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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 1.00104/2020-66 

Relator: Conselheira Fernanda Marinela de Sousa Santos 

Requerente: Soliana Figueiredo dos Santos Silva 

Requerido: Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Município de 
Uberlândia/MG 

 

EMENTA 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

CONTROLE DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA NO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE FINALÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

JUÍZO DE VALOR ACERCA DO CONTEÚDO DO ATO. PRINCÍPIO DA 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ENUNCIADO CNMP Nº 06/2009. NÃO 

CONHECIMENTO. 

I - Este Conselho tem sua competência restrita ao controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos 

deveres funcionais de seus membros, não lhe cabendo, portanto, 

examinar o conteúdo de atos praticados no exercício da atividade 

finalística, sob pena de flagrante violação ao princípio da autonomia 

institucional e da independência funcional, expressamente previstos no art. 

127, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 

II - A atribuição deste Órgão de Controle Externo está voltada à 

perscrutação dos atos de gestão administrativa e financeira, praticados no 

exercício da atividade-meio, bem como à apuração, sob o viés disciplinar, 

da conduta funcional dos seus membros. 

III – A recomendação corporifica o juízo de valor que o Membro do 

Ministério Público assume diante de situação que estava sob sua análise, 

inserindo-se, portanto, no plexo de instrumentos por meio dos quais 

exerce sua atividade finalística. 
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IV - Entendimento sedimentado no âmbito do Conselho Nacional do 

Ministério Público por meio do Enunciado CNMP n.º 6/2009, e também 

prevalecente no Supremo Tribunal Federal, o qual, em diversos 

precedentes, já assentou o entendimento de que os Órgãos 

Administrativos de Controle não podem desconstituir atos praticados no 

exercício da atividade finalística, diante da absoluta incompetência para 

intervir na autonomia administrativa e na independência funcional dos 

órgãos controlados. 

V – Este Conselho Nacional se limitou a estabelecer parâmetros 

procedimentais para a expedição de recomendações, com o objetivo de 

conferir o mínimo de uniformidade à atuação do Ministério Público 

brasileiro, reforçando que o conteúdo dos atos recomendatórios, por ser 

estribado nos princípios da autonomia institucional e da independência 

funcional, não é passível de controle ou de revisão de conteúdo por parte 

desta Corte Administrativa. 

VI - Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder/desvio de finalidade 

na conduta do agente ministerial subscritor da recomendação, que 

pudesse ensejar, ainda que em tese, a análise da atuação funcional sobre 

o aspecto disciplinar. 

IV – Não conhecimento do Pedido de Providências. 

 

V O T O   D I V E R G E N T E 

 

O EXMO. CONSELHEIRO SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA (RELATOR): 

Adoto o bem lançado relatório elaborado pela eminente Conselheira 

Relatora Fernanda Marinela de Sousa Santos. 

Trata-se, em síntese, de Pedido de providências instaurado a pedido de 

Soliana Figueiredo dos Santos Silva para que este Conselho revise a Recomendação 

nº 54/2018, expedida pela Procuradoria da República em Uberlândia/MG, que dispõe 



 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 
3/16 

sobre idade máxima dos veículos utilizados no serviço público de transporte escolar 

prestados pela Prefeitura de Araguari/MG, exigindo a idade máxima de 7 anos. 

Em seu voto, a Exma. Cons. Fernanda Marinela conhece do pedido, 

entendendo ser possível perscrutar o conteúdo finalístico da recomendação 

expedida, porém, in casu, conclui que  “a Recomendação, ao prestigiar a segurança dos 

alunos e as diretrizes postas em cartilha do próprio FNDE, se mostrou dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e tanto é assim que, ao prestar 

informações nos autos do presente processo (documento nº 01.002282/2020), a 

Prefeitura de Araguari, conhecedora das peculiaridades locais, afirma que passou a 

utilizar as conclusões  ministeriais nos procedimentos licitatórios seguintes e, mesmo 

assim, não houve qualquer impugnação administrativa ou judicial por parte dos 

interessados”. 

Nesse contexto, julga improcedente o presente Pedido de Providências, 

considerando a “inexistência de elementos que sinalizem a ilegalidade ou irregularidade 

do ato impugnado, não havendo justificativa para intervenção deste Conselho Nacional 

do Ministério Público diante da autonomia administrativa do Ministério Público”. 

Peço vênia para divergir quanto ao conhecimento do presente Pedido 

de Providências, o qual encontra óbice no art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal1, 

bem como no art. 2º do Regimento Interno e no Enunciado nº 6 do Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

Inicialmente, é imperioso lembrar que, nos termos do citado dispositivo 

constitucional, este Conselho tem sua competência restrita ao controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros, não lhe cabendo, portanto, examinar o conteúdo de atos 

praticados no exercício da atividade finalística, sob pena de flagrante violação ao 

princípio da autonomia institucional e da independência funcional, expressamente 

 
1 § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira 

do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe: (...) 
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previstos no art. 127, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal: 

Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 

administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao 

Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 

auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e 

títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre 

sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

A regra de competência é repisada no art. 2º do Regimento Interno do 

CNMP: 

Art. 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle 

da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: (...). 

(Grifos nossos). 

Da leitura dos citados atos normativos, infere-se que a atribuição deste 

Órgão de Controle Externo está voltada à perscrutação dos atos de gestão 

administrativa e financeira, praticados no exercício da atividade-meio, bem como 

à apuração, sob o viés disciplinar, da conduta funcional dos seus membros. 

Observa-se, portanto, que o texto constitucional harmoniza a competência 

do CNMP com a natureza não absoluta do princípio da independência funcional ao 

permitir que, em casos de abuso ou de desvio de finalidade no exercício da atividade-

fim, o agente ministerial possa vir a responder pelos atos praticados, sob o aspecto 

disciplinar, caso existam indícios mínimos de materialidade e de autoria da infração. 

Nesse ponto, consinto com a Conselheira Relatora quando afirma que a 
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Recomendação expedida pelo Ministério Público visa tão somente à melhoria da frota 

de veículos escolares para a adequada prestação do serviço público, prestigiando as 

diretrizes apresentadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da  Educação  (FNDE)  

e pelo Ministério da Educação (MEC) na cartilha “Guia do Transporte Escolar”, que 

sugere a idade máxima de 7 (sete) anos para a frota, não se vislumbrando ilegalidade 

no ato em comento ou abuso de poder/desvio de finalidade na conduta do agente 

ministerial subscritor, que pudesse ensejar, ainda que em tese, a análise da 

atuação funcional sobre o aspecto disciplinar. 

Contudo, pedindo todas as vênias à Relatora, discordo de Sua 

Excelência quando realiza juízo de valor acerca do conteúdo do ato administrativo. 

Isso porque os postulados constitucionais da autonomia administrativa e da 

independência funcional não dão permissão, nem mesmo em tese, a que o CNMP se 

substitua ao Membro no exercício das suas atribuições, para desconstituir atos de cunho 

finalístico por ele praticado. 

Nesse contexto, vem sendo iterativamente empregado pelo Plenário o 

entendimento de que esta Corte Administrativa é absolutamente incompetente para 

analisar o conteúdo de recomendações e dos demais atos de cunho finalístico praticados 

por agentes ministeriais, ainda que proferidos em procedimento de caráter administrativo, 

consoante depreende-se dos seguintes julgados: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTEÚDO DE 

RECOMENDAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONTROLE PELO CNMP. 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ANÁLISE SOB O ASPECTO 

DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE FALTA 

FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Procedimento de Controle Administrativo instaurado a partir de 

representação na qual se requer o controle de Recomendação, expedida 

por Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

2. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem competência para 

exercer controle sob o conteúdo do ato de recomendação, instrumento 
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cuja expedição se faz no exercício da atividade finalística, resguardada 

pelo princípio da independência funcional. Precedentes do STF e do 

CNMP. 

3. Por outro lado, cabe a esta Corte Administrativa, nos limites de sua 

competência, sob o aspecto disciplinar, o exame da conduta funcional do 

agente ministerial que emite a recomendação. 

4. Ausência de qualquer indício, no caso concreto, de que a conduta do 

Membro do MP/SP tenha sido abusiva ou realizada com desvio de 

finalidade, inexistindo fundamentos que apontem para o cometimento de 

infração funcional. 

5. Improcedência.  

(Processo nº 234.2015-04. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes; 

julgado em 12/04/2016). 

 

RECURSO INTERNO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATIVIDADE-

FIM DE MEMBRO DO MP/PR. ATO INSUSCETÍVEL DE CONTROLE. 

DESPROVIMENTO. É entendimento assente nesta Casa que refoge à 

competência do Conselho Nacional do Ministério Público intervir na 

atividade finalística do órgão ministerial e funcionar como instância 

recursal de posicionamentos jurídicos por este adotado no exercício da 

atividade institucional, em homenagem aos princípios da independência 

e da autonomia funcional, bem como em respeito às funções 

constitucionalmente atribuídas a este órgão. Recurso a que se nega 

provimento.  

(Recurso Interno no Pedido de Providências nº 1.00431/2015-14; Relator: 

Conselheiro Marcelo Ferra; 12/04/2016). 

Além disso, trata-se de entendimento, atualmente, sedimentado no âmbito 

do Conselho Nacional do Ministério Público por meio do Enunciado CNMP n.º 6/2009, 

nos seguintes termos: 

Os atos relativos à atividade fim do Ministério Público são insuscetíveis 
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de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, 

procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório 

dizem respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos ou 

desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, 

embora possuam natureza administrativa, não se confundem com 

aqueles referidos no artigo 130-A, §2°, inciso II, CF, os quais se 

referem à gestão administrativa e financeira da Instituição. (Grifos 

nossos). 

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, em 

diversos precedentes, já assentou o entendimento de que os Órgãos Administrativos de 

Controle não podem desconstituir atos praticados no exercício da atividade finalística, 

diante da absoluta incompetência para intervir na autonomia administrativa e na 

independência funcional dos órgãos controlados: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO 

SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATIVIDADE-

FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTERFERÊNCIA NA 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESPÍRITO 

SANTO – CSMP/ES. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 

(STF. MS 28.028/ES. Segunda Turma. Rel. Ministra Cármen Lúcia. 

Julgado em 30/10/2012).  

 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, 

RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS 

DE NATUREZA JURISDICIONAL (...) (...)O Conselho Nacional de Justiça, 

embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como 
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órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da 

magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, 

o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, 

qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, 

não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer 

colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros 

ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, 

interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo 

jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena 

de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal 

- por traduzir comportamento 'ultra vires' - revelar-se arbitrária e destituída 

de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes. 

(STF. MS 28.598 AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal 

Pleno, DJ 11.5.2011) 

 

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE 

SUSPENDE A EFICÁCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE 

- ATUAÇÃO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE 

JUSTIÇA, PORQUE EXCEDENTE DOS ESTRITOS LIMITES DAS 

ATRIBUIÇÕES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS POR ELE 

TITULARIZADAS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS 

DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE 

CONSTITUCIONAL DE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (QUE 

SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE 

ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS 

EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL, 

COMO AQUELE QUE CONCEDE MANDADO DE SEGURANÇA - 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO 
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DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a 

estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de 

controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - 

excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio 

Supremo Tribunal Federal e seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se 

como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo 

de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer 

mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do 

Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar e suspender os 

efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de 

magistrados e Tribunais em geral, razão pela qual mostra-se arbitrária e 

destituída de legitimidade jurídico-constitucional a deliberação do 

Corregedor Nacional de Justiça que, agindo “ultra vires”, paralise a 

eficácia de decisão que tenha concedido mandado de segurança. 

Doutrina. Precedentes. 

(STF. MS 28.611-MC- -AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 

Julgado em 14/10/2010). 

Merece destaque, ainda, decisão do Plenário no Procedimento de 

Controle Administrativo nº 1.00313/2018-77, de relatoria do Conselheiro Luiz 

Fernando Bandeira, em que também proferi voto escrito, cujo julgamento do mérito ainda 

está pendente, mas em que já houve decisão pela cassação da liminar proferida pelo 

Relator, que suspendia as recomendações expedidas pelos órgãos e membros do 

Ministério Público do Estado da Paraíba que abordassem a contratação de 

serviços advocatícios, bem como determinava que a unidade ministerial se 

abstivesse de expedir novas recomendações de igual cunho, até a apreciação da 

liminar pelo Plenário do CNMP, determinando, ainda, a suspensão de todo e qualquer 

procedimento administrativo instaurado cuja causa ou motivo tenha sido o 

descumprimento de alguma das recomendações referidas no item anterior. Vejamos a 

certidão de julgamento, da 11ª Sessão Ordinária de 2018 (26.06.2018): 

O Conselho, por maioria, decidiu pela cassação da decisão liminar 
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proferida pelo Relator, nos termos do voto divergente do Conselheiro 

Sebastião Caixeta. Vencidos o Relator e os Conselheiros Gustavo Rocha 

e Leonardo Accioly, que a mantinham. Ainda, após o voto do Relator, no 

sentido de conhecer e julgar procedente o pedido para tornar sem efeito o 

conteúdo de toda e qualquer recomendação expedida pelo Ministério 

Público do Estado da Paraíba que ultrapasse o entendimento firmado na 

Recomendação CNMP nº 36/2016 e na jurisprudência dominante, em 

especial quanto ao tolhimento do poder de escolha política do gestor 

quanto à necessidade ou não de procuradoria própria no município, 

devendo o Procurador-Geral de Justiça dar cumprimento, publicidade e 

conhecimento a todos os órgãos de execução sobre a presente decisão, 

bem como ao CAOP – Centro de Apoio Operacional de Defesa do 

Patrimônio Público do Ministério Público do Estado da Paraíba, 

consignando, ainda, que os procedimentos administrativos instaurados 

cuja causa ou motivo tenham sido o descumprimento de recomendação 

que aborde a contratação de serviços advocatícios deverão também 

observar o entendimento firmado na Recomendação CNMP nº 36/2016 e 

na jurisprudência dominante, pediu vista o Conselheiro Leonardo Accioly. 

Antecipou o seu voto, inaugurando a divergência, no sentido de não 

conhecer o pedido e declarando a prejudicialidade do Recurso Interno, o 

Conselheiro Sebastião Caixeta, no que foi acompanhado pelo Conselheiro 

Silvio Amorim. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Erick Venâncio. 

Aguardam os demais. 

Sob outro enfoque, cabe frisar que a recomendação não possui caráter 

coercitivo, não tendo o condão de restringir direitos ou impor o cumprimento de 

obrigações. Ao revés, é um instrumento de atuação extrajudicial, do qual se utiliza o 

Ministério Público para expressar seu entendimento acerca de determinado assunto, 

visando a persuadir o destinatário do ato a praticar ou a deixar de praticar determinada 

conduta. 

Ademais, no que se refere à natureza jurídica do instituto, a melhor doutrina 

leciona que se cuida de instrumento inserido no espectro das atividades finalísticas 

do Parquet, com o propósito de instar as autoridades públicas à adoção de 
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providências que salvaguardem o interesse coletivo. Em estudo acerca do tema, 

Geisa de Assis Rodrigues, pontua: 

(...) A recomendação é um instrumento previsto na Lei Complementar 

75/93 e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados. 

Consiste, como sugere o seu nome, na recomendação de medidas para 

favorecer a adequada prestação de serviços públicos ou o respeito aos 

interesses, direitos e bens transindividuais. É uma tarefa típica de 

ombudsman, conferida ao Ministério Público no artigo 129, inciso II, da 

Constituição Federal. 

A recomendação não obriga o recomendado a cumprir os seus termos, 

mas serve como advertência a respeito das sanções cabíveis pela sua 

inobservância. É importante que a recomendação seja devidamente 

justificada, de modo a que possa convencer o recomendado de sua 

justeza. (...)2 

Estreme de dúvidas, por conseguinte, que a recomendação corporifica o 

juízo de valor que o Membro do Ministério Público assume diante de situação que 

estava sob sua análise, inserindo-se, portanto, no plexo de instrumentos por meio 

dos quais exerce sua atividade finalística. 

Justamente por isso, este Conselho Nacional, com o propósito de 

estabelecer parâmetros uniformes para o instituto, editou a Resolução CNMP n.º 164, de 

28 de março de 2017, que traça as balizas para a sua utilização, sendo pertinente a 

menção aos seguintes dispositivos: 

(...) O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício 

da competência fixada no artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição 

Federal, com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 de seu 

Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da 

Proposição n.º 0.00.000.000660/2014-02, julgada na 6ª Sessão Ordinária, 

 
2 FARIA, Cristiano Chaves de; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson. Temas Atuais do 
Ministério Público, coord. Temas Atuais do Ministério Público. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, págs. 
357-358. 
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realizada no dia 28 de março de 2017; 

Considerando que a Constituição da República inclui dentre as funções 

institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à 

sua garantia (Artigo 129, II); 

Considerando que esta função, atribuída ao Ministério Público após 

aprofundados debates constituintes em razão das peculiaridades da nova 

configuração institucional, se assemelha ao que no direito comparado se 

denomina função ombudsman ou de defensor do povo e conta com a 

recomendação, historicamente, como um de seus principais instrumentos; 

Considerando que a Lei Complementar n.º 75/93 estabeleceu, em seu 

artigo 6º, XX, caber ao Ministério Público da União expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens 

cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 

providências cabíveis, disposição que é extensível ao Ministério Público 

dos Estados por força do artigo 80 da Lei n.º 8.625/93; 

Considerando que para o exercício da função institucional do artigo 129, 

II, a Lei n.º 8.625/1993 estabelece caber ao Ministério Público expedir 

recomendações, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e 

imediata, assim como resposta por escrito (artigo 27, par. único, IV); 

Considerando a acentuada utilidade da recomendação para a 

autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de 

cuja defesa é incumbido o Ministério Público, sendo importante 

instrumento de redução da litigiosidade, e de ampliação do acesso à 

justiça em sua visão contemporânea; 

Considerando a conveniência institucional de estimular a atuação 

resolutiva e proativa dos membros do Ministério Público para promoção 

da justiça; 

Considerando, por fim, a necessidade de uniformizar a atuação do 
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Ministério Público em relação à expedição de recomendações, como 

garantia da sociedade e legítimo mecanismo de promoção dos direitos 

fundamentais individuais e coletivos, sem prejuízo da preservação da 

independência funcional assegurada constitucionalmente a seus 

membros, RESOLVE: 

Artigo 1º A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do 

Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, 

razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de 

persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos 

em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública 

ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, 

atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades 

ou correção de condutas. 

Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua 

fundamentação para ser atendida e, assim, alcançar sua plena eficácia, 

a recomendação não tem caráter coercitivo. 

(...) 

Artigo 3º O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos 

autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento 

preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a 

efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo 

o caso, a edição ou alteração de normas. 

§ 1º Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, 

serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação 

jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade 

devidamente motivada. 

§ 2º Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de 

ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à 

instauração do respectivo procedimento. 

(...) 

Artigo 7º A recomendação deve ser devidamente fundamentada, 
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mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a 

sua expedição. 

(...) 

Artigo 11. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de 

resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério 

Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido 

com a expedição da recomendação. 

§ 1º No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas 

as informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao 

atendimento da recomendação, poderá o órgão do Ministério Público, ao 

expedir a recomendação, indicar as medidas que entende cabíveis, em 

tese, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas 

em sua esfera de atribuições. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministerial não adotará as 

medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, 

exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção. 

§ 3º A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como 

cabíveis em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de 

que trata o parágrafo único do artigo anterior. (...) 

Vê-se, pois, que este Conselho Nacional se limitou a estabelecer 

parâmetros procedimentais para a expedição de recomendações, com o objetivo de 

conferir o mínimo de uniformidade à atuação do Ministério Público brasileiro, reforçando 

que o conteúdo dos atos recomendatórios, por ser estribado nos princípios da 

autonomia institucional e da independência funcional, não é passível de controle 

ou de revisão de conteúdo por parte desta Corte Administrativa. 

Nas precisas palavras de Hugo Nigro Mazzili, o princípio da independência 

funcional obsta que atos superiores ou normativos possam adentrar no mérito da atuação 

finalística do membro do Ministério Público: 

(…) Em suma, os membros do Ministério Público (promotores e procuradores de 

Justiça, procuradores da República, procuradores do Trabalho, procuradores do 
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Ministério Público Militar, procuradores do Ministério Público de Contas) e os 

órgãos do Ministério Público (incluindo os órgãos unipessoais ou colegiados, 

como o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores), no exercício da 

atividade-fim, só estão adstritos ao cumprimento da Constituição e das leis. 

Exceto quando a própria lei o imponha (como nos casos do artigo 28 do CPP ou 

do artigo 9º da Lei n. 7.347/85, em que agem por delegação), não podem 

receber ordens funcionais como proponha a ação, ou recorra, ou sustente 

esta tese e não aquela. Entretanto, quando se trate da prática dos atos da 

atividade-meio, aqui devem seguir as instruções e regulamentos das autoridades 

administrativas competentes, como ao realizar despesas orçamentárias, ao 

expedir atos de promoções ou remoções etc. 

Os órgãos do Ministério Público não estão obrigados a observar atos 

normativos, resoluções, portarias, instruções, ordens de serviço ou 

quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos superiores da administração 

no que diga respeito ao mérito do que devam ou não fazer nos atos da 

atividade-fim; aqui, é irrestrita a liberdade funcional. (...)3 

Feitas essas considerações, entendo não ser possível julgar o pleito 

formulado no presente Pedido de Providências, no qual se postula a alteração da 

Recomendação nº 054/2018, razão pela qual, diversamente do que consignado no voto 

da Exma. Conselheira Relatora, entendo, data venia, que se trata, na verdade, de caso 

de não conhecimento do pedido com fundamento no Enunciado nº 06/2020, no art. 

2º do RICNMP e no art. 130-A, § 2º, da Constituição da República. 

Em conclusão, embora concorde com a Exma. Conselheira Relatora acerca 

da inexistência de ilegalidade da Recomendação em tela que desse ensejo ao exame 

da conduta funcional de seu subscritor sobre o aspecto disciplinar, repiso o meu 

entendimento de não conhecimento do Pedido de Providências nesses casos, por 

não caber ao Conselho Nacional do Ministério Público o direcionamento da 

atuação finalística do Parquet Federal. 

 

 
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2014, págs. 137-138. 
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C O N C L U S Ã O 

Ante todo o exposto, apresento VOTO DIVERGENTE ao da Relatora para, 

com fundamento no art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, no art. 2º do RICNMP e no 

Enunciado CNMP nº 6/2009, NÃO CONHECER do presente Pedido de Providências. 

É como voto. 

 

(Documento assinado eletronicamente) 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 


