e solicitações de informações desse 

órgão; V- prestar orientações às unidades do CNMP nos assuntos inerentes à sua área de competência; 

e VI- desenvolver outras atividades inerentes às suas atribuições determinadas pela autoridade superior”. 
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apresentados pelos Conselheiros Fábio Bastos Stica e Fábio George Cruz 

da Nóbrega, bem como nas manifestações apresentadas por ramos do 

MPU, por diversas unidades dos Ministérios Públicos dos Estados e, por 

fim, pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) no âmbito 

dos autos nº 1.01180/2017-93. 

A) ARTIGO 1º DA PROPOSTA CONTIDA NOS AUTOS Nº 

1.01180/2017-93: 

A rigor a redação do artigo 1º da proposta original permanecerá 

praticamente a mesma (reitere-se a sugestão aqui contida de que o ato 

normativo seja “Resolução”, e não “Recomendação”). Como únicas 

modificações neste ponto no texto substitutivo que segue anexo ao 

presente estudo técnico, promoveu-se o deslocamento do texto do §2º 

deste artigo 1º para o artigo que trata daquilo que as unidades de Controle 

e Auditoria Interna deverão realizar “na consecução de suas atividades” 

(artigo 10 da proposta original), por se entender que tal alocação favorece 

a clareza do texto tomado de modo sistêmico, e, ainda, retirou-se do caput 

a expressão “bem como apoio ao controle externo”, em virtude de explícita 

previsão constitucional nesse sentido (CRFB, art. 74, inciso IV) a indicar 

desnecessidade de sua inserção no texto deste ato normativo. 

B) ARTIGO 2º DA PROPOSTA: 

No tocante ao artigo 2º da proposta, sugere-se sua manutenção, 

apenas com a retirada da expressão final do texto definitivo da norma, qual 

seja: “(…), devendo a atividade de Auditoria Interna ser exercida com a 

devida independência”. Referida sugestão deriva do fato que o 

asseguramento da atuação da Auditoria Interna de forma 

independente é um dos fundamentos básicos de toda e qualquer 

auditoria, razão pela qual se apresenta despiciendo o trecho em 

análise, ensejando, portanto, sua exclusão. 

Também sugere-se que o parágrafo único desse artigo 2º passe a 

figurar como parágrafo único do artigo que versará sobre as competências 

das unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério Público. 

C) ARTIGO 3º DA PROPOSTA: 
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A proposta trazida nos autos de Proposição nº 1.01180/2017-93 

disciplina, em seu artigo 3º, o modo de composição das equipes que irão 

integrar as unidades de Controle e Auditoria Interna dos ramos do 

Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados. Em 

breve síntese, o texto do artigo 3º da proposta original dos autos nº 

1.01180/2017-93 tem os seguintes pontos principais, a destacar: I) as 

atividades serão exercidas por servidores efetivos do Ministério Público a 

serem admitidos por concurso público; II) aos integrantes das unidades de 

Controle e Auditoria Interna exigir-se-á escolaridade em nível superior, com 

conhecimento em matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou de 

administração pública; III) o rodízio de funções a cada 02 (dois) anos; IV) 

a atualização de todos os integrantes, também a cada 02 (dois) anos, em 

diversos temas, dentre os quais: administração, auditoria, orçamento 

público, folha de pagamento, etc. 

Um importante registro preliminar, neste específico ponto, é que a 

redação do artigo 3º da proposta apresentada nos autos sob nº 

1.01180/2017-93 é praticamente idêntica àquela proposta consignada nos 

autos sob nº 1.00059/2015-09. Além disso, a proposta apresentada em 

voto-vista pelo então Conselheiro CNMP Fábio George Cruz da Nóbrega 

nos autos nº 1.00059/2015-09 também aborda diversas das temáticas 

tratadas neste item, em seus artigos 9º e 104. 

Sob tal perspectiva, nota-se que os três modelos mais importantes 

sob análise para a elaboração deste estudo técnico preocuparam-se com 

a construção de um desenho normativo formatador da composição 

humana das unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério 

Público brasileiro, sugerindo, destarte, uma previsão normativa a partir 

 
4Art. 9º. Para o adequado exercício de suas competências, a unidade que atuará como órgão central do 

SCI deverá possuir um número de servidores e estrutura material compatíveis com o porte e complexidade 

da instituição, além das instalações físicas e ferramental tecnológico suficiente atender às suas demandas. 

 Art. 10. As funções relacionadas às atividades do órgão central do Sistema de Controle interno e/ou da 

Auditoria Interna serão exercidas por servidores efetivos, admitidos por concurso público, permitindo-se 

que a coordenação do órgão seja exercida por servidor efetivo nomeado pelo Gestor Principal da 

Instituição. 
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deste CNMP capaz de indicar de que modo deveriam ser preenchidos os 

cargos componentes de sua estrutura. 

Entretanto, diversos Ministérios Públicos mostraram-se críticos 

ou mesmo contrários a tal previsão quando convidados a apresentar 

sugestões à proposta contida nos autos de Proposição nº 1.01180/2017-

93. Por exemplo, o MPE/RJ pontuou que seu órgão de controle interno 

(Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

estruturada pela Resolução GPGJ nº 1.912/2014) conta atualmente com 

07 (sete) servidores dos quais somente 03 (três) são do quadro efetivo do 

MPE/RJ, observando ainda o seguinte: “as atividades de Controle 

Interno e de Auditoria Interna têm caráter multidisciplinar 

necessitando de profissionais das diversas áreas de conhecimento 

(contábil, jurídico, de engenharia, de tecnologia da informação etc.), 

o que dificulta de imediato a formação de equipe apenas com 

servidores efetivos do Ministério Público, admitidos em concurso 

público” (fls. 65). O MPE/PB, por sua vez, sugere que membros do 

Ministério Público (e não apenas servidores) possam fazer parte dos 

órgãos de controle interno (fls. 71). O MPE/RS também sugere que 

membros do Ministério Público possam integrar as unidades de controle 

interno e, ainda mais, que sua chefia ficasse destinada exclusivamente aos 

membros; de outra parte, aponta que o rodízio de funções entre os 

integrantes do órgão dentro de prazo temporal certo acaba por 

desconsiderar as peculiaridades de cada unidade bem como fixa 

prazo consideravelmente exíguo para que o integrante do controle 

interno consiga internalizar grande parte das situações concretas que 

envolvem as matérias de sua atribuição (fls. 79). Também o MPF e o MPT 

manifestaram-se contrários ao chamado “rodízio de funções” (fls. 

116/127 e 145/172), sendo que ambos se valeram da mesma Nota Técnica 

AUDIN-MPU nº 001/2018. O MPE/MA sugere a exclusão dos parágrafos 

1º e 2º do artigo 3º (fls. 181). Por fim, o Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da 

União, por meio de sua Nota Técnica CNPG nº 14/2018, e também o 

MPE/SC, asseveram que tal previsão acaba por desconsiderar as 
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peculiaridades locais de cada unidade do Ministério Público brasileiro 

(fls. 178). 

Várias dessas manifestações, com destaque para as do CNPG, 

MPE/SC, MPE/MA, e MPE/RS, voltam-se também para um aspecto de 

enorme importância quando se trata de elaboração de atos normativos por 

parte deste Conselho Nacional:  o respeito à autonomia administrativa 

de cada ramo do MPU e de cada unidades dos Ministérios Públicos 

dos Estados. Procurando construir uma correlação entre autonomia 

administrativa dos ramos e unidades do MP brasileiro e a atuação do 

CNMP, Emerson Garcia aponta o seguinte: 

“Diversamente da concepção clássica de órgão, não é mero plexo 

de atribuições, que integra e compõe um corpo principal, com feição 

nitidamente acessória. O plus em relação ao mero órgão 

administrativo reside nas múltiplas vertentes de sua autonomia, 

permitindo que a Instituição esteja desvinculada de qualquer 

estrutura hierárquica, inexistindo subordinação em relação a 

autoridade estranha aos seus quadros. Quanto às pessoas jurídicas 

de direito público, o minus reside na ausência de personalidade 

jurídica, atributo não ostentado pela Instituição, mas que não se 

erige como óbice à defesa de suas prerrogativas em juízo, pois 

dotada de personalidade jurídica. O plus, por sua vez, residia na 

inexistência de supervisão por qualquer outra autoridade estranha 

aos seus quadros, situação recorrente na administração pública 

(vide art. 19 do Decreto-Lei n. 200/1967, que trata da supervisão 

ministerial sobre a administração federal, quer direta, quer indireta). 

Esse quadro sofreu alterações com a criação do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que tem verdadeiros poderes correicionais 

sobre a Instituição e seus membros. Embora não se tenha uma 

relação de tutela com dimensões semelhantes àquelas verificadas 

no âmbito da administração, que pode, inclusive, ser prévia (v.g. 

com a exigência de autorização para a prática de certos atos), é 

evidente uma certa similitude quando constatamos a possibilidade 

de o Conselho invalidar determinados atos da Instituição. Não 
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poderá, no entanto, revogar ou modificar atos administrativos, o que 

exigiria incursões na esfera do mérito, ou mesmo nomear dirigentes, 

aprovar os projetos administrativo-institucionais ou realizar 

auditorias para a avaliação da produtividade da estrutura 

organizacional concebida como um todo, atividades estas que 

permanecem amparadas pela autonomia administrativa da 

Instituição”5. 

As diversas composições deste CNMP ao longo do tempo têm se 

preocupado com o papel do Conselho Nacional na condição de órgão 

produtor de atos normativos gerais e abstratos regulamentadores de temas 

de interesse direto do Ministério Público e que, na dicção do Supremo 

Tribunal Federal, dirigem a seus destinatários (leia-se, os seus integrantes 

e as próprias Instituições do Ministério Público) comandos e obrigações, 

desde que inseridos na esfera de competência do órgão6. Tal debate se 

estabeleceu, v. g., no recente julgamento do feito 1.00039/2017-917. 

Há direta relação entre esta preocupação e a elaboração do ato 

normativo em análise. Ao expedir atos normativos que não tenham apenas 

o propósito de regulamentar internamente determinado instrumento 

previsto em lei para tornar seu manejo previsível e dotado de segurança 

jurídica (por exemplo, a Resolução CNMP nº 23/2007 – que disciplina, no 

âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do Inquérito Civil, 

regulamentando dispositivos de lei federal –, e a Resolução CNMP nº 

179/2018 – que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a tomada de 

compromisso de ajustamento de conduta, regulamentando dispositivo de 

lei federal), mas que, diferentemente, procurem constituir determinada 

diretriz política (policy8) de observância obrigatória para todo o Ministério 

Público brasileiro – como justamente na hipótese de previsão normativa 

 
5 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 6ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 111. 

6 MS 27621/DF, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/12/2011. 

7 Julgado em 04 jul 2017 pelo Plenário deste CNMP. 

8 Vide DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 
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para a criação e/ou adequação do Controle e Auditoria Interna do Ministério 

Público brasileiro –, deve o CNMP ter em foco que tal regulamentação 

não pode em hipótese alguma limitar ou restringir a autonomia 

administrativa de cada Ministério Público isoladamente considerado 

e sua capacidade de, a partir de suas peculiaridades e circunstâncias, 

organizar do modo que lhe pareça mais adequado sua estrutura 

institucional (vale dizer, enquanto Instituição), bem como os órgãos 

que lhe compõem. 

A crítica deduzida por algumas das instituições consultadas parece, 

de fato, correta. O estabelecimento de standards por parte deste CNMP no 

sentido de determinar a composição dos órgãos de controle interno com 

servidores efetivos do Ministério Público admitidos por concurso público 

específico para esta função, o grau de escolaridade de tais pretensos 

servidores, o conhecimento mínimo em matéria orçamentária, financeira, 

contábil, jurídica ou de administração pública, a rotatividade nas funções a 

cada 02 (dois) anos, e, por fim, a atualização obrigatória de todos os seus 

integrantes em diversas matérias (muitas não afins entre si), a rigor, pode 

se caracterizar como um “desbordamento” normativo por parte do 

CNMP em regulamentar diretrizes políticas (que podem também ser 

chamadas genericamente de “políticas públicas”) de interesse direto 

do Ministério Público, a limitar a autonomia administrativa das 

Instituições e impedir que esta específica diretriz política se 

implemente e desenvolva a partir das peculiaridades de cada ramo do 

MPU e de cada unidade dos MPE's. 

A conclusão a que se chega neste específico ponto da proposta 

apresentada é de que a solução mais adequada é a exclusão deste artigo 

3º, retirando-o do texto final do ato normativo a ser produzido por este 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

D) ARTIGO 4º DA PROPOSTA: 

Conclusão semelhante à exposta no item supra pode ser 

deduzida também aqui com relação ao texto do artigo 4º da proposta 

apresentada nos autos de Proposição nº 1.01180/2017-93, deste CNMP. O 

referido artigo 4º trata das condições e requisitos necessários para se 
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ocupar o posto de chefia das unidades de Controle e Auditoria Interna 

dos ramos do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos 

Estados, restringindo seu acesso apenas a servidores efetivos do quadro 

do respectivo Ministério Público que ocupariam o cargo de chefia por meio 

de mandato com prazo de 02 (dois) anos. Ao final do exercício do mandato, 

aquele(a) servidor(a) do Ministério Público que o tiver desempenhado 

ficaria impossibilitado (“inelegível”) de ser investido novamente no cargo 

de chefia por um período de 04 (quatro) anos. E, ainda, a destituição do 

cargo de chefia antes do término do mandato estipulado neste artigo 4º da 

proposta somente poderia ocorrer por meio de um devido processo 

administrativo em que se apurasse “falta grave aos deveres legais e 

constitucionais, bem como desrespeito a esta Recomendação”. 

Novamente se apresenta à discussão a tensão inerente entre o 

papel normativo e normatizador do Conselho Nacional do Ministério 

Público e a preservação da autonomia administrativa do Ministério Público 

da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, no que toca 

especificamente à construção de uma política interna voltada ao 

desenvolvimento e evolução do Ministério Público como um todo. 

Partindo-se da reconhecida premissa de dificuldade orçamentária 

de diversos Ministérios Públicos em proceder à contratação imediata por 

concurso público de servidores específicos da área de controle interno, até 

a exigência de observância de mandato para o exercício da função de 

chefia do Controle Interno do Ministério Público – com a consequente 

impossibilidade de exoneração sem a formalização de procedimento 

administrativo disciplinar em razão do cometimento de falta grave aos 

deveres legais e constitucionais –, englobando aí, também, a exclusividade 

dada aos servidores das Instituições não extensiva aos membros também 

delas integrantes, denota-se um quadro de possível restrição da 

autonomia administrativa de cada Ministério Público (isolada e 

conglobadamente considerado) em virtude da estipulação de regras 

de preenchimento do cargo que ignoram tais dificuldades 

orçamentárias e que impõem desta forma um determinado modelo 

cuja efetividade na melhoria da governança ministerial e no 
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aperfeiçoamento do controle interno do Ministério Público brasileiro 

não se encontra demonstrada empiricamente e, ainda mais, não se 

apresenta como o melhor modelo de regulamentação da estrutura dos 

cargos de chefia das unidades de Controle e Auditoria Interna. 

Destarte, alternativa mais plausível seria aquela garantidora da liberdade 

de cada Ministério Público em estruturar e escolher as chefias de controle 

e auditoria interna sem a exclusividade de sua ocupação por servidores 

efetivos do Ministério Público (podendo recair também sobre membros), 

sem o estabelecimento de mandato com prazo certo, e, finalmente, sem a 

necessidade de processo administrativo disciplinar para a destituição da 

função de chefia das unidades de Controle e Auditoria Interna. 

As justificativas utilizadas ainda na proposta original aventada nos 

autos de Proposição nº 1.00059/2015-09 (em que já constava a 

regulamentação do cargo de chefia do Controle Interno dos ramos e 

unidades do Ministério Público) tomam como marcos teóricos, 

fundamentalmente, a Resolução nº 04/2014 da ATRICON (Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) e a PEC nº 54/2011 da 

Câmara dos Deputados, que tinha por propósito alterar o artigo 74 da 

Constituição Federal dispondo sobre o mandato dos Controladores 

Internos de cada Poder e Instituição9. Contudo, a análise de tais textos 

não esclarece de forma minimamente suficiente porque a adoção de 

tais parâmetros normativos traria à regulamentação do controle 

interno do Ministério Público brasileiro um grau maior de 

aperfeiçoamento ou alguma forma de vantagem frente a outros 

modelos normativos existentes. 

A única exceção, e que restou mantida na proposta substitutiva 

que acompanha este estudo técnico, refere-se às vedações para se 

ocupar a chefia das unidades de Controle e Auditoria Interna do 

Ministério Público. Além de não contrariar os artigos 70, 73 e 74, da 

 
9 Última ação legislativa da PEC: “Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: Arquivada nos termos do 

artigo 105 do Regime Interno da Câmara dos Deputados”. Disponível em 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512288>. Acesso em 31 

jan 2019. 
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CRFB, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 

75/93 e Lei Federal nº 8.625/93, tal previsão serve como importante 

mecanismo de controle mínimo da discricionaridade relativa à 

nomeação para os cargos de chefia, sem, entretanto, imiscuir-se em 

questões próprias da autonomia administrativa de cada Ministério 

Público, a despeito de se tratarem, sabidamente, de condicionantes gerais 

inerentes à ocupação de cargos públicos. 

E) ARTIGO 5º DA PROPOSTA: 

O artigo 5º da proposta de ato normativo apresentada nos autos sob 

nº 1.01180/2017-93 versa, em 04 (quatro) incisos, acerca de “regras 

gerais” que as unidades de Controle e Auditoria Interna deverão observar 

no exercício regular de suas atribuições funcionais. 

Por atenção a uma melhor técnica legislativa, optou-se pela 

redação dada ao artigo pela proposta original apresentada nos autos 

nº 1.00059.2015-09, discriminando nele somente os princípios gerais 

norteadores da atuação das unidades de Controle e Auditoria Interna, 

quais sejam, os princípios da imparcialidade, da legalidade, da 

moralidade, da eficiência, da honestidade, da lealdade, da disciplina 

e da segregação de funções, ressaltando-se explicitamente que 

sempre deve ser preservada a independência de suas ações e 

conclusões. 

Quanto aos incisos II, III e IV deste artigo 5º, também por melhor 

técnica legislativa, optou-se em deslocá-los para o artigo que trata das 

competências das unidades de Controle e Auditoria Interna 

(originalmente, artigo 7º), chamadas no texto original de “finalidades”. Tal 

escolha se deve ao fato de que, em verdade, as previsões regulamentares 

de expedição de instruções/orientações, de elaboração de Planos Anuais 

de Atividade e de desenvolvimento de atividades típicas de controle e 

fiscalização estão mais diretamente relacionadas ao exercício das funções 

em si das referidas unidades que propriamente à ideia de princípios gerais 

norteadores de atuação. 

F) ARTIGO 6º DA PROPOSTA: 
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A redação dada ao artigo 6º da proposta original não recebeu 

nenhum tipo de acréscimo ou modificação, permanecendo inalterada. Vale, 

todavia, reforçar que é de suma importância que unidades de Controle e 

Auditoria Interna do Ministério Público sejam de fato excluídas dos fluxos 

ordinários de processos e de qualquer atividade de gestão, cabendo-lhes 

apenas o desenvolvimento das competências funcionais atribuídas no ato 

normativo a ser expedido pelo CNMP, justamente em respeito ao princípio 

da segregação de funções. 

G) ARTIGO 7º DA PROPOSTA: 

O artigo 7º da proposta de ato normativo apresentada nos autos sob 

nº 1.01180/2017-93 trata das “finalidades” (em nossa redação, 

“competências”) voltadas à atuação funcional das unidades de Controle e 

Auditoria Interna. Neste artigo da proposta encontra-se a descrição do rol 

de atribuições funcionais das unidades de Controle e Auditoria Interna, e 

encerra o formato de atuação de tais órgãos. 

A estruturação aparentemente demonstra uma preocupação 

verificada, por exemplo, no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 86/2009, do 

Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar e delimitar o 

espectro de funcionalidades que o controle interno de cada Ministério 

Público brasileiro deve conter. Nesta medida, a especificação de 

atribuições contida no artigo 7º da proposta apresentada nos autos 

sob nº 1.01180/2017-93 (e que já estava apresentada, em suas linhas 

gerais, na proposta de ato normativo contida nos autos nº 

1.00059.2015-09) afigura-se como adequada, correta e abrangente, 

demonstrando um nível de especificidade importante para a definição 

do próprio campo de atuação das unidades ministeriais de Controle e 

Auditoria Interna. 

Ab initio, a única objeção que se vislumbra possível de deduzir, 

neste ínterim, é quanto à manutenção dos incisos V, VI, IX e X deste 

artigo 7º. O inciso V prescreve “realizar auditorias internas para avaliar a 

qualidade, legalidade e consistência dos controles internos administrativos, 

bem como da política de gerenciamento de riscos do órgão”. O inciso VI 

prevê como uma das competências “utilizar parâmetros técnicos de 
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materialidade, relevância, risco e criticidade quando da eleição de 

amostras de processos e procedimentos administrativos a serem 

auditados”. O inciso IX prescreve “fomentar a transparência, 

economicidade e profissionalização da gestão governamental”, e o inciso 

X menciona “incentivar a adoção de boas práticas administrativas 

utilizadas em outros órgãos”. A crítica que aqui se coloca não é quanto ao 

mérito de tais previsões normativas – que de fato são fundamentais e 

necessárias para qualquer serviço de controle interno –, mas sim quanto 

ao reconhecimento de que tais atividades são parte inerente do próprio 

controle interno, e que, portanto, deduzem-se diretamente de sua 

própria existência, não se verificando pertinência legislativa 

promover sua inclusão explícita no rol de funcionalidades das 

unidades de Controle e Auditoria Interna. 

Em razão do exposto, sugere-se a exclusão do conteúdo dos 

incisos V, VI, IX e X deste artigo 7º da proposta apresentada nos autos sob 

nº 1.01180/2017-93. 

De outra parte, imprescindível uma detida análise do inciso XIV do 

artigo 7º. Prescreve o referido inciso: “comunicar formalmente à 

Administração Superior do órgão para adoção das providências cabíveis, 

as quais caso não adotadas dolosamente em até 30 (trinta) dias, proceda 

a comunicação ao Tribunal de Contas respectivo e à Corregedoria Nacional 

do CNMP, sob pena de responsabilidade solidária, acerca de fatos 

inquinados de ilegais ou irregulares que tiver conhecimento, praticados por 

agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos”. Prima 

facie, registre-se que a redação do inc. XIV do artigo 7º, muito embora 

apresente sentido similar, tem redação consideravelmente diferente da 

apresentada na proposta original dos autos de Proposição CNMP nº 

1.00059/2017-09 e na sugestão fornecida pelo Conselheiro Fábio Bastos 

Stica naquele feito. 

Giro outro, em nota técnica encartada às fls. 174/178 dos autos de 

Proposição CNMP nº 1.01180/2017-93, o Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais, entre outros pontos extremamente importantes ali 

aventados, ao argumento de que tal disposição não se afigura necessária 
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frente ao já consignado no corpo da Constituição da República – onde não 

se estipula qualquer prazo para providências –, sugere a supressão do 

referido inciso ou, caso mantido, a adoção de redação idêntica àquela do 

texto constitucional. O dispositivo constitucional referido é o §1º do artigo 

74, cuja redação é a seguinte: “Art. 74: Os Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com 

a finalidade de: (…). §1º Os responsáveis pelo controle interno, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 

dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 

responsabilidade solidária”. Com efeito, a preocupação é pertinente. 

Como a CRFB já dispõe explicitamente o comando no sentido de se 

promover comunicação ao Tribunal de Contas da União (e os respectivos 

Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, quando existentes), 

aparentemente não se afigura necessária nova disposição normativa que, 

a rigor, somente reforça aquilo que está explícito no texto constitucional. 

Todavia, a redação sugerida pelo Conselheiro Fábio Stica nos autos nº 

1.00059.2015-09, além de manter estrita observância ao comando 

constitucional, apresenta uma regulamentação concreta condizente com a 

atividade de controle interno do Ministério Público e confere um roteiro de 

como seus órgãos respectivos devem se posicionar frente a ilicitudes e 

irregularidades porventura constatadas. Em suma, fixa como uma das 

competências das unidades de Controle e Auditoria Interna apurar 

atos ou fatos apontados como ilegais ou irregulares que tiver 

conhecimento, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos e, quando for o caso, comunicar à alta 

administração do órgão para adoção das providências cabíveis, 

sugerindo-se apenas a retirada da parte final do dispositivo, com a 

previsão da necessidade de comunicação, mas sem a inserção de 

qualquer outro tipo de condição para o exercício de tal atribuição pela 

unidade de Controle Interno. 

A referência afigura-se plausível e, portanto, merece a nosso aviso 

ser mantida na redação final de ato normativo a ser expedido por este 

Conselho Nacional do Ministério Público. 
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Destarte, em termos de clareza de sentido e técnica legislativa, a 

sugestão apresentada pelo Conselheiro Fábio Stica se coloca como 

melhor alternativa para a redação desta competência específica das 

unidades de Controle e Auditoria Interna, razão pela qual por ela se optou 

para a formatação da versão substitutiva do texto original que se apresenta 

em conclusão a este estudo técnico. 

Por derradeiro, optou-se por substituir o verbo “fiscalizar”, 

presente em alguns dos incisos desse artigo, por “acompanhar”, de 

modo a sinalizar de forma mais clara a característica de 

aperfeiçoamento da governança interna e da prevenção de 

irregularidades, característica esta inerente à organização do controle 

interno. 

H) ARTIGOS 8º E 9º DA PROPOSTA: 

Em primeiro lugar, o artigo 8º da proposta apresentada nos autos 

sob nº 1.01180/2017-93 dispõe que nenhum processo, documento ou 

informação poderá ser sonegado aos servidores do órgão de Controle 

Interno e de Auditoria Interna, no desempenho de suas atribuições 

inerentes às atividades de auditoria e fiscalização. De outra parte, o artigo 

9º preceitua que as unidades de Controle Interno e de Auditoria Interna são 

livres de quaisquer influências, para selecionar tecnicamente as áreas e 

assuntos a serem auditados, escopo dos trabalhos, procedimentos, 

critérios de seleção de amostras e frequência de avaliação, de forma a 

permitir a manutenção de sua independência e objetividade, destacando, 

em seu parágrafo único, que auditorias extraordinárias em processos ou 

procedimentos específicos poderão ser requisitadas pelo Procurador-Geral 

a qualquer tempo. 

Com relação ao artigo 8º da proposta, afigura-se de fato 

desnecessária a inserção de prescrição normativa no sentido de 

explicitar a circunstância de que nenhum processo, documento ou 

informação pode ser deliberadamente negligenciados às unidades de 

Controle e Auditoria Interna de cada Ministério Público respectivamente, 

visto que isso – conforme resta expresso no próprio texto em análise 

– é justamente uma das características inerentes a qualquer tipo de 
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atuação de controle interno, na medida em que, ontologicamente, não faz 

qualquer sentido lógico-normativo a constituição de um aparato 

estruturado próprio de controle interno sem que tal aparato já tenha em si 

reconhecida, de modo inerente, a capacidade de requisitar ou ter acesso 

a qualquer tipo de documento, informação ou processo no desempenho de 

suas atividades de auditoria e fiscalização. Por conta disso, entende-se 

desnecessária a manutenção deste artigo, e se sugere sua exclusão do 

texto final do ato normativo em exame. 

Já com relação ao caput do artigo 9º, é forçoso reconhecer que a 

estruturação normativa dos princípios gerais norteadores do Controle e 

Auditoria Interna do Ministério Público brasileiro, em especial ao referir-se 

aos princípios da imparcialidade, legalidade, disciplina, e da segregação 

de funções, em específico na ressalva da preservação da independência 

de suas ações e conclusões, mostra-se suficiente para se compreender – 

independentemente de previsão explícita – o resguardo e a liberdade das 

unidades de Controle e Auditoria Interna frente a qualquer tipo de influência 

(seja de que natureza for) para tecnicamente selecionar as áreas e os 

assuntos a serem auditados, o objetivo dos trabalhos, projeção dos 

resultados, procedimentos, critérios avaliativos, dentre outros fatores 

igualmente relevantes. A própria especificação dos princípios 

norteadores é, pois, suficiente para reconhecer às unidades de 

Controle e Auditoria Interna a liberdade, autonomia e independência 

necessárias para o desenvolvimento de suas atribuições e alcance de 

seus resultados projetados. Portanto, o caput do art. 9º da proposta 

apresentada nos autos sob nº 1.01180/2017-93 comporta exclusão, 

devendo ser retirada do texto final, sob a perspectiva deste membro 

auxiliar. 

Contudo, indica-se a manutenção do teor do parágrafo único do 

artigo 9º, deslocando-o, todavia, para figurar como uma das 

competências das unidades de Controle e Auditoria Interna (descritas 

no art. 7º da proposta original). O parágrafo único do artigo 9º, destarte, 

restou mantido na proposta substitutiva produto deste estudo técnico. 

Entretanto, conforme indicado acima, passa a ser alocado como uma das 
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competências das unidades de Controle e Auditoria Interna. 

I) ARTIGO 10 DA PROPOSTA: 

O artigo 10 da proposta apresentada nos autos sob nº 

1.01180/2017-93 dispõe acerca de diretrizes técnicas a serem 

observadas pelas unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério 

Público brasileiro. Estas diretrizes servem, em hipótese, como referências 

norteadoras que, ao lado dos princípios gerais, balizarão a atuação 

concreta das unidades de Controle e Auditoria Interna e, mais 

especificamente, permitirão à CCAF elaborar o Manual de Controle Interno 

do Ministério Público justamente a partir de tais indicativos práticos de 

atuação funcional de tais órgãos. Neste ínterim, como diretrizes técnicas 

portanto, de fato deve caber às unidades de Controle e Auditoria Interna 

formalizar os resultados de seus trabalhos por meio de relatórios objetivos 

e conclusivos contendo propostas de medidas necessárias à correção de 

irregularidades verificadas, manter sigilo e segurança das informações, e 

assegurar a constante revisão da qualidade dos trabalhos realizados bem 

como a atualização de procedimentos e fluxogramas em relação às normas 

legais e critérios nacionais e internacionais de auditoria e controle interno. 

De seu turno, sugere-se o deslocamento do teor do inciso I deste 

artigo 10, a figurar não como diretriz técnica de atuação, mas sim como 

uma das competências das unidades de Controle e Auditoria Interna do 

Ministério Público (descritas no art. 7º da proposta original). É o que se 

propõe neste âmbito. 

Por derradeiro neste tópico, sugere-se também a inserção de um 

parágrafo único neste artigo, produto da realocação do §1º do artigo 1º 

da proposta ora apresentada, a ter a seguinte redação: “Parágrafo único. 

As unidades de Controle e Auditoria Interna somente poderão ceder 

pessoal às áreas de perícia e de controle externo quando 

requisitados, por período determinado, pela autoridade superior do 

órgão e sem que haja prejuízo ao planejamento de auditoria anual 

previamente aprovado”. 
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J) ARTIGOS 11, 12 E 13 DA PROPOSTA: 

Os artigos 11, 12 e 13 da proposta de ato normativo apresentada 

nos autos sob nº 1.01180/2017-93 versam acerca do papel a ser 

desempenhado pela Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

(CCAF) no tocante ao desenvolvimento das temáticas relacionadas ao 

controle interno do Ministério Público brasileiro – MPU e Ministério Público 

dos Estados. 

A modificação mais significativa por parte do presente estudo, neste 

ponto, é a fusão do artigo 12 e o parágrafo único do artigo 13 da proposta 

original, além de algumas alterações de redação nos outros dispositivos 

dos artigos em epígrafe, alterações que restam explicitadas no modelo de 

proposta substitutivo que acompanha este estudo técnico. 

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente estudo técnico examinou diversos modelos normativos, 

textos doutrinários, referências técnicas e contribuições téoricas, para 

embasar suas conclusões, expostas no modelo substitutivo que o 

acompanha. 

Para tanto, tomou-se como base a proposta apresentada nos autos 

de Proposição CNMP sob nº 1.00059/2017-09 e nas sugestões fornecidas 

naquele feito pelos Conselheiro Fábio Bastos Stica Fábio George Cruz da 

Nóbrega (também ainda sem julgamento pelo Plenário da Casa), além do 

exame da própria proposta originalmente apresentada nestes autos de 

Proposição CNMP nº 1.01180/2017-93. Também se mostraram 

extremamente importantes as contribuições oferecidas por diversos 

Ministérios Públicos (bem como do CNPG) no âmbito dos autos nº 

1.01180/2017-93, algumas delas explicitamente adotadas no resultado 

final deste estudo. 

Não se pode olvidar, outrossim, todas as discussões estabelecidas 

e materiais compartilhados no âmbito do Grupo de Trabalho Integridade 

(GT-Integridade), formalizado em 12 de setembro de 2018 por meio da 

Portaria CNMP-PRESI nº 116/2018, incumbido de elaborar proposta de 

programa de integridade a ser implantado no CNMP e também formular 
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diretrizes para implantação de programas de integridade pelos ramos e 

unidades do Ministério Público brasileiro. 

O propósito fundamental a nortear o presente estudo técnico foi 

compatilizar os valores que, na opinião deste membro auxiliar, conferem 

sentido à própria regulamentação da temática “controle interno” por este 

Conselho Nacional do Ministério Público: a definição clara e objetiva dos 

princípios gerais norteadores da regulamentação concreta das 

unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério Público e de 

suas respectivas competências funcionais, a preservação da 

autonomia administrativa de cada ramo e de cada unidade do 

Ministério Público brasileiro10, e a delimitação do papel a ser 

desempenhado pela Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CCAF-CNMP) 

em especial para a elaboração do Manual de Controle Interno do 

Ministério Público – com vistas ao aperfeiçoamento de suas 

atividades funcionais e definição de prioridades para as unidades de 

Controle e Auditoria Interna –, bem como atualização do Manual do 

Ordenador de Despesas. 

A necessidade de compatilização destes três valores – 

compreendidos como indispensáveis para uma correta regulamentação 

normativa do tema na perspectiva interna do Ministério Público brasileiro – 

conduziu o trabalho aqui expressado, e, justamente em função disso, 

optou-se por manter sempre em foco o modelo construído pelo Conselho 

Nacional de Justiça na Resolução CNJ nº 86/200911, que, como bem 

explicitou a Nota Técnica do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, 

encontra-se vigente e sem alterações desde 2009, a indicar a pertinência 

 
10 A título de registro, vale mencionar recente reunião do CNPG tendo como mote justamente o debate de 

“estratégias para a solidificação da autonomia administrativa e financeira de cada unidade do MP”. 

Disponível em <https://www.cnpg.org.br/index.php/comunicacao-menu/todas-noticias-cnpg-2/8252-cnpg-

reitera-defesa-da-autonomia-constitucional-do-ministerio-publico-3>. Acesso em 29 jan 2019. 

11 Dispõe sobre a organização e funcionamento de unidades ou núcleos de controle interno nos Tribunais, 

disciplinando as diretrizes, os princípios, conceitos e normas técnicas necessárias à sua integração. De 

observar também Resolução CNJ nº 171/2013. 

https://www.cnpg.org.br/index.php/comunicacao-menu/todas-noticias-cnpg-2/8252-cnpg-reitera-defesa-da-autonomia-constitucional-do-ministerio-publico-3
https://www.cnpg.org.br/index.php/comunicacao-menu/todas-noticias-cnpg-2/8252-cnpg-reitera-defesa-da-autonomia-constitucional-do-ministerio-publico-3
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do modelo voltado, em última análise, à determinação de diretrizes gerais 

acerca da criação da estrutura do controle interno12. 

Uma nota importante: o artigo 74, caput, da CRFB para que os 

Poderes da República (em verdade, toda a Administração Pública do país) 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Procurou-se 

explicitar na proposta a compreensão de que, muito embora a instituição 

como um todo é responsável por seus controles internos, são os órgãos de 

controle e auditoria interna que têm o papel centralizador de servir como 

base articuladora, intermediadora e fiscalizadora de todos mecanismos de 

controle implementados. Nessa medida, a normativa em exame trata do 

desempenho das funções específicas e do formato de composição das 

unidades diretamente responsáveis pelo controle e auditoria interna do 

Ministério Público brasileiro. 

O resultado final, destarte, procura: 

1) defender que o ato normativo seja “Resolução”, e não 

Recomendação. 

2) simplificar o texto de modo a explicitar que seu principal objetivo 

seja a definição de diretrizes orientadoras, de competências 

funcionais, de princípios gerais acerca do controle interno, e de qual 

exatamente é o papel da Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro  no desenvolvimento dos estudos e na proposição de 

atos regulamentares relativos à temática do Controle Interno no 

âmbito do Ministério Público brasileiro. 

3) aperfeiçoar ou eliminar qualquer previsão normativa 

potencialmente capaz de violar ou colocar sob o risco de violação a 

autonomia administrativo-institucional de cada Ministério Público 

brasileiro. 

4) aperfeiçoar os mecanismos internos de controle no sentido de 

aprimorar a governança e a gestão preventiva de riscos e potenciais 

ilícitos em cada ramo e unidade do Ministério Público brasileiro. 

 
12 Vide fls. 176 dos autos nº 1.01180/2017-93. 
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5) tratar as unidades de Controle e Auditoria Interna como órgãos 

centrais do constitucionalmente denominado “Sistema de Controle 

Interno” (SCI). 

6) assegurar o aperfeiçoamento da governança interna e o 

aprimoramento da prevenção de irregularidades no âmbito de cada 

Ministério Público, característica esta inerente a qualquer órgão de 

Controle Interno e Auditoria Interna. 

7) auxiliar a evolução institucional do Ministério Público brasileiro 

com a normatização da criação e/ou adequação das unidades de 

Controle e Auditoria Interna. 

8)  definir normativamente o papel a ser desempenhado pela 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CCAF-CNMP) em especial para a 

elaboração do Manual de Controle Interno do Ministério Público – 

com vistas ao aperfeiçoamento de suas atividades funcionais e 

definição de prioridades para as unidades de Controle e Auditoria 

Interna –, bem como para a atualização do Manual do Ordenador 

de Despesas. 

9) sugerir o julgamento conjunto dos autos de Proposição nº 

1.00059.2015-09 e dos autos de Proposição nº 1.01180/2017-93. 

É o estudo técnico que se submete à apreciação de Vossas 

Excelências, conforme demandado a esta Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro (CCAF) através do feito SEI CNMP nº 

19.00.2013.0008948/2018-29. Juntamente com as considerações de 

ordem teórica, segue abaixo modelo de proposta substitutiva elaborado 

frente às observações deduzidas no estudo acima. Fica este membro 

auxiliar signatário à completa disposição para novas contribuições ou 

esclarecimentos a respeito deste tema ou deste trabalho. (Grifei) 

Diante dessas considerações exaurientes, tomando em conta ainda a 

decisão final da Proposição nº 1.00059/2015-09, que discutiu a elaboração de 

norma com o mesmo objeto (criação de órgãos de controle interno no Ministério 

Público brasileiro), resultando em determinação de envio à CCAF para elaboração 
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de estudo, entendo que deve ser enaltecida e acatada a manifestação da unidade 

técnica daí resultante, adotando-a em sua quase totalidade, com a ressalva do 

caráter do ato normativo (Recomendação),  

Destaco a atenção especial dada pela Comissão às preocupações 

expressadas pelas unidades ministeriais e os demais atores do Ministério Público 

brasileiro que se manifestaram nos autos, bem como à necessidade de se estabelecer 

parâmetros e diretrizes sem ferir a autonomia organizacional de cada instituição 

ministerial. 

Assim, elaborei tabela comparativa organizada por temas (a ordem dos 

dispositivos foi alterada apenas na tabela, para facilitar o cotejo) entre a minuta sugerida 

pelo membro auxiliar da CCAF, com adequações para manter o ato como recomendação, 

e a proposta original, do Conselheiro Gustavo do Vale Rocha: 

Proposta original – Conselheiro Gustavo 

do Vale Rocha 

Substitutivo elaborado pelo membro 

auxiliar da CCAF, com adequações 

Art. 1º Recomendar ao Ministério Público brasileiro a 

criação e/ou adequação de unidades permanentes 

de Controle Interno e de Auditoria Interna 

responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, bem como 

para apoio ao controle externo, de acordo com o 

disposto nos arts. 70, 74 e 130-A, §2º, da 

Constituição Federal. 

§ 1º Para o adequado exercício de suas atribuições 

as unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna deverão ser supridas com o quantitativo de 

pessoal, espaço físico, equipamentos tecnológicos e 

estrutura material suficientes ao volume de 

processos, procedimentos e recursos a serem 

fiscalizados. 

Art. 1º Os ramos do Ministério Público da União e os 

Ministérios Públicos dos Estados criarão unidades 

permanentes de Controle e Auditoria Interna, 

responsáveis por sua fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

de acordo com o disposto nos artigos 70, 74 e 130-

A, § 2º da Constituição Federal. 

§ 1º Para o adequado exercício de suas atividades 

as unidades de Controle e Auditoria Interna deverão 

ser supridas com o quantitativo de pessoal, espaço 

físico, equipamentos tecnológicos e estrutura 

material suficientes para o volume de processos, 

procedimentos e recursos a serem fiscalizados. 

§ 2º Ficam sujeitos ao Controle e Auditoria Interna, 

além das próprias unidades administrativas do 

Ministério Público, os fundos, órgãos, entidades e 
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§ 2º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna somente poderão ceder pessoal às áreas de 

perícia e de controle externo quando requisitados, 

por período determinado, pela autoridade superior do 

órgão e sem que haja prejuízo ao planejamento de 

auditoria anual previamente aprovado. 

§ 3º Ficam sujeitos ao Controle Interno e de Auditoria 

Interna, além das próprias unidades administrativas 

do Ministério Público, os fundos, órgãos, entidades e 

demais unidades autônomas que percebam, 

arrecadem, executem ou gerenciem recursos em 

nome do Ministério Público. 

demais unidades autônomas que percebam, 

arrecadem, executem ou gerenciem recursos em 

nome do Ministério Público. 

(...) 

Art. 5º (...) 

Parágrafo único. As unidades de Controle e 

Auditoria Interna somente poderão ceder pessoal às 

áreas de perícia e de controle externo quando 

requisitados, por período determinado, pela 

autoridade superior do órgão e sem que haja 

prejuízo ao planejamento de auditoria anual 

previamente aprovado. (também transcrito na linha 

do art. 5º) 

Art. 2º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna ficarão diretamente vinculados à 

Procuradoria-Geral do respectivo Ministério Público, 

devendo a atividade de Auditoria Interna ser exercida 

com a devida independência. 

Parágrafo único. A Auditoria terá como principal 

enfoque a avaliação da eficiência e eficácia dos 

procedimentos de controle inseridos nos processos 

de trabalho dos diversos sistemas administrativos, 

aferindo sua observância, sendo que os resultados 

das auditorias serão consignados em relatório 

contendo recomendações, quando aplicável, para o 

aprimoramento de tais controles. 

Art. 2º As unidades de Controle e Auditoria Interna 

ficarão diretamente vinculados à Procuradoria-Geral 

do respectivo Ministério Público. 

Art. 3º As atividades das unidades de Controle 

Interno e de Auditoria Interna serão exercidas por 

servidores efetivos do Ministério Público, admitidos 

por concurso público. 

(sem correspondente) 
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§ 1º O Aos integrantes das unidades de Controle 

Interno e de Auditoria Interna, será exigida 

escolaridade de nível superior, com conhecimento 

em matéria orçamentária, financeira, contábil, 

jurídica ou de administração pública. 

§ 2º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna deverão promover, em períodos não 

superiores a 02 (dois) anos, o rodízio de funções e a 

atualização de todos os seus integrantes, no mínimo, 

sobre os seguintes temas: administração, auditoria, 

direito administrativo, contabilidade, orçamento 

público, finanças públicas, folha de pagamento, 

licitações, contratos, gestão patrimonial e legislação 

de pessoal. 

Art. 4º A chefia das unidades de Controle Interno e 

de Auditoria Interna será exercida por servidores 

efetivos do Ministério Público, com experiência 

comprovada em cargos de chefia, escolaridade de 

nível superior na área orçamentária, financeira, 

contábil, jurídica ou de administração pública, além 

de domínio dos conceitos relacionados ao Controle 

Interno e à atividade de Auditoria, com mandato de 

02 (dois) anos. 

§ 1º Aqueles investidos nos cargos de chefia, ficarão 

inelegíveis por 04 (quatro) anos após o exercício do 

referido mandato. 

§ 2º A destituição do cargo de chefia antes do término 

do mandato previsto no caput dar-se-á, somente, por 

meio de devido processo administrativo, em que se 

apure falta grave aos deveres legais e 

constitucionais, bem como desrespeito a esta 

Recomendação. 

Art. 7º É vedada a nomeação para o exercício do 

cargo de chefia das unidades de Controle e 

Auditoria Interna do Ministério Público de membros 

ou servidores que: 

a) tenham sido responsabilizados por atos julgados 

irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de 

Contas do Estado ou da União; 

b) tenham sido punidos, por decisão da qual não 

caiba mais recurso em esfera administrativa, em 

processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio 

público, em qualquer esfera de governo; 

c) tenham sido condenados em processo criminal 

por prática de crime contra a Administração Pública, 

capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do 

Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7492, de 16 de 

junho de 1986, ou por ato de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei nº 8429, de 02 de 

junho de 1992; e 
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§ 3º É vedada a nomeação para o exercício do cargo 

de chefia das unidades de Controle Interno e 

Auditoria Interna de servidores que: 

a) tenham sido responsabilizados por atos julgados 

irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de 

Contas do Estado ou da União; 

b) tenham sido punidos, por decisão da qual não 

caiba recurso na esfera administrativa, em processo 

disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em 

qualquer esfera de governo; 

c) tenham sido condenados em processo criminal por 

prática de crime contra a Administração Pública, 

capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do 

Código Penal Brasileiro, na Lei no 7492, de 16 de 

junho de 1986, ou por ato de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei no 8429, de 02 de 

junho de 1992; e 

d) se encontrem no exercício de atividade político-

partidária. 

d) se encontrem no exercício de atividade político-

partidária. 

Art. 5º No desempenho de suas competências, as 

unidades de Controle Interno e Auditoria Interna 

deverão observar as seguintes regras gerais: 

I - os servidores deverão adotar postura ética e 

observar os princípios da imparcialidade, legalidade, 

moralidade, eficiência, honestidade, lealdade e 

disciplina, preservando a independência em suas 

ações e conclusões;  

II - poderão expedir instruções e orientações para a 

prevenção de atos ilícitos, especialmente em áreas 

administrativas sensíveis; 

Art. 3º As unidades de Controle e Auditoria Interna, 

quando do desempenho de suas respectivas 

atividades funcionais, deverão obedecer aos 

princípios da imparcialidade, legalidade, 

moralidade, eficiência, honestidade, lealdade, 

disciplina, e da segregação de funções, sempre 

preservada a independência de suas ações e 

conclusões. 
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III - os trabalhos deverão estar consignados em 

Plano Anual de Atividades do órgão e em Plano 

Anual de Auditoria Interna, a serem elaborados 

mediante critérios e procedimentos previamente 

definidos; 

IV - aos seus servidores cabe o desenvolvimento de 

atividades típicas de controle e fiscalização, sem 

desvio de função, atentando à prevenção da 

corrupção em áreas administrativas especialmente 

sensíveis. 

Art. 6º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna, em respeito ao princípio da segregação de 

funções, não participarão do fluxo administrativo e de 

nenhuma atividade de gestão. 

§ 1º Quando em atividade de Consultoria Técnica aos 

setores administrativos poderão atuar em hipóteses 

abstratas ou em casos concretos, sem prejuízo da 

manifestação da unidade jurídica competente do 

respectivo Órgão. 

§ 2º Aos integrantes das unidades de Controle 

Interno e de Auditoria Interna fica vedada a 

participação em comissões administrativas, 

processos administrativos ou sindicâncias 

destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades. 

Art. 6º As unidades de Controle e Auditoria Interna, 

em respeito ao princípio da segregação de funções, 

não participarão do fluxo administrativo e de 

nenhuma atividade de gestão. 

§1º Quando em atividade de Consultoria Técnica 

aos setores administrativos poderão atuar em 

hipóteses abstratas ou, excepcionalmente e desde 

que formalmente justificado, em casos concretos, 

sem prejuízo da manifestação da unidade jurídica 

competente respectiva. 

§2º Aos integrantes das unidades de Controle e 

Auditoria Interna fica vedada a participação em 

comissões administrativas, processos 

administrativos ou sindicâncias destinadas a apurar 

irregularidades ou ilegalidades. 

Art. 7º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna, utilizando-se das técnicas de trabalho de 

auditoria e fiscalização, possuem as seguintes 

finalidades: 

Art. 4º São de competência das unidades de 

Controle e Auditoria Interna, a partir do que 

desempenharão suas respectivas funções: 

I- acompanhar e avaliar o cumprimento dos 

objetivos e metas previstos no Plano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária; 
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I - fiscalizar e avaliar o cumprimento dos objetivos e 

metas previstos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária; 

II - exercer o acompanhamento dos limites e demais 

determinações contidas na Constituição Federal, na 

Constituição Estadual, na Lei Complementar no 101, 

de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos 

legais; 

III - fiscalizar e avaliar o cumprimento dos objetivos e 

metas do planejamento estratégico do órgão, bem 

como dos programas de gestão e da governança 

administrativa; 

IV - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e à eficiência da gestão 

administrativa, contábil, orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal; 

V - realizar auditorias internas para avaliar a 

qualidade, legalidade e consistência dos controles 

internos administrativos, bem como da política de 

gerenciamento de riscos do órgão;  

VI - utilizar parâmetros técnicos de materialidade, 

relevância, risco e criticidade quando da eleição de 

amostras de processos e procedimentos 

administrativos a serem auditados; 

VII - examinar a aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado que percebam ou 

arrecadem recursos em nome do Ministério Público; 

VIII - apoiar o controle externo quanto ao 

encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas, recebimento de 

II- exercer o acompanhamento dos limites e demais 

determinações contidas na Constituição Federal, na 

Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 101, 

de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade, 

e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; 

III- acompanhar e avaliar o cumprimento dos 

objetivos e metas do planejamento estratégico do 

órgão, bem como dos programas de gestão e da 

governança administrativa; 

IV- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e à eficiência da gestão 

administrativa, contábil, orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal; 

V- examinar a aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado que percebam ou 

arrecadem recursos em nome do Ministério Público; 

VI- apoiar o controle externo quanto ao 

encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas, recebimento de 

diligências, elaboração de respostas, tramitação de 

processos e demais requisições, bem como 

monitorar o cumprimento das recomendações e 

determinações dos Tribunais de Contas e do 

Conselho Nacional do Ministério Público, 

providências a serem tomadas pelo Gabinete da 

Procuradoria-Geral respectiva; 

VII- orientar os administradores de bens e recursos 

públicos para assuntos pertinentes à área de 

competência de controle interno, inclusive sobre a 

forma de prestar contas; 

VIII- emitir, periodicamente, relatórios e pareceres 

sobre a gestão dos administradores, apontando 
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diligências, elaboração de respostas, tramitação de 

processos e demais requisições, bem como 

monitorar o cumprimento das recomendações e 

determinações dos Tribunais de Contas e do 

Conselho nacional do Ministério Público; 

IX - fomentar a transparência, economicidade e 

profissionalização da gestão governamental; 

X - incentivar a adoção de boas práticas 

administrativas utilizadas em outros órgãos; 

XI - orientar os administradores de bens e recursos 

públicos nos assuntos pertinentes à área de 

competência do controle interno, inclusive sobre a 

forma de prestar contas; 

XII - emitir, periodicamente, relatórios e pareceres 

conclusivos sobre a gestão dos administradores, 

apontando eventuais irregularidades, as ações elou 

omissões que deram causa ao ocorrido e orientando 

a adequação às normas vigentes; 

XIII - elaborar, apreciar e submeter ao Procurador-

geral de Justiça estudos e propostas de diretrizes, 

programas e ações que objetivem racionalizar a 

execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão 

administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial 

da entidade; 

XIV - comunicar formalmente à Administração 

Superior do órgão para adoção das providências 

cabíveis, as quais caso não adotadas dolosamente 

em até 30 (trinta) dias, proceda a comunicação ao 

Tribunal de Contas respectivo e à Corregedoria 

Nacional do CNMP, sob pena de responsabilidade 

solidária, acerca de fatos inquinados de ilegais ou 

irregulares que tiver conhecimento, praticados por 

eventuais inconsistências, as ações e/ou omissões 

que deram causa ao ocorrido e orientando a 

adequação às normas vigentes; 

IX- elaborar, apreciar e submeter à respectiva 

Procuradoria-Geral estudos e propostas de 

diretrizes, programas e ações que objetivem 

racionalizar a execução da despesa e o 

aperfeiçoamento da gestão administrativa, 

orçamentária, financeira e patrimonial do ramo ou 

unidade do Ministério Público; 

X- expedir instruções e orientações para a 

prevenção de atos ilícitos, especialmente em áreas 

administrativas sensíveis; 

XI- elaborar e apresentar à respectiva Procuradoria-

Geral o Plano Anual de Atividades de Controle 

Interno e o Plano Anual de Auditoria Interna, bem 

como os respectivos Cronogramas de Execução, os 

quais deverão ser aprovados pela Procuradoria-

Geral no exercício anterior; 

XII- desenvolver atividades típicas de controle e 

fiscalização, atentando-se à prevenção da 

corrupção especialmente em áreas administrativas 

sensíveis; 

XIII- realizar a qualquer tempo, por requisição do 

Procurador-Geral, auditorias extraordinárias em 

processos ou procedimentos específicos; 

XIV- apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou 

irregulares que tiver conhecimento, praticados por 

agentes públicos ou privados, na utilização de 

recursos públicos e, quando for o caso, comunicar à 
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agentes públicos ou privados, na utilização de 

recursos públicos. 

alta administração do órgão para adoção das 

providências cabíveis. 

Parágrafo único. As unidades de Controle e 

Auditoria Interna terão também como enfoque a 

avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos 

de controle inseridos nos processos de trabalho dos 

diversos sistemas administrativos, aferindo sua 

observância, sendo que os resultados das auditorias 

serão consignados em relatório contendo 

recomendações, quando aplicável, para o 

aprimoramento de tais controles. 

Art. 8º Nenhum processo, documento ou informação 

poderá ser sonegado aos servidores do órgão de 

Controle Interno e de Auditoria Interna, no 

desempenho de suas atribuições inerentes às 

atividades de auditoria e fiscalização. 

(sem correspondente) 

Art. 9º As unidades de Controle Interno e de Auditoria 

Interna são livres de quaisquer influências, para 

selecionar tecnicamente as áreas e assuntos a 

serem auditados, escopo dos trabalhos, 

procedimentos, critérios de seleção de amostras e 

frequência de avaliação, de forma a permitir a 

manutenção de sua independência e objetividade. 

Parágrafo único. Auditorias extraordinárias em 

processos ou procedimentos específicos poderão ser 

requisitadas pelo Procurador Geral a qualquer 

tempo. 

Art. 7º (...) 

XIII- realizar a qualquer tempo, por requisição do 

Procurador-Geral, auditorias extraordinárias em 

processos ou procedimentos específicos; 

(já transcrito na linha do art. 7º) 

Art. 10. Na consecução de suas atividades, as 

unidades de Controle Interno e de Auditoria Interna 

deverão: 

Art. 5º Na consecução de suas atividades, as 

unidades de Controle e Auditoria Interna deverão: 

I- formalizar os resultados de todos os seus 

trabalhos por meio de relatórios objetivos contendo 



 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

60/69 

I - estabelecer programação anual de auditorias a ser 

aprovada pelo Procurador Geral no exercício 

anterior; 

II - formalizar os resultados de todos os seus 

trabalhos por meio de relatórios objetivos e 

conclusivos contendo propostas de medidas 

necessárias à correção de irregularidades 

verificadas; 

III - manter sigilo e segurança das informações, 

respeitados os critérios estabelecidos pela Lei de 

Acesso à Informação e suas posteriores alterações; 

e 

IV - assegurar a constante revisão da qualidade dos 

trabalhos realizados, bem como confeccionar e 

atualizar manuais de procedimentos, check-lists e 

fluxogramas em relação as normas legais e critérios 

nacionais e internacionais de auditoria e de controle 

interno. 

propostas de medidas necessárias à correção de 

irregularidades verificadas; 

II- manter sigilo e segurança das informações, 

respeitados os critérios estabelecidos pela Lei de 

Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011); 

e 

III- assegurar a constante revisão da qualidade dos 

trabalhos realizados, bem como confeccionar e 

atualizar manuais de procedimentos, check-lists e 

fluxogramas em relação às normas legais e critérios 

nacionais e internacionais de auditoria e de controle 

interno. 

Parágrafo único. As unidades de Controle e 

Auditoria Interna somente poderão ceder pessoal às 

áreas de perícia e de controle externo quando 

requisitados, por período determinado, pela 

autoridade superior do órgão e sem que haja 

prejuízo ao planejamento de auditoria anual 

previamente aprovado. 

Art. 11. Cabe à Comissão de Controle Administrativo 

e Financeiro — CCAF auxiliar o Plenário do CNMP 

na elaboração, análise e proposição de atos 

regulamentares e recomendações de providências 

relativas aos órgãos de Controle Interno no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

§ 1º Fica a Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro - CCAF autorizada a elaborar e atualizar 

Manual do Ordenador de Despesas e Manual de 

Controle Interno do Ministério Público; 

§ 2º A CCAF não exercerá controle hierárquico sobre 

os órgãos de Controle Interno e de Auditoria Interna, 

não obstante a possibilidade de emissão de notas 

Art. 8º Cabe à Comissão de Controle Administrativa 

e Financeiro – CCAF auxiliar o Plenário do CNMP 

na elaboração, análise e proposição de atos 

regulamentares e recomendações de providências 

relativas às unidades de Controle e Auditoria Interna 

no âmbito do Ministério Público. 

§1º Fica a Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro – CCAF autorizada a elaborar o Manual 

de Controle Interno do Ministério Público, com vistas 

ao aperfeiçoamento das atividades funcionais de 

controle interno e definição de prioridades para 

unidades de Controle e Auditoria Interna, bem como 

atualizar o Manual do Ordenador de Despesas. 
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técnicas sobre temas que necessitem de 

entendimento uniformizado nos diversos órgãos 

administrativos dos Ministérios Públicos estaduais e 

federal. 

§2º A Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro – CCAF não exercerá controle 

hierárquico sobre as unidades de Controle e 

Auditoria Interna, não obstante a possibilidade de 

emissão de notas técnicas sobre temas que 

necessitem de entendimento uniformizado nos 

diversos órgãos administrativos dos Ministérios 

Públicos da União e dos Estados. 

Art. 12. Cabe à Comissão de Controle Administrativo 

e Financeiro realizar eventos periódicos entre todos 

os participantes do sistema para a disseminação de 

conhecimentos e debates sobre assuntos relevantes. 

(sem correspondente) 

Art. 13. O Conselho Nacional do Ministério Público 

fica autorizado a celebrar termos de cooperação, 

acordos de transferência de tecnologia, e outros atos 

que permitam receber e difundir a capacitação de 

pessoal e a tecnologia (softwares) já desenvolvida 

para as atividades de controle interno, de gestão 

orçamentária e financeira, ou para a administração 

de pessoal e patrimonial. 

Parágrafo único. Para esse propósito, o Conselho 

Nacional do Ministério Público poderá promover e 

organizar cursos, seminários, teleconferências, 

encontros e outros eventos, destinados à plena 

capacitação de membros e servidores, ensejando a 

maior eficiência na gestão, assim como melhores 

resultados e eficácia na transferência de técnicas 

administrativas e da tecnologia disponível para a 

atividade de controle interno. 

Art. 9º O Conselho Nacional do Ministério Público 

fica autorizado a celebrar termos de cooperação, 

acordos de transferência de tecnologia, e outros 

atos que permitam receber e difundir a capacitação 

de pessoal e a tecnologia (softwares) já 

desenvolvida para as atividades de controle interno, 

de gestão orçamentária e financeira, ou para a 

administração de pessoal e patrimonial. 

Parágrafo único. Para esse propósito, o Conselho 

Nacional do Ministério Público poderá promover e 

organizar cursos, seminários, teleconferências, 

encontros e outros eventos, destinados à plena 

capacitação de membros e servidores, bem como 

realizar eventos periódicos entre os integrantes das 

unidades de Controle e Auditoria Interna do 

Ministério Público brasileiro com o objetivo de 

compartilhamento de conhecimento sobre assuntos 

relevantes, na busca de maior eficiência na gestão 

e melhores resultados e eficácia na transferência de 

técnicas administrativa e da tecnologia disponível 

para a atividade de controle interno. 
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Art. 14. As Procuradorias Gerais editarão os atos 

administrativos necessários à implantação das 

unidades de Controle Interno e Auditoria Interna 

conforme os dispositivos desta recomendação no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

Parágrafo único. As Procuradorias que já 

mantenham órgão de controle interno adaptarão, 

conforme o caso, seus regulamentos e 

procedimentos aos termos desta Recomendação no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 10. As Procuradorias Gerais editarão os atos 

administrativos necessários à implantação das 

unidades de Controle e Auditoria Interna conforme 

os dispositivos desta Recomendação no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias. 

Parágrafo único. As Procuradorias Gerais que já 

mantenham unidade de controle interno adaptarão, 

conforme o caso, seus atos normativos 

regulamentares e procedimentos aos termos desta 

Recomendação no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

Art. 15. Esta Recomendação entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Art. 11. Esta Recomendação entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Cotejando as conclusões anteriormente expostas, apresento o seguinte 

texto final para a Recomendação discutida nestes autos: 

 

RECOMENDAÇÃO Nº , DE      DE              , DE 2020. 

 

Dispõe sobre as diretrizes gerais, a 

organização e o funcionamento das unidades 

de Controle Interno e Auditoria Interna no 

Ministério Público brasileiro. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, com 

fundamento nos arts. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, nos autos da 

Proposição nº 1.01180/2017-93 e conforme decisão plenária proferida na __ª Sessão 

___________, realizada na data de XX/XX/2020; 
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CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle 

da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, conforme o disposto no art. 

130-A, §2º, da Constituição; 

CONSIDERANDO que se aplica aos controles internos governamentais dispostos nos 

arts. 70 e 74 da Constituição Federal, 75 da Lei Federal nº 4.320/1964, 54, parágrafo 

único, e 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como as normas nacionais e 

internacionais relativas às áreas de contabilidade, auditoria e controladoria; 

CONSIDERANDO que há necessidade de estruturação de unidades de Controle Interno 

no âmbito do Ministério Público brasileiro conforme verificado durante o I Encontro 

Nacional de Controle Administrativo e Financeiro do Ministério Público, realizado em 

Brasília nos dias 05 e 06 de junho de 2013, bem como os Encontros Regionais de 

Controles Internos realizados entre junho de 2014 e janeiro de 2015; 

CONSIDERANDO que é missão estratégica do CNMP fortalecer o Ministério Público 

brasileiro para uma atuação responsável e socialmente efetiva; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é função essencial à justiça incumbido da 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CRFB, art. 127), dentre os 

quais se insere, sem dúvida, a defesa do patrimônio público (CRFB, art. 129, inciso III), 

o combate à corrupção e a tutela dos princípios fundamentais da Administração Pública 

(CRFB, art. 37); 

CONSIDERANDO que existem inúmeras e comprovadas vantagens para a 

Administração Pública quando, além do controle exercido a posteriori, são fortalecidos 

os controles internos administrativos (primários), de caráter preventivo, necessários para 

mitigar riscos e que a incorporação destes controles ao âmbito do Sistema de Controle 

Interno, incluindo a participação das unidades gestores no processo de definição dos 

controles, faz com que estes passem do caráter informal para o institucionalizado; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) traz implicações 

importantes também para o âmbito interno do Ministério Público brasileiro, mormente em 
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função do reconhecimento de que o controle interno funciona como o mecanismo que 

confere segurança razoável ao gestor para a administração de cada unidade ministerial 

institucional; 

CONSIDERANDO que a missão estratégica deste Conselho Nacional de promover 

atuação institucional responsável e socialmente efetiva supõe, no plano da tutela da 

Administração Pública e do combate à corrupção, o fomento de medidas de prevenção, 

relacionadas à estruturação e à otimização das atividades administrativas relacionadas 

ao gerenciamento de riscos e à correção de desvios; 

CONSIDERANDO que o objetivo das unidades de Controle e Auditoria Interna consiste 

em assegurar que a gestão ocorra em consonância com os princípios legais da 

Administração Pública, contribuindo para que seus objetivos sejam alcançados e suas 

ações conduzidas de forma econômica, eficiente, eficaz e efetivas; 

RESOLVE, respeitada autonomia funcional e administrativa da Instituição, expedir 

a seguinte RECOMENDAÇÃO: 

Art. 1º Recomenda-se aoss ramos do Ministério Público da União e aos Ministérios 

Públicos dos Estados criar unidades permanentes de Controle e Auditoria Interna, 

responsáveis por sua fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, de acordo com o disposto nos arts. 70, 74 e 130-A, § 2º da Constituição 

Federal. 

§ 1º Para o adequado exercício de suas atividades, respeitada a disponibilidade de 

pessoal e de recursos orçamentários, recomenda-se que as unidades de Controle e 

Auditoria Interna devem ser supridas com o quantitativo de pessoal, espaço físico, 

equipamentos tecnológicos e estrutura material suficientes para o volume de processos, 

procedimentos e recursos a serem fiscalizados. 

§2º Recomenda-se que devem ficar sujeitos ao Controle e Auditoria Interna, além das 

próprias unidades administrativas do Ministério Público, os fundos, órgãos, entidades e 

demais unidades autônomas que percebam, arrecadem, executem ou gerenciem 
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recursos em nome do Ministério Público. 

Art. 2º Recomenda-se que as unidades de Controle e Auditoria Interna, quando do 

desempenho de suas respectivas atividades funcionais, devem obedecer aos princípios 

da imparcialidade, legalidade, moralidade, eficiência, honestidade, lealdade, disciplina, 

e da segregação de funções, sempre preservada a independência de suas ações e 

conclusões. 

Art. 3º Recomenda-se que a competência das unidades de Controle e Auditoria Interna 

deve abranger: 

I – acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas previstos no Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária; 

II – exercer o acompanhamento dos limites e demais determinações contidas na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 – Lei de Responsabilidade, e os estabelecidos nos demais instrumentos 

legais; 

III – acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas do planejamento 

estratégico do órgão, bem como dos programas de gestão e da governança 

administrativa; 

IV – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da 

gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; 

V – examinar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado que 

percebam ou arrecadem recursos em nome do Ministério Público; 

VI – apoiar o controle externo quanto ao encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, 

tramitação de processos e demais requisições, bem como monitorar o cumprimento das 

recomendações e determinações dos Tribunais de Contas e do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 
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VII – orientar os administradores de bens e recursos públicos para assuntos pertinentes 

à área de competência de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

VIII – emitir, periodicamente, relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores, 

apontando eventuais inconsistências, as ações e/ou omissões que deram causa ao 

ocorrido e orientando a adequação às normas vigentes; 

IX – elaborar, apreciar e submeter à respectiva Procuradoria-Geral ou outro órgão 

competente estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem 

racionalizar a execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão administrativa, 

orçamentária, financeira e patrimonial do ramo ou unidade do Ministério Público; 

X – expedir instruções e orientações para a prevenção de atos ilícitos, especialmente em 

áreas administrativas sensíveis; 

XI – elaborar e apresentar à respectiva Procuradoria-Geral ou outro órgão competente o 

Plano Anual de Atividades de Controle Interno e o Plano Anual de Auditoria Interna, bem 

como os respectivos Cronogramas de Execução; 

XII – desenvolver atividades típicas de controle e fiscalização, atentando-se à prevenção 

da corrupção especialmente em áreas administrativas sensíveis; 

XIII – realizar a qualquer tempo, por requisição do Procurador-Geral ou outro órgão 

competente, auditorias extraordinárias em processos ou procedimentos específicos; 

XIV – apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares de que tiver 

conhecimento, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos 

públicos e, quando for o caso, comunicar à alta administração do órgão para adoção das 

providências cabíveis. 

Parágrafo único. Recomenda-se que as unidades de Controle e Auditoria Interna tenham 

também como enfoque a avaliação da eficiência e da eficácia dos procedimentos de 

controle inseridos nos processos de trabalho dos diversos sistemas administrativos, 

sendo que os resultados das auditorias serão consignados em relatório contendo 
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recomendações, quando aplicável, para o aprimoramento de tais controles. 

Art. 4º Na consecução de suas atividades, recomenda-se que as unidades de Controle 

e Auditoria Interna devem: 

I – formalizar os resultados de todos os seus trabalhos por meio de relatórios objetivos 

contendo propostas de medidas necessárias à correção de irregularidades verificadas; 

II – manter sigilo e segurança das informações, respeitados os critérios estabelecidos 

pela Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011); e 

III – assegurar a constante revisão da qualidade dos trabalhos realizados, bem como 

confeccionar e atualizar manuais de procedimentos, check-lists e fluxogramas em 

relação às normas legais e aos critérios nacionais e internacionais de auditoria e de 

controle interno. 

Art. 5º Recomenda-se que as unidades de Controle e Auditoria Interna, em respeito ao 

princípio da segregação de funções, não participem do fluxo administrativo e de 

nenhuma atividade de gestão. 

§1º Quando em atividade de Consultoria Técnica aos setores administrativos, poderão 

atuar em hipóteses abstratas ou, excepcionalmente e desde que formalmente justificado, 

em casos concretos, sem prejuízo da manifestação da unidade jurídica competente. 

§2º Recomenda-se que aos integrantes das unidades de Controle e Auditoria Interna 

fique vedada a participação em comissões administrativas, processos administrativos ou 

sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades. 

Art. 6º Recomenda-se que seja vedada a nomeação para o exercício do cargo de chefia 

das unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério Público de membros ou 

servidores que: 

a) tenham sido responsabilizados por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo 

Tribunal de Contas do Estado ou da União; 
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b) tenham sido punidos, por decisão da qual não caiba mais recurso em esfera 

administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer 

esfera de governo; 

c) tenham sido condenados em processo criminal por prática de crime contra a 

Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal 

Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992; e 

d) se encontrem no exercício de atividade político-partidária. 

Art. 7º Recomenda-se à Comissão de Controle Administrativa e Financeiro – CCAF 

elaborar o Manual de Controle Interno do Ministério Público, com vistas ao 

aperfeiçoamento das atividades funcionais de controle interno e definição de prioridades 

para unidades de Controle e Auditoria Interna, bem como atualizar o Manual do 

Ordenador de Despesas. 

Parágrafo único. Embora a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro – CCAF 

não exerça controle hierárquico sobre as unidades de Controle e Auditoria Interna, 

recomenda-se a emissão de notas técnicas sobre temas que necessitem de 

entendimento uniformizado nos diversos órgãos administrativos dos Ministérios Públicos 

da União e dos Estados. 

Art. 8º Recomenda-se a celebração de termos de cooperação, acordos de transferência 

de tecnologia, e outros atos que permitam receber e difundir a capacitação de pessoal e 

a tecnologia (softwares) já desenvolvida para as atividades de controle interno, de gestão 

orçamentária e financeira, ou para a administração de pessoal e patrimonial. 

Parágrafo único. Também se recomenda a promoção e a organização de cursos, 

seminários, teleconferências, encontros e outros eventos, destinados à plena 

capacitação de integrantes das unidades de Controle e Auditoria Interna do Ministério 

Público brasileiro com o objetivo de compartilhamento de conhecimento sobre assuntos 

relevantes, na busca de maior eficiência na gestão, de melhores resultados e de mais 
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eficácia na transferência de técnicas administrativa e da tecnologia disponível para a 

atividade de controle interno. 

Art. 9º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, ___ de ________ de 20__. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

C O N C L U S Ã O 

Ante as considerações esposadas, voto pela APROVAÇÃO da Proposição 

como RECOMENDAÇÃO, nos termos da emenda substitutiva apresentada no voto deste 

Relator. 

É o voto. 

(Assinado digitalmente) 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 


