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Na qualidade de Conselheiro Nacional do Ministério 

Público, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das 

prerrogativas a nós conferidas pelos artigos 23, IV, e 147, I, do Regimento Interno 

deste Colegiado, apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e 

distribuição aos demais Conselheiros, nos termos regimentais.  

Brasília/DF, 13 de outubro de 2020.  

 

(Documento digitalmente assinado)  

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA  

Conselheiro Nacional do Ministério Público  
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 

Proposta de alteração da Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, do Conselho 

Nacional do Ministério Público 

 

Na Terceria Reunião Ordinária do Comitê Nacional do Ministério Público de 

Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas 

(CONATETRAP), constituído por meio da Resolução CNMP nº 197, de 26 de março 

de 2019, realizada no dia 2 (dois) de junho de 2020,  foi deliberada a criação de um 

grupo de trabalho, formado pelos Membros do Ministério Público do Trabalho, Lys 

Cardoso, Catarina Zuben, Ulisses Carvalho e Italvar Medina, pelo Representante da 

Presidência do CNMP, Sérgio Coelho, e, posteriormente, pelos Membros do Ministério 

Público Federal, Adriana Scordamaglia e João Franscico de Carvaho, para detalhar 

uma proposta criação e manutenção de um banco de dados incluindo as condenações 

criminais e trabalhistas, tipificadas na forma abrangida pela Lei nº 13.999/2020. 

Após análise da legislação de regência, os integrantes do grupo de trabalho 

entenderam que seria adequada a alteração da Resolução CNMP nº 89, de 28 de 

agosto de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e dá 

outras providências1para fazer inserir o inciso XVII em seu artigo 7º, tornando 

obrigatória por parte de cada ramo do Ministério Público a disponibilização, em seus 

respectivos sítios eletrônicos, em campos facilmente acessíveis, sem necessidade de 

cadastro prévio, e em linguagem de fácil compreensão, sem prejuízo do disposto na 

Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, informações de interesse coletivo 

ou geral que produzam ou tenham sob sua responsabilidade, dentre elas, 

condenações de pessoas físicas e/ou jurídicas, na esfera cível, trabalhista e penal, 

proferidas em ações judiciais propostas pelo Ministério Publico ou das quais tenha 

intervindo como custos legis relacionadas a assédio moral ou sexual, racismo, trabalho 

                                                 
1 (https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0892.pdf). 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0892.pdf
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infantil, trabalho em condições análogas a de escravo, tráfico de pessoas ou crimes 

contra o meio ambiente. 

Essa orientação decorre da circunstância de que os diversos ramos do 

Ministério Público Brasileiro possuem informações que podem ser úteis para a 

efetivação de uma série de normas que condicionam a concessão de crédito bancário 

para atividades que promovam a melhoria do padrão de vida das populações rurais ou 

que expressamente vedam a sua concessão para pessoas físicas ou jurídicas 

condenadas pelas diversas condutas ilegais acima elencadas. 

A título de exemplo, temos o disposto na Lei nº 4.829, de 5 de novembro 

de 1965, especialmente em seu artigo 3º, inciso IV, que determina ser objetivo 

específico do crédito rural o incentivo à introdução de métodos racionais de 

produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das 

populações rurais, e à adequada defesa do solo; a previsão na Lei nº 11.948, de 16 

de junho de 2009, no artigo 4º, que veda a concessão ou renovação de quaisquer 

empréstimos ou financiamentos pelo Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e 

Social a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por 

assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra 

o meio ambiente; e o disposto na Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, 

especialmente em seu artigo 2º, § 5º, que veda a celebração do contrato de 

empréstimo de que trata a referida lei com empresas que possuam condenação 

relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil. 

O artigo 1º da minuta ora apresentada promove a inclusão do inciso XVII 

no artigo 7º da Res. CNMP 89/2012, conforme acima delineado. 

Seu artigo 2º estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 

sua entrada em vigor, para que cada ramo do Ministério Público da União e dos 

Estados adeque seus sítios eletrônicos, incluindo as informações necessárias ao 

cumprimendo da presente proposta.  

O artigo 3º determina que a Coordenadoria de Acompanhamento de 

Decisões deste Conselho Nacional consultará o portal eletrônico de cada unidade do 

Ministério Público para verificar o estrito cumprimento do disposto no art. 7º, XVII, da 

Resolução nº 89, com a redação dada pelo artigo 1º da presente Resolução, 

devendo autuar e distribuir Procedimentos de Controle Administrativo referentes às 
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unidades cujos sítios eletrônicos não contenham as informações exigidas no referido 

inciso.  

Essa norma objetiva garantir o acompanhamento do cumprimento da 

nova determinação dirigida aos diversos ramos do Ministério Público e está em 

sintonia com o que já foi aprovado pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público no artigo 3º da Resolução CNMP nº 115, de 15 de setembro de 2014, que 

também promoveu o acréscimo de inciso ao artigo 7º da Resolução CNMP nº 

89/20122. 

Por fim, o artigo 4º da proposta ora apresentada garante a possibilidade 

aos diversos ramos do Ministério Público de editar atos normativos complementares, 

a fim de adequar e especificar a regulamentação da matéria às suas necessidades, 

inclusive quanto ao lapso temporal de divulgação. 

 

                                                 
2 https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-115.pdf 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-115.pdf
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RESOLUÇÃO Nº.xxxx , DE xxxxxx DE XXXX DE 2020. 

 

Acrescenta o inciso XVII no art. 7º da Resolução 

nº 89, de 28 de agosto de 2012. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição da 

República, com fundamento no artigo 147 e seguintes de seu Regimento Interno e na 

decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº xxxxxx, julgada na xxx Sessão 

Ordinária, realizada em xx de xxxx de 2020; 

Considerando o disposto no artigo 5º, incisos XXXIII e LX; no artigo 37, 

caput e § 3º; no artigo 127, caput; e no artigo 129, inciso II, da Constituição da 

República; 

Considerando o disposto no artigo 2º e no artigo 5º, incisos I, alínea h, e 

V, alínea b e § 1º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no artigo 1º 

e no artigo 80, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

Considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

especialmente em seu artigo 3º, incisos I, II e IV; 

Considerando o disposto na Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, 

especialmente em seu artigo 3º, inciso IV, que determina ser objetivo específico do 

crédito rural o incentivo à introdução de métodos racionais de produção, visando ao 

aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à 

adequada defesa do solo; 

Considerando o disposto na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, nos 

artigos 3º e 48, que tratam, respetivamente dos objetivos da política agrícola e dos 

objetivos do crédito rural; 

Considerando o disposto na Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, no 

artigo 4º, que veda a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou 

financiamentos pelo Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social a 

empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral 
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ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio 

ambiente; 

Considerando o disposto na Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, 

especialmente em seu artigo 2º, § 5º, que veda a celebração do contrato de 

empréstimo de que trata a referida lei com empresas que possuam condenação 

relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil; 

Considerando, como sucedâneo do princípio republicano e do decorrente 

imperativo de transparência administrativa, o dever do Poder Público de conferir 

publicidade à sua atuação, com a disponibilização das suas informações da forma 

mais abrangente possível; 

Considerando o julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal na 

ADPF nº 509, que entendeu pela constitucionalidade da chamada “lista suja” do 

trabalho escravo do Ministério da Economia, da qual constam os nomes de 

empregadores que submeteram trabalhadores a condição análoga à de escravo, sob 

o argumento da necessidade de cumprimento da transparência ativa, a qual impõe 

aos órgãos públicos o dever de promover a divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitação. 

Considerando o que dispôs a Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 

2012; 

Considerando a necessidade de se avançar ainda mais na promoção do 

acesso público às informações referentes à atuação finalística do Ministério Público 

brasileiro; 

RESOLVE: 

Art. 1º O inciso XVII do artigo 7º da Resolução nº 89, de 28 de agosto de 

2012, passa a vigorar acrescido do inciso XVII, com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º: 

…..........................................………………………………........................... 

XVII – condenações de pessoas físicas e/ou jurídicas, na esfera cível, 

trabalhista e penal, proferidas em ações judiciais propostas pelo Ministério 
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Publico ou das quais tenha intervindo como custos legis relacionadas a 

assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho em condições 

análogas às de escravo, tráfico de pessoas ou crimes contra o meio 

ambiente.  

………………………………………....…..............................................................

....” 

Art. 2º Os Ministérios Públicos da União e dos Estados deverão adequar 

seus sítios eletrônicos, incluindo as informações necessárias à implementação da 

presente Resolução, no prazo de 180 dias a contar de sua entrada em vigor. 

Art. 3º Encerrado o prazo de que trata o artigo anterior, a Coordenadoria 

de Acompanhamento de Decisões deste Conselho Nacional consultará o portal 

eletrônico de cada unidade do Ministério Público para verificar o estrito cumprimento 

do disposto no art. 7º, XVII, da Resolução nº 89, com a redação dada pelo artigo 1º 

da presente Resolução, devendo autuar e distribuir Procedimentos de Controle 

Administrativo referentes às unidades cujos sítios eletrônicos não contenham as 

informações exigidas no referido inciso. 

Art. 4º. Os órgãos do Ministério Público poderão editar atos normativos 

complementares, a fim de adequar e especificar a regulamentação da matéria às 

suas necessidades, inclusive quanto ao lapso temporal de divulgação. 

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

Brasília/DF, xx de xxxx de 2020. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 


