
PORTARIA DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

PORTARIA CNMP-PRESI N° 217 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Altera o calendário de sessões ordinárias do Plenário para o 2º semestre de 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO

PÚBLICO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 130-A, I, da Constituição Federal e pelos arts. 7º, § 1º e 12, IV,

do  Regimento  Interno  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  bem como  considerando  o  que  consta  no

Processo Administrativo nº 19.00.1000.0002501/2020-40,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo da Portaria CNMP-PRESI nº 90, de 25 de maio de

2021, que institui o calendário de sessões ordinárias do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público para o

2º semestre do exercício de 2021, para cancelar a 16ª Sessão Ordinária, prevista para o dia 26 de outubro de 2021,

às 9 horas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 21 de outubro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
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RECOMENDAÇÕES DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

RECOMENDAÇÃO Nº 85, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o fomento à fiscalização, pelo Ministério Público, dos parâmetros de acolhimento das pessoas LGBTI+

privadas de liberdade em estabelecimentos penais.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.

130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, e com fundamento nos arts. 147 e seguintes do seu Regimento Interno, em

conformidade com a decisão plenária proferida na 13ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de

2021, nos autos da Proposição nº 1.00847/2021-53;

Considerando o disposto na Constituição Federal, em especial nos incisos III, XLI, XLVII, XLVIII e XLIX do art. 5º;

Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização das Nações

Unidas em 1948, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que cada

pessoa tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades existentes nesse instrumento sem qualquer distinção

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional, nascimento ou

qualquer outra condição;

Considerando o Artigo II da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, adotada pela Organização

dos Estados Americanos em 1948, que dispõe que “Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e

deveres  consagrados  nesta  declaração,  sem  distinção  de  raça,  língua,  crença,  ou  qualquer  outra  forma  de

discriminação”;

Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto

de San José da Costa Rica), a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou

Degradantes e seu Protocolo Facultativo, as Regras Mínimas das Nações Unidades para o tratamento de presos, as

Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para

mulheres infratoras (Regras de Bangkok), e todos os outros instrumentos internacionais aplicáveis à matéria, bem

como os Princípios de Yogyakarta (Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em

relação à orientação sexual e identidade de gênero);

Considerando o disposto na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, em especial

nos arts. 40, 41, 45 e 67;

Considerando a Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à

Tortura,  cria  o  Comitê  Nacional  de Prevenção e Combate  à  Tortura  e  o  Mecanismo Nacional  de  Prevenção e

Combate à Tortura; e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011, que estabelece o plano estratégico de educação no

âmbito do Sistema Prisional;

Considerando a Resolução CNCP nº 4, de 29 de junho de 2011, que recomenda aos Departamentos Penitenciários

Estaduais  ou  órgãos  congêneres  seja  assegurado  o  direito  à  visita  íntima  a  pessoa  presa,  recolhida  nos

estabelecimentos prisionais;

Considerando a Resolução Conjunta nº 1/2014, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT) e

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP/MJ), publicada em 17 de abril  de 2014, que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.                                                                     2
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/f?p=102:1:0



                                         DIÁRIO ELETRÔNICO DO CNMP
EDIÇÃO Nº 192| CADERNO PROCESSUAL

DISPONIBILIZAÇÃO: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021
PUBLICAÇÃO: Sexta-feira, 22 de outubro de 2021

estabelece parâmetros para o acolhimento de pessoas LGBT em privação de liberdade no Brasil;

Considerando a Resolução nº 348, de 13 de outubro de 2020, alterada pela Resolução nº 366, de 20 de janeiro de

2021, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder

Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou

intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais

ou monitorada eletronicamente;

Considerando a Nota Técnica nº 7/2020/DIAMGE/GGCAP/DEPEN/MJ, vinculada à Coordenação-Geral da Cidadania

e Alternativas Penais – CGCAP, da Diretoria de Políticas Penitenciárias – DIRPP, do Departamento Penitenciário

Nacional – DEPEN / Ministério da Justiça e Segurança Pública, que trata dos procedimentos quanto à custódia de

pessoas LGBTI+ no sistema prisional brasileiro e atenta para que as políticas públicas no sistema prisional não

ignorem as diversidades da população carcerária e, por isso, não devem dar o mesmo tratamento para as pessoas

que se encontram presas, mas, sim, considerá-las em suas especificidades;

Considerando a Carta de Conclusão do XI Encontro Nacional do Ministério Público do Sistema Prisional, que previu

uma série de medidas voltadas à garantia de direitos das pessoas LGBTI+ encarceradas;

Considerando a relevância da presença do Promotor de Justiça na resolução dos graves e sistêmicos problemas

prisionais e socioeducativos;

Considerando  que  o  novo  perfil  constitucional  do  Ministério  Público  exige  um  Parquet  atuante  e  resolutivo,

RECOMENDA:

Art.  1º  Esta  Recomendação dispõe sobre o fomento à  fiscalização,  pelo  Ministério  Público,  dos parâmetros de

acolhimento das pessoas LGBTI+ privadas de liberdade em estabelecimentos penais.

Art. 2º Recomenda-se aos Ministérios Públicos, nos seus respectivos âmbitos de atribuição:

I - seja fomentada a fiscalização dos parâmetros de acolhimento das pessoas LGBTI+ privadas de liberdade em

estabelecimentos penais,  inclusive  no que tange à observância  do direito  da pessoa,  a  qualquer tempo,  até  a

extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, de se reconhecer como parte da população LGBTI+ por meio de

autodeclaração, garantida a privacidade e a integridade da declarante;

II - sejam fomentadas iniciativas que garantam o direito à vida, à integridade física e mental, à integridade sexual, à

segurança do corpo, à autodeterminação, à liberdade de expressão da identidade de gênero e à orientação sexual,

bem como ao acompanhamento psicossocial da população LGBTI+ no sistema prisional;

III  -  sejam fomentadas iniciativas  em prol  da  articulação  de  parcerias  com a rede  de  proteção  LGBTI+,  a  ser

composta ao menos por representantes da assistência social, saúde e educação, acompanhando e estimulando, de

forma resolutiva, a constituição e a implementação, pelos gestores da administração prisional, dos seguintes direitos:

a) de ser chamado pelo nome social;

b) de inclusão do nome social, também, no registro de admissão e nos demais documentos produzidos no interior da

unidade prisional;

c) de disponibilização de espaço de vivência específico aos gays privados de liberdade em unidades prisionais

masculinas, considerando sua segurança e especial vulnerabilidade, não confundido este com aquele destinado à

aplicação de medida disciplinar, desde que não cause prejuízo à segurança carcerária;

d)  de  encaminhamento,  mediante  declaração  de  vontade  específica,  das  travestis,  das  pessoas  transexuais

masculinas e femininas e das pessoas intersexuais para as unidades prisionais femininas;

e) de tratamento isonômico das travestis e das mulheres transexuais em relação às demais mulheres em privação de
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liberdade;

f) de uso facultativo de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e da manutenção de cabelos compridos,

se o tiverem, garantindo seus caracteres secundários, de acordo com sua identidade de gênero, no caso de pessoa

travesti ou transexual em privação de liberdade;

g) de visita íntima, onde e quando for permitida, sem qualquer discriminação em relação à permissão existente para

as demais pessoas privadas de liberdade;

h) ao início e à manutenção do tratamento hormonal e ao acompanhamento de saúde específico, no caso de pessoa

travesti ou transgênero em privação de liberdade;

i) à atenção integral à saúde, atendidos os parâmetros da Política Nacional Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,

Travestis  e  Transexuais  –  LGBT,  da  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  das  Pessoas  Privadas  de

Liberdade no Sistema Prisional – PNAISP;

j) de acesso e continuidade da formação educacional e profissional à pessoa LGBTI+;

k) de assistência religiosa, condicionada à sua expressa anuência, em alinhamento ao art. 11, II, “a”, da Resolução

CNJ nº 348/2020 e às normas que regulamentem este direito; e

l) de liberdade religiosa e de culto e respeito à objeção da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI+ presa

em receber visita de qualquer representante religioso ou sacerdote ou de participar de celebrações religiosas;

IV - seja diligenciado a fim de resguardar a emissão de documentos, nos termos do art. 6º da Resolução CNJ nº

306/2019, ou a retificação da documentação civil da pessoa, quando solicitado pela pessoa autodeclarada parte da

população LGBTI+, garantida a gratuidade na emissão e retificação.

V - seja diligenciado a fim de que o Estado:

a) promova a capacitação continuada dos profissionais dos estabelecimentos penais, atores do sistema de justiça,

integrantes dos conselhos da comunidade e penitenciários;

b) garanta o atendimento protetivo e o respeito aos direitos fundamentais das pessoas em razão de sua orientação

sexual ou identidade de gênero, considerando a perspectiva dos direitos humanos;

c) implemente e mantenha atualizados os cadastros relacionados à população LGBTI+ nas unidades prisionais; e

d) garanta à pessoa LGBTI+,  em igualdade de condições,  o benefício do auxílio reclusão aos dependentes do

segurado recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo.

VI - seja diligenciado a fim de resguardar que qualquer transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer

outros castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBTI+ sejam considerados tratamentos desumanos e

degradantes.

Art.  3º  Para  efeitos  desta  Recomendação,  entende-se  por  LGBTI+  a  população  composta  por  lésbicas,  gays,

bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, considerando-se:

I  -  lésbicas:  denominação  específica  para  mulheres  que  se  relacionam  afetiva  e/ou  sexualmente  com  outras

mulheres;

II - gays: denominação específica para homens que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com outros homens;

III - bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com pessoas do gênero feminino e masculino;

IV  -  travestis:  pessoas  que  pertencem  ao  sexo  masculino  na  dimensão  fisiológica,  mas  que  socialmente  se

apresentam no gênero feminino;

V - transexuais: pessoas que se identificam com gênero oposto àquele que lhe foi atribuído no nascimento; 

VI  -  intersexuais:  pessoas que nascem com anatomia reprodutivo-sexual (incluindo genitais,  gônadas e padrões
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cromossômicos) que não se encaixam nas noções binárias de corpos masculinos e femininos.

VII - identidade de gênero: consiste na maneira como a pessoa se reconhece e reivindica para si o gênero com o

qual se identifica; e 

VIII - orientação sexual: consiste no modo como a pessoa se atrai e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com

outras pessoas.

Art.  4º  As  disposições  previstas  nesta  Recomendação  devem ser  igualmente  observadas  quando  se  tratar  de

adolescentes  apreendidos,  processados  por  cometimento  de  ato  infracional  ou  em  cumprimento  de  medida

socioeducativa  que  se  autodeterminem como parte  da  população  LGBTI+,  no  que  couber  e  enquanto  não  for

elaborado  ato  normativo  próprio,  considerando-se  a  condição  de  pessoa  em  desenvolvimento,  o  princípio  da

prioridade absoluta e as devidas adaptações, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RECOMENDAÇÃO Nº 86, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público brasileiro a adoção de medidas estruturantes para a

melhoria das condições ambientais e de acesso ao trabalho no âmbito do Sistema Prisional.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no art. 130-A, § 2°, I, da

Constituição Federal, com fundamento no art. 147, I, de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão

plenária proferida na 13ª Sessão Ordinária do CNMP, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, nos autos da

Proposição nº 1.01032/2021-73;

Considerando que o Estado Democrático de Direito brasileiro se destina a assegurar,  dentre outros,  os direitos

sociais como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme preâmbulo da

Constituição da República;

Considerando que os direitos fundamentais são indissociáveis dos fundamentos da República Federativa do Brasil,

em especial a cidadania e a dignidade da pessoa humana, bem como dos objetivos republicanos da construção de

uma sociedade livre, justa e solidária e da redução das desigualdades sociais e regionais;

Considerando a legitimidade do Ministério Público para assegurar e defender, proativa e resolutivamente, os direitos

fundamentais;

Considerando o papel do Conselho Nacional do Ministério Público na promoção da integração entre os diversos

ramos  e  unidades  do  Ministério  Público  brasileiro,  respeitadas  a  independência  funcional  de  seus(suas)

membros(as), os limites das atribuições de cada órgão e a autonomia da instituição;

Considerando a existência de grandes desafios sistêmicos para a melhoria das condições ambientais, de trabalho e

de reinserção e de recuperação social de apenados no âmbito do sistema prisional;

Considerando que o acesso ao trabalho e o desenvolvimento de unidades produtivas no âmbito do sistema prisional

são elementos essenciais  ao planejamento de uma política  de segurança pública que previna a reincidência  e

permita a geração de recursos úteis para a melhoria das unidades e para iniciativas de reintegração social;
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Considerando que existem múltiplas iniciativas e boas práticas já desenvolvidas no Ministério Público brasileiro, que

têm garantido avanços na pauta do sistema prisional e podem ser replicadas nacionalmente;

Considerando  a  necessária  interlocução  entre  múltiplos  Ministérios  Públicos  e  múltiplas  áreas  dos  Ministérios

Públicos para a melhoria das condições ambientais prisionais;

Considerando a importância de que a política pública de acesso ao trabalho de presos e de egressos seja pensada

de forma integrada à política de segurança pública e seja elemento que gere eficácia na gestão pública do sistema

prisional, RECOMENDA:

Art.  1º  Esta  Recomendação  dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  estruturantes  para  a  melhoria  das  condições

ambientais e de acesso ao trabalho no âmbito do Sistema Prisional.

Art.  2º  Recomenda-se  aos  ramos  e  às  unidades  do  Ministério  Público  brasileiro,  respeitada  a  independência

funcional e a distribuição de atribuições de seus(suas) membros(as), a adoção de providências voltadas ao fomento

e à fiscalização em prol da elaboração e da efetiva execução pelos(as) gestores(as) estatais dos Planos Estaduais

de Implementação da Política Nacional de Trabalho do Preso e do Egresso, com especial atenção para os seguintes

aspectos:

I  -  indicação  das  medidas  administrativas  necessárias  à  existência  de  um  marco  normativo  estadual  para  o

desenvolvimento de atividades produtivas no âmbito do sistema prisional;

II - previsão de ciclos permanentes de audiências públicas com entidades representativas dos setores produtivos, de

modo a identificar vocações econômicas estaduais e regionais, para que o trabalho desenvolvido seja sustentável e

capaz de habilitar os egressos ao mercado de trabalho externo;

III - previsão dos incentivos necessários à revisão estrutural das unidades prisionais para a adequada recepção de

unidades produtivas,  bem como dos modelos de chamamento público e/ou concessão de espaços para atores

privados instalarem unidades produtivas;

IV - compromisso da autoridade administrativa de encaminhar ao Poder Legislativo Estadual projetos de Lei com a

previsão dos incentivos econômicos e regulatórios necessários, bem como de outras medidas estruturantes, com

destaque às cotas em contratações públicas; e

V - adoção de legislação modelo de Fundo Rotativo, com reaplicação de recursos decorrentes do trabalho dos

presos no próprio sistema, e legislação de cotas em contratações públicas.

Parágrafo  único.  No  exercício  dessas  atividades,  recomenda-se  a  integração  do  Ministério  Público  com atores

estatais e sociais relacionados à área, em especial com entidades representativas de segmentos econômicos com

potencial inserção no sistema prisional, fazendo uso, para tanto, de audiências públicas e dos demais instrumentos

resolutivos que se mostrem necessários e adequados.

Art. 3º Recomenda-se a atuação articulada entre os ramos e as unidades do Ministério Público brasileiro, envolvendo

os órgãos de execução com atribuições relativas à saúde, à cidadania e ao patrimônio público, cujos déficits de

políticas públicas estejam impedindo a consecução dos aspectos mencionados no art. 2º.

§  1º  Respeitada  a  independência  funcional,  recomenda-se  que  as  inspeções  em  unidades  prisionais  sejam,

preferencialmente, acompanhadas por membro(a) do Ministério Público do Trabalho, a fim de identificar:

I - se existem normas de saúde e de segurança operacionais voltadas aos(às) policiais penais, inclusive relacionadas

ao acompanhamento do adoecimento mental;

II  - se são observadas as normas de saúde e de segurança próprias às atividades desenvolvidas nas unidades

produtivas e nas oficinas existentes para os presos;
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III - se existem protocolos de atendimento para policiais penais e demais trabalhadores(as) das unidades prisionais

em face de acidentes com material biológico;

IV -  se ocorreu, consoante planejamento ou programa de controle médico ocupacional,  a efetiva imunização de

policiais penais e demais trabalhadores(as) das unidades prisionais; e

V - se o trabalho voluntário realizado na manutenção da própria unidade prisional é acompanhado de capacitação

profissional, bem assim se não acarreta a frustração do dever do ente público de manutenção estrutural.

§  2º  Nas  atividades  de  fiscalização  das  atividades  laborais  desenvolvidas  no  interior  de  unidades  prisionais,

respeitada a independência funcional, recomenda-se que a atuação do Ministério Público seja articulada, no sentido

de  prevenir  e  de  reprimir  desvios  de  recursos,  apropriação  indevida  da  remuneração  de  presos  e  das  verbas

previdenciárias, bem como do resultado de alienações de produtos e da prestação de serviços.

§ 3º Na celebração de compromissos e de termos de ajustes de conduta, respeitada a independência funcional,

recomenda-se que a atuação do Ministério Público seja, preferencialmente, conjunta, de modo a resguardar o caráter

transversal das temáticas, permitir a fiscalização integral da política pública e considerar a possibilidade estratégica

da  reversão  de  recursos  decorrentes  da  atuação  ministerial  para  iniciativas  previstas  nos  Planos  Estatuais  de

Implementação da Política de Trabalho do Preso e do Egresso.

§ 4º Na atuação processual, respeitada a independência funcional, recomenda-se, sempre que possível, a atuação

litisconsorcial  estratégica  entre  Ministérios  Públicos  no  âmbito  Federal,  Estadual  e  do  Trabalho,  de  modo  a

resguardar maior uniformidade, efetividade e eficiência nas atividades ministeriais.

§ 5º No aperfeiçoamento funcional, respeitada a autonomia administrativa dos ramos e das unidades do Ministério

Público brasileiro, recomenda-se a realização de capacitações cruzadas, de modo a permitir a conjugação de visões

complementares  com  a  percepção  integral  dos  elementos  de  interesse  recíprocos  nas  múltiplas  atuações

ministeriais.

Art.  4º  Recomenda-se  aos  ramos  e  às  unidades  do  Ministério  Público  brasileiro,  respeitada  a  independência

funcional e a distribuição de atribuições de seus(suas) membros(as), a adoção de providências voltadas ao fomento

e à fiscalização de políticas públicas de contratações que observem cotas laborais reservadas à população privada

de liberdade e aos egressos, sempre que normativamente previstas.

§ 1º As providências tratadas neste artigo abrangem a efetiva existência de medidas de transparência ativa para as

contratações.

§ 2º  No exercício  dessas providências,  recomenda-se a intensificação da integração com escritórios sociais  ou

entidades análogas, a fim de permitir a escorreita identificação da aptidão da população prisional e egressa a ser

contratada.

Art.  5º  Recomenda-se  aos  ramos  e  às  unidades  do  Ministério  Público  brasileiro,  respeitada  a  independência

funcional  e  a  distribuição  de  atribuições  de  seus(suas)  membros(as),  a  comunicação  à  Comissão  do  Sistema

Prisional,  Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) do Conselho Nacional do Ministério

Público de boas práticas e de estratégias de atuação já  implementadas ou decorrentes do cumprimento desta

Recomendação, de modo a permitir sua sistematização e seu compartilhamento com o Ministério Público brasileiro.

Art. 6º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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RECOMENDAÇÃO Nº 87, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a necessidade de se conferir absoluta prioridade à apreciação das hipóteses de descumprimento de

medidas  protetivas  de  urgência  e  à  atuação  em rede,  entre  o  Ministério  Público  e  os  órgãos  integrantes  da

Segurança Pública, para proporcionar maior efetividade a estas medidas. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º,

I, da Constituição Federal e pelos arts. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão

plenária  proferida  na  13ª  Sessão  Ordinária,  realizada  nos  dias  13  e  14  de  setembro  de  2021,  nos  autos  da

Proposição nº 1.00952/2018-14; 

Considerando  que  é  dever  do  Estado  criar  mecanismos  para  coibir  a  violência  doméstica  (art.  226,  §  8º,  da

Constituição Federal); 

Considerando que a eliminação da violência doméstica e familiar contra a mulher é condição indispensável para o

seu desenvolvimento afetivo, psíquico, intelectual e laboral, bem como de seus filhos; 

Considerando o inaceitável aumento do número de feminicídios no Brasil, bem como das diversas modalidades de

violência no ambiente doméstico e familiar;

Considerando que  a  Convenção  Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e Erradicar  a  Violência  contra  a  Mulher

("Convenção  de  Belém  do  Pará"),  promulgada  pelo Decreto  nº  1.973,  de  1º  de  agosto  de  1996,  determina

aos  Estados  Partes  que  incorporem  na sua  legislação  interna  normas  penais,  processuais  e  administrativas

para  prevenir,   punir   e erradicar   a  violência   contra  a  mulher,   bem  como  que  adotem  as  medidas

administrativas  e jurídicas  necessárias  para  impedir  que  o  agressor  persiga,  intimide,  ameace  ou  coloque  em

perigo a vida ou integridade da mulher, ou danifique seus bens (art. 7º, ”c” e “d”);

Considerando que a Recomendação Geral nº 35 do Comitê para Eliminação de  Todas as Formas de Discriminação

contra a Mulher (CEDAW) orienta os Estados Partes  a “adotar e implementar medidas efetivas para proteger e

assistir mulheres autoras e testemunhas de denúncias relacionadas à violência de gênero, antes, durante e após o

processo legal”, o que inclui o “fornecimento de mecanismos de proteção apropriados e acessíveis para prevenir a

violência futura ou em potencial” (item 31, alínea “a.ii”); 

Considerando a necessidade de se desenvolverem políticas públicas que “visem garantir os direitos humanos das

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006); 

Considerando  a  possibilidade  de  decretação  da  prisão  preventiva  do  agressor,  se  o  crime  envolver  violência

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a

execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal);

Considerando que constitui crime, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, o descumprimento de decisão judicial

que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida lei;

 Considerando  a  necessidade  de  se  conferir  plena  efetividade  às  normas  penais  e  processuais  penais  e,

notadamente, às medidas protetivas de urgência;

Considerando a necessidade de se conferir prioridade à apreciação judicial das hipóteses de descumprimento de

medidas protetivas de urgência, no intuito de se evitar a escalada e a intensificação da violência, e de se prevenirem

feminicídios; 
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Considerando que “a política pública que visa coibir a violência doméstica e  familiar contra a mulher far-se-á por

meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações

não governamentais”, tendo  por diretriz “a  integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação”

(art. 8º, I, “a”, da Lei nº 11.340/2006, RECOMENDA: 

Art.  1º  Esta  Recomendação  dispõe  sobre  a  necessidade  de  se  conferir  absoluta  prioridade  à  apreciação  das

hipóteses de descumprimento de medidas protetivas de urgência e à atuação em rede, entre o Ministério Público e

os órgãos integrantes da Segurança Pública, para proporcionar maior efetividade a estas medidas.

Art. 2º Recomenda-se aos membros dos Ministérios Públicos, no âmbito de suas atribuições na aplicação da Lei nº

11.340, de 7 de agosto de 2006, que priorizem:

I - a apreciação das hipóteses de descumprimento de medida protetiva de urgência, para os fins, se for o caso, de

aplicação do disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal;

II  –  a  apreciação das hipóteses em que o autor  do fato  não tenha sido intimado do deferimento das medidas

protetivas de urgência, engendrando esforços para sua localização; e

III – a celeridade nas manifestações nos autos que tratem das seguintes hipóteses: 

a)  descumprimento de medida protetiva de urgência, para os fins, se for o caso, de aplicação do disposto no art.

313, III, do Código de Processo Penal; e

b)  procedimentos relativos ao crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. 

Art. 3º Para a consecução dos fins previstos no art. 2º, inclusive para fins de fiscalização das medidas protetivas de

urgência, as unidades do Ministério Público deverão, preservadas a imparcialidade e a independência funcional de

seus membros,  promover a integração operacional com o Poder Judiciário,  a Defensoria Pública e as áreas de

segurança pública. 

Art. 4º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÕES DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

RESOLUÇÃO Nº 240, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Altera a Resolução CNMP nº 81, de 31 de janeiro de 2012, para tratar sobre o acesso da pessoa com deficiência aos

concursos públicos e processos seletivos realizados pelo Ministério Público brasileiro. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo

art. 130-A,  §2º,  I,  da  Constituição  Federal,  e  com  fundamento nos arts. 147  e  seguintes  de  seu  Regimento

Interno, em  conformidade  com  a  decisão plenária proferida na 13ª  Sessão Ordinária,  realizada  nos dias  13  e

14 de setembro de 2021, nos autos da Proposição nº 1.00565/2021-29, RESOLVE: 

Art. 1º Esta Resolução altera a Resolução CNMP nº 81, de 31 de janeiro de 2012, para tratar sobre o acesso da

pessoa com deficiência aos concursos públicos e processos seletivos realizados pelo Ministério Público brasileiro. 
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Art. 2º A ementa da Resolução CNMP nº 81, de 31 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Dispõe  sobre  a  criação  da  Comissão  Temporária  de  Acessibilidade,  adequação das  edificações e  serviços  do

Ministério Público da União, dos Estados e do Distrito Federal às normas de acessibilidade em suas edificações,

serviços e no ambiente de trabalho; a reserva de vagas em concursos públicos para membros(as) e servidores(as)

com deficiência;  a  contratação de estagiários(as)  com deficiência  e  de  empresas  terceirizadas e sua quota de

pessoas com deficiência; e dá outras providências”. (NR)   

Art. 3º A fundamentação da Resolução CNMP nº 81/2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Considerando que a dignidade da pessoa humana é preceito fundamental da República Federativa do Brasil; 

Considerando que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

Considerando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que ninguém será submetido

a tratamento desumano ou degradante; 

Considerando que os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de

serviços públicos e as instituições financeiras devem dispensar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida; 

Considerando a previsão constitucional de adaptação dos edifícios de uso público atualmente existentes, a fim de

garantir acesso adequado às pessoas com deficiência; 

Considerando que as edificações de uso público já existentes tinham o prazo de trinta meses a contar da data de

publicação  do  Decreto  nº  5.296, de  02  de  dezembro  de  2004,  para  garantir  acessibilidade  às  pessoas  com

deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  se  faz

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção

e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação; 

Considerando que  a  acessibilidade  das  pessoas  com deficiência  ou  mobilidade  reduzida  às  vias  e  edificações

públicas e privadas de uso coletivo, aos espaços públicos, aos meios de transporte e de comunicação é pressuposto

para a real efetivação do cânone da dignidade da pessoa humana, propiciando honrada existência e garantido, em

última análise, o pleno exercício dos direitos fundamentais individuais e sociais indisponíveis; 

Considerando a necessidade de o Ministério Público da União e dos Estados adequarem suas edificações e serviços

às normas de acessibilidade; 

Considerando que compete ao Ministério Público promover as ações civis públicas visando garantir os direitos das

pessoas com deficiência, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 7.853, de 24 outubro de 1989, e que, por esta

razão, deve a instituição adequar suas edificações e serviços às normas de acessibilidade; 

Considerando que o direito ao trabalho das pessoas com deficiência também foi garantido tanto pela Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quanto pela Lei Brasileira de Inclusão, açambarcando a

figura do membro e do servidor (para cargos de provimento efetivo, art. 37, VIII, Constituição Federal e art.  4º da Lei

nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) em geral e, também, no

âmbito do Ministério Público, englobando as figuras do estagiário (art.17, §5º, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro

de 2008, e art. 27 da Lei nº 13.146/2015) e do trabalhador terceirizado (art.  93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de

1991, e art. 104, §5º, da Lei nº 13.146/2015); 

Considerando que o art.  38 da Lei  Brasileira  de Inclusão da Pessoa com Deficiência determina que “a  entidade
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contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à

observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes”; 

Considerando, por fim, que 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, e que tem o dever institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de

relevância pública destinados à efetivação dos direitos concernentes à acessibilidade, RESOLVE:” (NR) 

Art. 4º A Resolução CNMP nº 81/2012 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 15. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concursos públicos e em processos

seletivos realizados pelo Ministério Público brasileiro em igualdade de condições com os demais candidatos, na

forma do art. 4º da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).” (NR) 

“Art. 15-A. O Ministério Público brasileiro, obedecidos os regramentos próprios previstos em lei, reservará percentual

dos  cargos  para  pessoas  com  deficiência  de, no  mínimo, 5%  (cinco  por  cento), até  20%  (vinte  por  cento),

considerando  também  o  disposto  no § 1º do art. 1º  do  Decreto  nº  9.508/2018  e no § 2º  do art.  5º  da  Lei  nº

8.112/1990.  

§ 1º Na hipótese de concurso público para apenas uma vaga, poderá ser  dispensada a reserva de vagas para

candidatos com deficiência,  desde que comprovada a existência  de membros e servidores com deficiência nos

quadros, observados, no mínimo, 5% do total de cargos.  

§ 2º O percentual mínimo de 5% de reserva de vagas também será observado na hipótese de aproveitamento de

vagas remanescentes e na formação de cadastro de reserva.  

§ 3º Caso a aplicação dos percentuais descritos no caput resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até

o primeiro número inteiro subsequente, na forma do §3º do art. 1º do Decreto nº 9.508/2018.  

§ 4º O candidato a uma vaga reservada que não tenha a sua deficiência reconhecida pela equipe multiprofissional e

interdisciplinar do concurso público,  caso tenha se beneficiado de adaptação das provas em prejuízo da ampla

concorrência, será desclassificado, salvo comprovada boa-fé. 

§ 5º O candidato a uma vaga reservada que não tenha a sua deficiência reconhecida pela equipe multiprofissional e

interdisciplinar do concurso público, mas não tenha se beneficiado de adaptação das provas, passará a disputar uma

das vagas de ampla concorrência. 

§ 6º O candidato que não comparecer à avaliação biopsicossocial será desclassificado. 

§ 7º Ressalvado o disposto no § 1º, os percentuais previstos no caput, em caso de concurso com múltiplos cargos,

serão observados em face de cada cargo, inclusive considerando as específicas áreas como cargos distintos, na

hipótese de um mesmo cargo com diversas áreas.” 

“Art. 15-B. O candidato com deficiência que necessitar de atendimento diferenciado, em especial, de tempo adicional

para realização das provas, de intérprete de libras, ledor, guia intérprete de surdo-cego, transcritor, dentre outros,

deverá  requerê-lo  justificadamente,  no  prazo  previsto  no  edital,  acompanhado  de  parecer  emitido  por  equipe

multiprofissional  ou  por  profissional  especialista  habilitado,  nos  termos  do §1º  do art. 2º  da  Lei  nº  13.146/2015

e do §2º do art. 4º do Decreto nº 9.508/2018. 

§1º  O  atendimento  diferenciado,  quando  for  o  caso,  deverá  ser  prestado  por  pessoa  devidamente  habilitada,

privilegiando-se, quando necessário e possível, aqueles que detenham conhecimentos básicos na área de aplicação

das provas, com o propósito de assegurar a interpretação isonômica necessária. 

§2º À lactante com deficiência fica assegurado o direito de amamentar seus filhos durante a realização do certame,
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nos termos da Lei nº 13.872/2019, devendo ser disponibilizados todos os meios de acessibilidade e a adaptação

razoável para cada caso e natureza da deficiência, com o fim de garantir a fruição do referido direito.” 

“Art.  15-C. O  Ministério  Público  brasileiro,  obedecidos  os  regramentos  próprios  previstos  em  lei,  reservará  o

percentual  de  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  de  estágio  para  a  contratação  de  estagiários  com deficiência,

considerando o disposto no §5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 e no art. 27 da Lei nº 13.146/2015.” 

“Art.  15-D. O Ministério Público brasileiro, obedecidos os regramentos próprios previstos em lei,  dará preferência

para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoas com deficiência, habilitadas, ou para reabilitadas da Previdência Social,  e que atendam

às regras de acessibilidade previstas na legislação, na forma do §5º do art. 104 da Lei  nº 13.146/2015 e do art. 93

da Lei nº 8.213/1991, que deverão cumprir a reserva de vagas durante a execução do contrato, podendo, inclusive,

ser inabilitadas em razão desses descumprimentos.” 

“Art. 15-E. A nomeação dos candidatos com deficiência será realizada de acordo com a lista única prevista no art. 8º

do  Decreto  nº  9.508/2018,  que  conterá  a  pontuação  dos  candidatos,  sua  classificação  e  a  indicação

dos candidatos que concorrem também às vagas reservadas para pessoas com deficiência. 

§1º A nomeação dos candidatos aprovados deverá iniciar com o primeiro colocado da lista de classificação, seguido

do primeiro colocado nas vagas reservadas para as pessoas com deficiência e obedecerá simultaneamente: 

I – ao critério da proporcionalidade do número de candidatos com deficiência:  

a) até completar o percentual de reserva de vagas previsto no edital nos casos em que o órgão organizador do

concurso já tenha alcançado, no mínimo, o percentual de cargos e empregos públicos previsto em lei; ou  

b) até completar o percentual de reserva de cargos e empregos públicos previsto em lei,  ainda que excedido o

percentual de vagas previsto no edital, enquanto o concurso for válido, nos casos em que o órgão organizador do

certame ainda não tiver alcançado o percentual mencionado na alínea “a”; 

II - caso o candidato com deficiência seja nomeado obedecida sua classificação geral, não será computado como

ocupante de uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo ser substituído pelo próximo candidato

com deficiência classificado para essas vagas. 

§2º A desclassificação, a desistência  ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada

implicará na sua substituição pelo próximo candidato com deficiência classificado, desde que haja candidato com

deficiência ainda na lista classificatória.” 

“Art. 16. Os editais de concursos públicos devem conter: 

I - o número total de vagas previstas e o número de vagas correspondentes à reserva para pessoas com deficiência,

discriminada, no mínimo, por cargo;  

II - as principais atribuições dos cargos e dos empregos públicos; 

III - a previsão de adaptação das provas escritas e práticas, inclusive durante o curso de formação, se houver, e do

estágio  probatório  ou  do  período  de  experiência,  estipuladas  as  condições  de  realização  de  cada  evento  e

respeitados os impedimentos ou as limitações do candidato com deficiência; 

IV - a necessidade de comprovação preliminar pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, da condição de

deficiência, por documento idôneo, conforme legislação vigente, sem prejuízo de outros critérios previstos no edital,

de acordo com a Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 9.508/2018; 

V - a previsão da possibilidade de uso, nas provas físicas, de tecnologias assistivas que o candidato com deficiência

já utilize, garantidas as adaptações necessárias, inclusive durante o curso de formação, se houver, e no estágio
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probatório ou no período de experiência; 

VI - a forma de  publicação  do resultado final  do  concurso  em lista  única,  contendo a ordem de nomeação dos

candidatos,  a  pontuação  de  todos  os  candidatos  e  os  critérios  de  alternância  e  proporcionalidade  aplicados

para dar cumprimento às regras para a reserva de vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 

§ 1º  Ao candidato com deficiência que necessitar de atendimento diferenciado, em especial, tempo adicional para

realização  das  provas,  intérprete  de  libras,  ledor,  guia  intérprete  de  surdo-cego,  transcritor,  dentre  outros,  será

oferecido  o  acompanhamento  de  pessoa  com  conhecimento  na  área  de  aplicação  das  provas,  sendo  que  o

candidato deverá requerê-lo, justificadamente, no prazo previsto no edital, acompanhado de parecer emitido, nos

termos do §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e do § 2º do art. 4º do Decreto nº 9.508/2018. 

§ 2º Os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva, além do atendimento prioritário, devem estar disponíveis

aos candidatos com deficiência em todas as etapas dos concursos públicos, desde que deferidos pela Comissão

Especial de Avaliação. 

§ 3º O parecer e os documentos que o instruem serão submetidos à Comissão Especial de Avaliação para análise

prévia à realização de qualquer etapa do concurso, podendo ser solicitados novos documentos. 

§  4º  As  fases dos concursos  públicos ou dos processos seletivos em que se  fizerem necessários  serviços  de

assistência de interpretação por terceiros aos candidatos com deficiência, caso seja requerido pelo candidato, serão

registradas em áudio e vídeo e disponibilizadas nos períodos de recurso estabelecidos em edital. 

§ 5º Não serão exigidos do candidato com deficiência providências além das definidas em lei e nesta Resolução que

firam a igualdade de oportunidades aos demais candidatos ou onerem a sua participação no concurso público, nem

vedadas, sem justificativa, adaptações razoáveis ou condições especiais solicitadas pelo candidato; 

§ 6º As atribuições da equipe multiprofissional e interdisciplinar devem permanecer após a homologação do concurso

público e não devem se fixar  somente no decorrer  de sua execução,  devendo abranger,  ainda,  todo o estágio

probatório. 

§ 7º As equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas para o concurso público e para o acompanhamento

de estágio probatório emitirão parecer sobre:  

I - as informações prestadas e os  requerimentos  apresentados pelo  candidato  no  ato  da  inscrição  do  concurso

público ou no processo seletivo;  

II - as indicações de atendimento prioritário e de acessibilidade das provas e dos locais de realização das provas;  

III - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios assistivos que utilize de forma

habitual, relacionando-os à segurança do concurso público;  

IV - as atribuições e as atividades do cargo ou da função a ser desempenhada pela pessoa com deficiência com

vistas a atender a todas as condições de acessibilidade; 

V – as condições de acessibilidade e as necessárias adequações do ambiente de trabalho,  além da adaptação

razoável para cada caso concreto.” (NR) 

“Art. 17. A pessoa com deficiência participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no

que concerne: 

I - ao conteúdo das provas; 

II - à avaliação e aos critérios de aprovação; 

III - ao horário e ao local de aplicação das provas (observadas as disposições relativas à acessibilidade previstas no

edital e pela legislação); e 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.                                                                     13
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/f?p=102:1:0



                                         DIÁRIO ELETRÔNICO DO CNMP
EDIÇÃO Nº 192| CADERNO PROCESSUAL

DISPONIBILIZAÇÃO: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021
PUBLICAÇÃO: Sexta-feira, 22 de outubro de 2021

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.” (NR) 

“Art. 18. O órgão responsável pela realização do concurso terá o apoio de equipe multiprofissional e interdisciplinar

composta por três profissionais com capacitação específica para prestar o atendimento biopsicossocial  à pessoa

com deficiência, sendo um deles médico. 

§ 1º A equipe multiprofissional e interdisciplinar,  quando for o caso, se manifestará de forma fundamentada nas

diferentes etapas do concurso público e do estágio probatório, visando analisar exclusivamente a documentação e a

adequação das adaptações necessárias, garantindo o direito de prosseguimento dos candidatos que concorrem às

vagas reservadas, observando-se:  

I - as informações prestadas pelo candidato com deficiência no ato da inscrição e o instrumento de avaliação de

deficiência; 

II - as atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar frente às necessidades de tratamento

diferenciado e de adaptação razoável do candidato com deficiência; 

III  -  as  condições  de acessibilidade  e necessárias  adequações do  ambiente  de  trabalho  para  a  execução das

atribuições e tarefas e respectivo atendimento à produtividade; e 

IV - a possibilidade de uso de tecnologia assistiva ou outros meios que habitualmente utilize para potencializar a

realização das provas e das atribuições e tarefas do cargo. 

§ 2º  A equipe  multiprofissional  e  interdisciplinar,  ao  final  do  certame,  realizará  a  avaliação  biopsicossocial  da

deficiência dos candidatos que concorrem às vagas reservadas, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 13.146/2015,

emitindo parecer circunstanciado.” (NR) 

“Art. 19. É  obrigação  da  administração  do  Ministério  Público  brasileiro, desde  o  período  de  estágio

probatório, disponibilizar  todos  os  elementos  de  acessibilidade  e  de  tecnologias  assistivas  aos  servidores  ou

membros com deficiência, bem como a adaptação razoável para cada caso e natureza da deficiência. 

............................................................................................................................” (NR)  

Art. 5º Ficam revogados os arts. 6º a 11, da Resolução CNMP nº 14, de 26 de novembro de 2006. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÃO Nº 241, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

Altera a Resolução CNMP nº 37, de 28 de abril de 2009, para contemplar expressamente hipóteses que caracterizam

nepotismo e hipóteses em que as vedações previstas nos  arts. 1º e 2º não se aplicam, e revoga as Resoluções

CNMP nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; nº 21, de 19 de junho de 2007; nº 28, de 26 de

fevereiro de 2008; e o Enunciado CNMP nº 1, de 6 de fevereiro de 2006.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º,

I, da Constituição Federal e com fundamento no art. 147, I, de seu Regimento Interno, em conformidade com a

decisão Plenária proferida na 13ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, nos autos da

Proposição nº 1.00276/2021-10; 
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Considerando a necessidade constante de aperfeiçoamento das regulamentações editadas pelo Conselho Nacional

do Ministério Público no exercício do seu poder normativo; 

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, notadamente no Capítulo III, que

versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

Considerando que a Resolução CNMP nº 37, de 28 de abril de 2009 alterou as Resoluções nº 01, de 7 de novembro

de 2005, nº 07, de 17 de abril de 2006 e nº 21 de 19 de junho de 2007, consoante o disposto na Súmula Vinculante

nº 13 do Supremo Tribunal Federal, passando a dispor integralmente sobre o tema nepotismo; 

Considerando que a Resolução CNMP nº 37/2009 prevê, em seu art. 5º, que “na aplicação desta Resolução serão

considerados, no que couber, os termos do Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público”; 

Considerando que o Enunciado nº 1, de 6 de fevereiro de 2006, elenca itens que interpretam as normas sobre

nepotismo, RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução altera a Resolução CNMP nº 37, de 28 de abril de 2009, para contemplar expressamente

hipóteses que caracterizam nepotismo e hipóteses em  que não se aplicam  as vedações previstas nos  arts. 1º e 2º,

e revoga as Resoluções CNMP nº 1, de 7 de novembro de 2005; nº 7, de 17 de abril de 2006; nº 21, de 19 de junho

de 2007; nº 28, de 26 de fevereiro de 2008; e o Enunciado CNMP nº 1, de 6 de fevereiro de 2006.

Art. 2º A Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações: 

“Art. 2º-B. Não se aplicam as vedações previstas nos arts. 1º e 2º ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros ou servidores aposentados ou falecidos.”

“Art. 2º-C. Considera-se recíproca a nomeação ou designação de quaisquer das pessoas referidas nos arts. 1º e 2º,

realizada diretamente ou mediante triangulação entre membro do Ministério Público ou servidor ocupante de cargo

de direção, chefia ou assessoramento, e outro agente político ou autoridade de órgão da Administração Pública,

direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

“Art.  2º-D.  Aplicam-se  as  vedações  previstas  nos  arts.  1º  e  2º  aos  servidores  oriundos  de  outros  órgãos  da

Administração Pública, direta ou indireta, que tenham cargo efetivo na instituição de origem e que se encontrem no

exercício de alguma atividade submetida à administração do Ministério Público, que tenham parentesco com membro

ou servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento.”

“Art. 2º-E. Admite-se a nomeação de membro aposentado do Ministério Público para ocupar cargo em comissão na

administração ministerial, desde que não esteja inserido em nenhuma das vedações previstas nos arts. 1º e 2º.”

“Art. 2º-F. As vedações previstas nos arts. 1º e 2º, quanto ao impedimento por parentesco superveniente à nomeação

ou à designação, aplicam-se aos servidores efetivos do Ministério Público, apenas à nomeação ou designação para

servir junto ao membro do Ministério Público determinante da incompatibilidade, vedada nova nomeação para outro

cargo em comissão ou função comissionada.” 

“Art. 2º-G. As vedações dos arts. 1º e 2º, no caso de impedimento superveniente, não se aplicam aos servidores sem

vínculo com o Ministério Público, no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada.”

“Art. 5º. As vedações previstas nesta Resolução são aplicáveis no âmbito de cada Ministério Público Estadual e do

Ministério Público da União,  não se aplicando entre  Ministérios Públicos de estados distintos e entre Ministério

Público Estadual e qualquer ramo do Ministério Público da União.” (NR)

“Art. 6º Os convênios gerais de credenciamento do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da

União -  PLAN-ASSISTE com pessoas físicas e  jurídicas (médicos,  dentistas,  clínicas,  hospitais  etc.)  não estão

sujeitos às restrições desta Resolução.” (NR)
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Art. 3º Ficam revogadas as Resoluções CNMP nº 1/2005; nº 7/2006; nº 21/2007 e nº 28/2008, e o Enunciado nº

1/2006. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÃO Nº 242, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Altera a Resolução CNMP nº 78, de 9 de agosto de 2011, que institui o Cadastro de Membros do Ministério Público.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º,

I, da Constituição Federal, e com fundamento nos arts. 147 e seguintes do seu Regimento Interno, em conformidade

com a decisão plenária proferida na 13ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, nos

autos da Proposição nº 1.00707/2021-30; 

Considerando a necessidade de aprimoramento e racionalização da coleta dos dados que integram o Sistema de

Cadastro de Membros do Ministério Público;

Considerando  a  existência  de  recursos  tecnológicos  aptos  a  viabilizar  a  integração  automatizada  de  dados

informatizados dos diversos ramos do Ministério Público com o Conselho Nacional do Ministério Público;

Considerando o papel do Cadastro de Membros do Ministério Público brasileiro sob a perspectiva de raça ou cor e

de pessoas com deficiência, viabilizando a instituição de políticas de aprimoramento da Instituição;

Considerando a Resolução CNMP nº 170, de 13 de junho de 2017, que dispõe sobre a reserva do mínimo de 20%

(vinte por cento) das vagas oferecidas a negros(as) nos concursos públicos para provimento de cargos do Conselho

Nacional do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro, bem como de ingresso na carreira de membros dos

órgãos enumerados nos incisos I e II do art. 128 da Constituição Federal;

Considerando  a  Portaria  CNMP-PRESI  nº  33/2018,  que  dispõe  sobre  o  uso  do  nome  social  pelas  pessoas

transgênero  usuárias  dos  serviços,  pelos  membros(as),  servidores(as),  estagiários(as)  e  trabalhadores(as)

terceirizados(as), no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público;

Considerando que o debate transversal de cor ou raça e deficiência deve orientar as instituições de acesso à Justiça,

como  o  Ministério  Público,  em  especial  no  plano  da  proteção  e  da  efetivação  dos  direitos  e  das  garantias

constitucionais fundamentais, e a importância e necessidade de se dar tratamento isonômico e inclusivo aos(às)

membros(as) do Ministério Público;

Considerando a necessidade de atualização da Resolução CNMP nº 78, de 9 de agosto de 2011, que institui o

Cadastro de Membros do Ministério Público, RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução altera a Resolução CNMP nº 78, de 9 de agosto de 2011, que institui o Cadastro de Membros

do Ministério Público.

Art. 2º A Resolução CNMP nº 78/2011, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

“Art.  2º  O  Cadastro  de  Membros  do  Ministério  Público  compreenderá  informações  pessoais  e  funcionais  dos

membros das unidades do Ministério Público, destinando-se ao registro, entre outros, dos seguintes dados:

I  –  nome civil  completo,  nome social  completo,  filiação,  estado  civil,  sexo,  raça  ou  cor,  deficiência,  endereço
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eletrônico funcional, RG e CPF dos(as) membros(as) do Ministério Público;

.............................................................................................................................” (NR)

“Art. 4º Os dados a serem inseridos ou atualizados no Cadastro de Membros do Ministério Público deverão ser

enviados à Corregedoria Nacional por cada ramo do Ministério Público exclusivamente pelo serviço de integração de

sistemas (web service) desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

§ 1º O envio de dados a que se refere o caput deverá ser realizado até o 15º dia do mês subsequente àquele em que

se verificar sua inclusão, modificação ou exclusão do cadastro de membros e unidades de cada Ministério Público.

§ 2º Os membros do Ministério Público deverão fornecer à respectiva Corregedoria-Geral, anualmente e sempre que

houver alteração da situação jurídica, as informações atinentes ao exercício do magistério e à residência fora da

comarca.

§ 3º As Corregedorias-Gerais encaminharão à Corregedoria Nacional as informações a que se refere o § 2º, na

forma e nos prazos previstos no caput e no § 1º.” (NR)

“Art. 5º Caberá à Corregedoria-Geral de cada Ministério Público, independentemente do disposto no § 2º do art. 3º,

zelar pela confiabilidade e atualidade dos dados encaminhados.” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÃO Nº 243, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre a Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas.

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, §2º,

I, da Constituição Federal e com fundamento nos arts. 147 e seguintes e no art. 157 de seu Regimento Interno, em

conformidade com a decisão plenária proferida na 15ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de

2021, nos autos da Proposição nº 1.00705/2019-71;

Considerando que a Constituição Federal é regida pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II),

sendo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) um de seus fundamentos;

Considerando que a vítima de criminalidade merece especial proteção quanto aos seus direitos, inclusive direito à

reparação do dano decorrente do crime que sofreu, conforme disposto no art. 245 da Constituição Federal;

Considerando que os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil

seja parte;

Considerando que a Resolução nº 40/34 da ONU, aprovada pela Assembleia Geral em 29 de novembro de 1985,

além de trazer conceito amplo de vítima, recoloca-a em posição mais relevante no processo penal e estabelece

direitos, entre os quais, o acesso à justiça, o tratamento equitativo, o direito à informação sobre seus direitos, o

direito à rápida restituição e reparação, além da adoção de meios extrajudiciários de solução de conflitos, incluindo a

mediação, a arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas autóctones de justiça, quando se
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revelem adequadas, para facilitar a conciliação e obter a reparação em favor das vítimas;

Considerando que a criminalidade representa um dano para a sociedade,  bem como uma violação dos direitos

individuais,  e que, como tal,  as vítimas da criminalidade deverão ser  reconhecidas e tratadas com o pertinente

cuidado e profissionalismo;

Considerando a necessidade de formação, aperfeiçoamento e qualificação especificamente voltados às políticas de

proteção de vítimas no processo penal;

Considerando que se deve observar a situação pessoal e as necessidades imediatas, a idade, o gênero, eventual

deficiência e maturidade das vítimas, para que possa haver a correta e adequada proteção;

Considerando que o Ministério Público deve zelar pela correta aplicabilidade da legislação (art.  91, I,  do Código

Penal; art. 387 do Código de Processo Penal; e art. 116 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e, para tanto, possui

legitimidade para postular, no bojo da denúncia ou da representação, pedido de reparação mínima dos danos em

favor da vítima de infração penal ou ato infracional, bem como daquelas oriundas de desastres naturais, calamidades

públicas e graves violações dos direitos humanos,  garantindo a inserção da vítima no processo;

Considerando que os postulados constitucionais  e  tratados internacionais  de direitos humanos e de vítimas de

criminalidade,  ao  assegurar  a  rápida  e  integral  reparação  do  dano  reconhecida  nas  sentenças  condenatórias,

referem não apenas ao dano material, mas também aos danos morais, RESOLVE:

  

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PROMOÇÃO DE DIREITOS E DE APOIO ÀS

VÍTIMAS

Art. 1º Esta Resolução estabelece a Política Institucional de  Proteção Integral e de Promoção de Direitos e de Apoio

às Vítimas, com  o objetivo de assegurar direitos fundamentais às vítimas de infrações penais, atos infracionais,

desastres  naturais,  calamidades  públicas  e  graves  violações  de  direitos  humanos,  garantindo-lhes  acesso  à

informação, comunicação, participação, verdade, justiça, diligência devida, segurança, apoio, tratamento profissional

individualizado e não discriminatório, proteção física, patrimonial, psicológica e de dados pessoais, participação e

reparação dos danos materiais, morais e simbólica, suportados em decorrência do fato vitimizante.

Art.  2º  As unidades do Ministério  Público deverão implementar,  gradualmente e de acordo com sua autonomia

administrativa,  Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas, levando em consideração a gravidade, a magnitude e as

características  do  fato  vitimizante,  e  a  consequente  violação  de  direitos,  sendo  orientados  pelos  princípios  da

dignidade,  da  igualdade,  do  respeito,  da  autonomia  da  vontade,  da  confidencialidade,  do  consentimento  e  da

informação, sem prejuízo do atendimento rotineiro das vítimas pelo órgão ministerial.

CAPÍTULO II

DIRETRIZES DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS

Art. 3º Entende-se por vítima qualquer pessoa natural que tenha sofrido danos físicos, emocionais, em sua própria

pessoa, ou em seus bens, causados diretamente pela prática de um crime, ato infracional,  calamidade pública,

desastres naturais ou graves violações de direitos humanos, sendo destinatários da proteção integral de que trata a

presente Resolução:

I - vítima direta: aquela que sofreu lesão direta causada pela ação ou omissão do agente;

II - vítima indireta: pessoas que possuam relação de afeto ou parentesco com a vítima direta, até o terceiro grau,
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desde que  convivam,  estejam sob  seus  cuidados ou  desta  dependam,  no  caso  de  morte  ou  desaparecimento

causado por crime, ato infracional ou calamidade pública;

III - vítima de especial vulnerabilidade: a vítima cuja singular fragilidade resulte, especificamente, de sua idade, do

seu gênero,  do seu estado  de saúde ou de deficiência,  bem como do fato  de o  tipo,  o  grau  e  a  duração da

vitimização terem resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições de

sua integração social;

IV  -  vítima  coletiva:  grupo  social,  comunidades  ou  organizações  sociais  atingidas  pela  prática  de  crime,  ato

infracional ou calamidade pública que ofenda bens jurídicos coletivos, tais como a saúde pública, o meio ambiente, o

sentimento religioso, o consumidor, a fé pública, a administração pública;

V - familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima;

§ 1º Aplicam-se às pessoas jurídicas vítimas, no que couber, as medidas de proteção e os direitos assegurados

nesta Resolução.

§2º Devem ser priorizadas as vítimas de infrações penais e atos infracionais que, pela condição de vulnerabilidade

em decorrência da idade, do gênero, de deficiência, pelo estado de saúde ou pelas condições, natureza e duração

da vitimização causada pelo delito, tenham experimentado consequências físicas ou psíquicas graves.

§ 3º Entende-se por fato vitimizante a ação ou omissão que causa dano, menoscaba ou coloca em perigo os bens

jurídicos ou direitos de uma pessoa, convertendo-a em vítima, podendo ser tipificados como crime, ato infracional, ou

constituir uma violação dos direitos humanos reconhecidos pela Constituição Federal ou por tratados internacionais

dos quais o Brasil seja parte.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS QUE DEVEM SER PROTEGIDOS

 

Art. 4º Incumbe ao Ministério Público zelar para que sejam assegurados os direitos à informação, segurança, apoio,

proteção física,  patrimonial,  psicológica,  documental, inclusive  de dados pessoais,  participação  e reparação  dos

danos materiais, psicológicos e morais suportados pelas vítimas em decorrência de delitos penais e atos infracionais.

Parágrafo único. A vítima tem o direito de ser protegida contra a repetição de delitos da mesma natureza e contra a

vitimização secundária e terciária.

Art. 5º Informações sobre direitos básicos, serviços de apoio, processos e outros meios de obtenção de reparação

dos danos causados pela infração penal e ato infracional devem ser prestadas de forma completa e transparente às

vítimas.

Art. 6º O Ministério Público diligenciará a fim de que seja assegurada às vítimas a prestação de apoio e atendimento

especializado, por meio de equipe multidisciplinar da própria instituição ou pelo devido encaminhamento às redes de

apoio externas.

Parágrafo único.   O Ministério Público fomentará a construção e a consistência das políticas de atuação em rede,

mediante termos de cooperação e parcerias destinadas à implementação de atendimento das vítimas por equipes

multidisciplinares, compostas por profissionais devidamente habilitados para a proteção integral, de modo a diminuir

os efeitos e danos suportados em decorrência do fato.

Art.  7º  O Ministério Público deverá zelar pela proteção da segurança e da vida privada das vítimas e de seus

familiares, mediante aplicação efetiva das medidas de proteção já previstas na legislação pátria e outras que se

afigurem adequadas ao  caso  concreto,  adotando,  como princípio,  o  estatuto  normativo  mais  protetivo,  velando
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sempre pelo direito de a vítima não ter contato com o autor do fato, pela proteção de sua intimidade e integridade

física e psíquica, mediante adoção de meios para evitar sua revitimização.

Art. 8º O Ministério Público deverá zelar para que as vítimas tenham participação efetiva na fase da investigação e

no processo, seja por meio da materialização dos direitos de serem ouvidas, de terem seus bens restituídos, de

apresentarem elementos de prova, de serem comunicadas de decisões no curso do processo, notadamente acerca

do  ingresso  e  saída  do  autor  do  fato  da  prisão,  caso  assim  manifestem  interesse,  entre  outras  formas  de

participação.

Art. 9º O Ministério Público deverá pleitear, de forma expressa, no bojo dos autos, a fixação de valor mínimo para

reparação dos danos materiais, morais e psicológicos, causados pela infração penal ou ato infracional, em prol das

vítimas diretas, indiretas e coletivas.

§  1º  Incumbe  ao  Ministério  Público,  orientado  pelo  princípio  da  unidade  institucional,  implementar  políticas,

parâmetros e protocolos para a exigência, sempre que possível, da reparação dos danos materiais e morais das

vítimas e familiares em investigações, processos e acordos celebrados com sua mediação ou participação.

§ 2º Os acordos ou valores recuperados para fins de ressarcimento dos danos suportados por vítimas ou familiares

devem ser devidamente registrados em sistema próprio.

CAPÍTULO IV

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Art. 10. Incumbe ao Ministério Público implementar projetos e mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, por

meio da negociação, mediação e conferências reparadoras dos traumas derivados dos eventos criminosos ou de

atos infracionais, observando-se as diretrizes traçadas nas Resoluções CNMP nos 118, de 1º de dezembro de 2014,

e 181, de 7 de agosto de 2017.

Parágrafo  único.  O  Ministério  Público  deve  implementar  políticas  de  atuação  em  rede,  mediante  termos  de

cooperação e parcerias destinadas à implementação de políticas restaurativas, observada a assistência a que se

refere o art. 6º, que visem à adesão e à integração voluntária e esclarecida da vítima.

CAPÍTULO V

DA ATUAÇÃO PREVENTIVA E DIFUSA

Art.  11.  Incumbe  ao  Ministério  Público  estimular  políticas  públicas  e  criar,  em sua  estrutura  interna,  meios  de

atendimento  às  vítimas  que  busquem  evitar  a  revitimização,  bem  como  núcleos  próprios  de  jurimetria  para

diagnosticar e produzir uma política de atuação mais eficaz, resolutiva e preventiva.

Art. 12. Caberá à Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público compilar informações do número de casos

atendidos, do número de casos em que se verificou a reparação dos danos sofridos, das taxas de vitimização, além

de outras políticas que permitam a identificação de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos lesados.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  13.  Cada  unidade  do  Ministério  Público  poderá  regulamentar,  por  ato  próprio,  as  diretrizes  fixadas  nesta

Resolução, acrescentando outras que se conciliem com suas especificidades regionais e com a política de proteção

integral aqui planejada.

Art.  14.  Cada unidade  do  Ministério  Público  deverá  incluir,  obrigatoriamente,  como  meta  de  seu  Planejamento
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Estratégico, tornar a vítima o objeto principal de defesa institucional, fomentando cursos de formação inicial e de

capacitação continuada de membros e servidores, para atendimento especial de vítimas de infrações penais e atos

infracionais.

Art.  15. Os Ministérios  Públicos  deverão  encaminhar  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  planejamento

escalonado para implementação dos Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas.

§ 1º Até a estruturação dos Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas, os Ministérios Públicos deverão assegurar, na

medida do possível, a prestação do serviço por meio de outros canais de atendimento ao cidadão que estejam em

pleno  funcionamento,  a  exemplo  das  ouvidorias,  dos  projetos  especializados  e  dos  serviços  de  acolhimento

multidisciplinar.

§  2º  Será  criado  o Portal  Informativo sobre os Direitos das Vítimas,  gerenciado pela  Presidência  do Conselho

Nacional do Ministério Público ou por órgão por ela autorizado, destinado a fornecer, em linguagem clara e acessível,

informações às vítimas, dentre outras, sobre as reações e consequências de infrações penais ou atos infracionais, os

direitos das vítimas, as fases do processo penal e os atores do sistema de justiça penal.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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ACÓRDÃOS DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Processo Administrativo Disciplinar nº: 1.00997/2020-21

Relatora: Conselheira Fernanda Marinela de Sousa Santos

Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público

Requerido: Diogo Castor de Mattos

E M E N T A

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTRATAÇÃO

DE  OUTDOOR  PARA  PROMOÇÃO  PESSOAL.  RECONHECIMENTO  DA  CONTRATAÇÃO  NO  CURSO  DE

SINDICÂNCIA PERANTE  A CORREGEDORIA GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  OFENSA AOS

PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA  IMPESSOALIDADE  E  MORALIDADE.  FATOS  QUE  TIPIFICAM

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART.  11,  CAPUT,  DA LEI  8.429/1992).  INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

VIOLAÇÃO  AOS  DEVERES  DE  MANTER  CONDUTA  ILIBADA E  DE  ZELAR  PELA DIGNIDADE  DE  SUAS

FUNÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CABIMENTO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO (ART.

239, IV, C/C ART. 240, V, “B”). JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA.

1. Cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o Procurador da República Diogo Castor de

Mattos, pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, com o objetivo de apurar a sua responsabilidade pela

suposta prática de infrações disciplinares em razão da publicação de peça publicitária (outdoor), contendo imagem

de 10 (dez) procuradores integrantes da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba/PR, acompanhada do texto: “Bem-

vindo a República de Curitiba – terra da Operação Lava Jato – a investigação que mudou o país. Aqui a lei se

cumpre. 17 de março, cinco anos de Operação Lava Jato – O Brasil Agradece”.

2.  O  Pedido  de  Providências  nº  1.00230/2019-50  que  tramitou  neste  CNMP  sinalizou  possível  fraude  nos

documentos apresentados pela empresa OUTDOORMÍDIA, em virtude de informações obtidas pela parte requerente

no feito no sentido de que o contratante apontado jamais encomendou qualquer peça publicitária.  

3. Posteriormente, a Corregedoria-Geral  da origem informou a instauração de sindicância (Sindicância CMPF nº

1.00.002.000067/201997)  mediante  a  Portaria  CMPF  Nº  26,  de  20  de  abril  de  2020,  a  partir  do  Ofício  nº

2730/2019/PROCURADORIA DA REPÚBLICA –  PARANÁ,  datado  de  05.04.2019,  da  lavra  do  Procurador  da

República  Deltan  Dallagnol,  cujo  assunto  é  “comunicação  de  fato  de  possível  interesse  da  Corregedoria”,  nos

seguintes termos: “Cumprimentando-o, dirijo-me a V. Exa. para informar, em nome dos colegas que integram a força-

tarefa da operação Lava Jato, que o procurador Diogo Castor de Mattos, afastado nesta data por razão psiquiátrica,

comunicou aos procuradores que custeou com recursos próprios, por iniciativa de um amigo do seu relacionamento

particular, a publicação de outdoor com imagem e mensagem de reconhecimento dos trabalhos da Lava Jato, nesta

cidade, em março deste ano. (...)” (sem grifo no original)

4. A Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal entendeu pela configuração, em tese, de violação dos deveres

do membro do Ministério Público da União, preconizados no art. 236, incisos IX e X, da Lei Complementar nº 75/93,

conduta  que  ensejaria  a  penalidade  de  censura,  que  estaria  fulminada  pela  prescrição.  O  procedimento  foi

arquivado.

5. A Corregedoria Nacional divergiu da conclusão adotada pela Corregedoria-Geral do MPF, conforme permissivo

regimental e deu continuidade à investigação dos fatos no âmbito deste CNMP.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.                                                                     22
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/f?p=102:1:0

PLENÁRIO



                                         DIÁRIO ELETRÔNICO DO CNMP
EDIÇÃO Nº 192| CADERNO PROCESSUAL

DISPONIBILIZAÇÃO: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021
PUBLICAÇÃO: Sexta-feira, 22 de outubro de 2021

6.  A Corregedoria  Nacional  entendeu  que  o  fato  imputado  ao  membro  ministerial  poderia  configurar,  em tese,

improbidade administrativa,  o que implicaria  a penalidade de demissão (art.  239,  IV,  c/c  art.  240,  V,  “b”  da Lei

Complementar nº 75/93), cuja prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 244, III, da Lei Complementar nº 75/93), bem

como configurar figuras típicas penais, razão pela qual o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por

parâmetro o estabelecido no artigo 109 do Código Penal, conforme determina o artigo 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90.

7. Preliminarmente alegou-se: a) ofensa ao princípio do ne bis in idem; b) violação à ampla defesa pelo indeferimento

da realização da prova pericial psiquiátrica; c) ilicitude da prova impulsionadora do feito. Afastamento de todas as

preliminares.

8. No mérito, após colhidas todas as provas necessárias e feita análise minuciosa dos autos, ficou comprovada a

materialidade e a autoria dos fatos, ou seja, constatou-se a existência da peça publicitária com a imagem do grupo

da Lava Jato e mensagem de reconhecimento dos trabalhos, tendo o membro requerido assumido que custeou com

recursos próprios a publicação de outdoor.

9.  Os  fatos  apontados  além  de  configurarem  faltas  disciplinares,  também  se  enquadram  como  improbidade

administrativa, na modalidade violação aos princípios constitucionais. Quanto à ocorrência dos crimes tipificados nos

artigos 299 (falsidade ideológica) e 307 (falsa identidade) da legislação penal pátria, não há elementos suficientes

nos autos que comprovem tais condutas.

10.  Assim,  comprovada  a  violação  aos  deveres  funcionais  previstos  nos  incisos  IX  e  X  do  artigo  236  da  Lei

Complementar 75/93 e no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

11. Falta funcional punível inicialmente com a pena de demissão, nos termos do art. 239, IV, c/c art. 240, V, “b”, da

Lei Complementar nº 75/937, já que há elementos suficientes do cometimento de infração disciplinar. Além disso, a

falta funcional em questão tem correspondência com atos de improbidade administrativa.

12.  In  casu,  os  fatos  praticados  pelo  processado  acabam por  infringir  a  própria  instituição  Ministério  Público,

propiciando uma segregação entre os membros que atuaram em determinada operação e os demais. Dessa forma,

macula-se a dignidade da Instituição e, em maior extensão, da Justiça, porquanto o Ministério Público é instituição

permanente, una e indivisível essencial à função jurisdicional, segundo a Carta Magna. Além disso, as condutas

enquadradas como improbidade administrativa por sua própria natureza, revestem-se de elevada gravidade, ante a

violação aos princípios da Administração Pública.

13. Saliento a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “A autoridade administrativa não dispõe

de  discricionariedade  para  aplicar  ao  servidor  pena  diversa  de  demissão  quando  caracterizadas  as  hipóteses

previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990”.

14. Em que pese o art. 240, §5º, da Lei Complementar n. 75-93 traga a possibilidade de conversão da pena de

demissão em suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas a e h do inciso V, quando de pequena gravidade o fato

ou irrelevantes os danos causados, entendo bastante grave a conduta do membro ministerial, não sendo cabível no

presente caso a aplicação desta conversão, conforme permissivo legal.

15.  Diante  dos  elementos  de  prova  colhidos  dos  autos,  julgo  procedente  o  presente  Processo  Administrativo

Disciplinar, e o faço aplicando a penalidade DEMISSÃO ao membro ministerial processado (art. 240, inciso V, b, da

LC nº 75/1993), Diogo Castor de Mattos, em razão da violação dos deveres funcionais previstos no art. 236, incisos

IX e X, da Lei Complementar nº 75/1993 e capitulação à lei de improbidade.

16. Procedência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

maioria, em julgar PROCEDENTE o presente processo administrativo disciplinar, nos termos do voto da Relatora.
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Brasília, 18 de outubro de 2021.

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS

Conselheira Relatora

CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO N° 1.00447/2021-01

Relator: Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Requerente: Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Município de Umuarama/PR)

Requerido: Ministério Público do Estado do Paraná

EMENTA 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DO PARANÁ. MANIFESTAÇÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO EM ACOLHIMENTO AO

PARECER MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. 

1.  Conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público do Estado do Paraná e o Ministério Público Federal a

respeito de inquérito policial instaurado para apurar o crime do art. 132 do Código Penal, decorrente da existência de

irregularidades nas condições de trabalho em obra de construção civil.

2.  Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A decisão do Juízo que acolhe prévia manifestação

do Parquet como razão de decidir e declina de sua competência para julgamento do feito configura efetiva decisão

judicial  apta  a  dar  ensejo  a  conflito  de  competência,  não  se  podendo  afirmar  que  o  dissenso  nela  fundado

corresponderia a conflito de atribuições.” (CC n. 159.497/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,

DJe 2/10/2018).

3. Não há necessidade de observar extensão ou complexidade, basta que, presente a devida fundamentação, ainda

que fulcrada apenas no acolhimento as razões do Parquet ou da Autoridade Policial, o magistrado decline de sua

competência.

4. Inexistência de conflito de atribuição.

5. Assim, não pode o membro do Ministério Público suscitar conflito de atribuições, cabendo apenas ao novo Juízo

declinar diretamente de sua competência. 

6. Não conhecimento.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros, em Sessão Plenária do Conselho Nacional do

Ministério Público, por maioria, em não conhecer do presente Conflito, nos termos do voto divergente da Conselheira

Sandra Krieger. Vencido o relator, Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta.

Brasília, 18 de outubro de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Relatora

CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO N° 1.00712/2021-06

Relator: Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta 

Requerente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

Requerido: Ministério Público Federal

EMENTA 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  MANIFESTAÇÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO

EM  ACOLHIMENTO  AO  PARECER  MINISTERIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  NÃO

CONHECIMENTO. 

1. Conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público

Federal a respeito de inquérito policial instaurado para apurar crime de falsidade ideológica cometido em prejuízo da

Caixa Econômica Federal.

2.  Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A decisão do Juízo que acolhe prévia manifestação

do Parquet como razão de decidir e declina de sua competência para julgamento do feito configura efetiva decisão

judicial  apta  a  dar  ensejo  a  conflito  de  competência,  não  se  podendo  afirmar  que  o  dissenso  nela  fundado

corresponderia a conflito de atribuições.” (CC n. 159.497/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,

DJe 2/10/2018).

3. Não há necessidade de observar extensão ou complexidade, basta que, presente a devida fundamentação, ainda

que fulcrada apenas no acolhimento as razões do Parquet ou da Autoridade Policial, o magistrado decline de sua

competência. 

4. Inexistência de conflito de atribuição.

5. Assim, não pode o membro do Ministério Público suscitar conflito de atribuições, cabendo apenas ao novo Juízo

declinar diretamente de sua competência. 

6. Não conhecimento.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros, em Sessão Plenária do Conselho Nacional do

Ministério Público, por maioria, em não conhecer do presente Conflito, nos termos do voto divergente da Conselheira

Sandra Krieger. Vencido o relator Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta.

Brasília, 18 de outubro de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Relatora

CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO Nº 1.00446/2021-58

RELATOR: Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza

REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

REQUERIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

 CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INQUÉRITO POLICIAL.

ESTELIONATO. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ART. 70, § 4º, DO CPP, NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI

14.155, DE 2021. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL VIGENTE. CONFLITO RESOLVIDO PARA DECLARAR A

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, o Conselho, por unanimidade, conheceu o pedido para declarar a atribuição

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para oficiar nos autos do IP 037.03208.2017, nos termos do voto

do Relator.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2021.
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MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA

Conselheiro Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 1.00961/2021-56 

RELATOR: Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

EMBARGANTE: sigiloso

EMBARGADO: Ministério Público Federal no Estado do Paraná (MPF/PR)

E M E N T A

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO.  ALEGAÇÃO  DE

OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Voto condutor do acórdão embargado que apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, sem

omissão  ou  obscuridade,  todas  as  questões  necessárias  à  solução  do  procedimento,  julgado  parcialmente

procedente nos termos do voto do relator.

2. Não existindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 156

da Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público), não

devem ser acolhidos os Embargos de Declaração.

3. As pretensões de que “a fundamentação seja a reprodução fiel da deliberação da comissão de heteroidentificação

na data da reunião e que seja também disponibilizado o vídeo sem cortes da mesma, para que seja constatada a

contemporaneidade dos motivos determinantes” não foram requeridas na petição inicial e, desse modo, não podem

ser  conhecidas  em  sede  de  Embargos  de  Declaração,  sendo  incabível  a  inovação  nesta  fase  processual.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF, ARE 820146 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,

j. 19/8/2014, DJe 28/8/2014), do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1413689/CE, Rel. Min. Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/6/2014, DJe 17/6/2014) e deste Conselho Nacional do Ministério Público

(RI em PCA nº 1.00303/2015-52, Rel. Cons. Fábio Bastos Stica, Plenário, j. 9/8/2016, p. 18/8/2016). 

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em conhecer os presentes Embargos de Declaração em Procedimento de Controle Administrativo, e,

no mérito, REJEITAR-LHES, nos termos do voto do relator.

Brasília/Distrito Federal, 18 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.

Conselheiro Relator

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

PROCESSO Nº 1.01218/2021-87 

RELATOR: Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM)

REQUERIDO: Ministério Público Federal no Estado do Amazonas (MPF/AM)

E M E N T A
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CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS. INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE

CERTIFICADOS  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSOS  DE  CAPACITAÇÃO.  ÓRGÃO  GESTOR  DE  MÃO  DE  OBRA

(OGMO).  APURAÇÃO  DE  SUPOSTOS  DELITOS  DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.

POTENCIAL MALVERSAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

CONEXÃO  ENTRE  SUPOSTOS  DELITOS.  INTERESSE  DA  UNIÃO  CONFIGURADO.  ATRIBUIÇÃO  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.  Conflito  de  Atribuições  instaurado  com o  objetivo  de  dirimir  conflito  negativo  de  atribuições  suscitado  pelo

Ministério Público do Estado do Amazonas em face do Ministério Público Federal no Estado do Amazonas.

2. Apuração de possíveis crimes decorrentes de emissão de certificados de conclusão de cursos de capacitação ao

exercício de atividade portuária, em nome de trabalhadores, incluindo do próprio denunciante, sem que estes tenham

participado de tais cursos, no âmbito do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) de Manaus/AM.

3.  Potencial  ocorrência de condutas efetivamente lesivas a bens ou interesses da União,  na medida em que o

noticiante alega que a realização de tais cursos, incluindo a remuneração de instrutores, que pertencem ao quadro

do órgão, é custeada por meio de verbas federais.

4. O cerne da controvérsia diz respeito não somente à apuração de supostos delitos de falsificação de documento

público (art. 297 do Código Penal - CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP). Com base na narrativa do

noticiante, é possível levantar a hipótese de possível desvio de verbas públicas federais, o que em tese, poder-seia

amoldar ao delito de apropriação indébita (art. 168 do CP) por parte de representantes do OGMO de Manaus/AM. 5.

Hipótese de conexão entre os delitos, nos termos do art. 76, inciso II, do Código de Processo Penal. As supostas

práticas de falsificação e uso de documento público encontram-se necessariamente vinculadas a um suposto desvio

ou apropriação de recursos financeiros de natureza federal, e, portanto, de conduta potencialmente lesiva a bens e

interesses da União. 

6. Ainda que a apuração do suposto cometimento dos delitos de falsificação e uso de documento público pudesse

ser considerada como de atribuição do órgão do MP estadual, a existência da conexão em relação à apropriação

indébita conduziria à apuração ao MPF. Súmula STJ nº 122. Precedente do STJ (CC 149026, Rel. Min. Reynaldo

Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017). 

7. Conflito de Atribuições julgado procedente com a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público Federal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em julgar PROCEDENTE o presente Conflito de Atribuições, nos termos do voto do relator.

Brasília/Distrito Federal, 18 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.

Conselheiro Relator

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

PROCESSO Nº 1.01195/2021-47 

RELATOR: Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

REQUERENTE: Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) 

REQUERIDO: Ministério Público Federal no Estado do Paraná (MP/PR)

E M E N T A

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.                                                                     27
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/f?p=102:1:0



                                         DIÁRIO ELETRÔNICO DO CNMP
EDIÇÃO Nº 192| CADERNO PROCESSUAL

DISPONIBILIZAÇÃO: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021
PUBLICAÇÃO: Sexta-feira, 22 de outubro de 2021

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E MINISTÉRIO

PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ.  PROCEDIMENTO  DE  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO

INDÉBITA TRIBUTÁRIA.  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  RELATIVAS  À  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIA E

SOBRE  PRESTAÇÕES  DE  SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE  INTERESTADUAL  E  INTERMUNICIPAL  DE

COMUNICAÇÃO  (ICMS).  ATRIBUIÇÃO  DO  ÓRGÃO  MINISTERIAL  DO  LOCAL DA APURAÇÃO  DO  DÉBITO

FISCAL. PROCEDÊNCIA.

1.  Conflito  de  Atribuições  instaurado  com o  objetivo  de  dirimir  conflito  negativo  de  atribuições  suscitado  pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Ministério Público do Estado do Paraná.

2. Procedimento de Investigação Criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com a finalidade

de investigar as circunstâncias em que os sócios de 2 pessoas jurídicas teriam praticado crime contra a ordem

tributária previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

3. De acordo com o PIC, a circulação de mercadorias ocorreu no Estado do Paraná e a constituição do crédito

tributário deu-se nesta mesma unidade da federação. 

4.  No caso dos autos,  embora as pessoas jurídicas investigadas estejam sediadas no Estado de São Paulo,  a

suposta infração penal objeto do Procedimento de Investigação Criminal consumou-se no Estado do Paraná. Nos

termos do art. 70, do Código de Processo Penal, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se

consumar  a  infração,  ou,  no  caso  de  tentativa,  pelo  lugar  em  que  for  praticado  o  último  ato  de  execução”.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC 113272 / SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 11/6/2014,

DJe 18/6/2014 e CC 144872 /  RJ,  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da Fonseca,  Terceira  Seção,  j.  25/2/2016,  DJe

2/3/2016). 

5. Conflito de Atribuições julgado procedente com a remessa dos autos do Procedimento de Investigação Criminal ao

órgão do Ministério Público do Estado do Paraná.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em julgar PROCEDENTE o presente Conflito de Atribuições, nos termos do voto do relator.

Brasília/Distrito Federal, 18 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.

Conselheiro Relator

ACÓRDÃOS DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 1.00780/2021-10 

RELATOR: Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

REQUERENTES: Márcio Schlee Gomes, Daniel Mattioni, Luciara Robe da Silveira, Marcelo Ries, Roberta Brenner

de Moraes, Susiane Bicca Mespaque Madruga, Voltaire de Freitas Michel 

REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

INTERESSADO: Fabiano Dallazen

E M E N T A

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
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SUL  E  ELABORAÇÃO  DE  UM  CÓDIGO  DE  CONDUTA  ELEITORAL.  ALEGAÇÕES  DE  APARENTES

IRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO

DISCIPLINAR E DE ABUSO DE PODER POLÍTICO PELO ENTÃO PGJ DO MP/RS. FATOS ANALISADOS PELA

CORREGEDORIA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CNMP PARA CONTROLAR ATOS DO PODER EXECUTIVO.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Este procedimento chegou ao CNMP como “Reclamação com pedido liminar”, a qual foi distribuída a este relator

como PCA. Devido, contudo, à informação de suposta violação disciplinar cometida pelo então PGJ do MP/RS, a

Coordenadoria de Protocolo, Autuação e Distribuição, encaminhou cópia dos autos à Corregedoria Nacional para

apuração no âmbito disciplinar.

2. O objeto deste PCA, conforme a petição inicial, restringe-se à pretensão de nulidade da eleição para Procurador-

Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de aparentes irregularidades ocorridas em seu curso.

Elas teriam consistido na prática de infração disciplinar e de abuso de poder político pelo então PGJ do MP/RS. O

procedimento ainda objetiva que este CNMP determine à Administração Superior do MP/RS a elaboração de um

Código de Conduta Eleitoral.

3. A nomeação do procurador-geral de Justiça é ato do Poder Executivo estadual. A posse do novo PGJ do MP/RS já

ocorreu, tornando eficaz a investidura no cargo. Ao CNMP não foi conferida competência para impedir a posse da

autoridade. O ato impugnado é privativo do chefe do Poder Executivo estadual. O CNMP não se pode sub-rogar em

escolhas políticas inerentes ao cargo de titular máximo de um Poder constitucional. Precedentes STJ e CNMP.

4.  Todos  os  fatos  narrados  no  presente  PCA foram  analisados  em Reclamação  Disciplinar  pela  Corregedoria

Nacional do Ministério Público. As iniciais do PCA e da RD são idênticas. A CN analisou todos os fatos indicados

pelas  partes  autoras.  Tal  processo  foi  arquivado,  uma  vez  que  “a  conduta  imputada  à  parte  reclamada  não

caracteriza falta disciplinar, tampouco ilícito criminal”. A mencionada RD transitou em julgado, conforme certidão de

13/8/2021. 

5.  A instrução  necessária  à  apuração  dos  fatos  que  dariam ensejo  às  infrações  disciplinares  foi  propriamente

realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Esse procedimento prévio da Corregedoria Nacional, ao

menos em tese, não poderia ser revisto em sede de PCA. A razão para isso é de várias ordens: a) a decisão da CN

analisou criteriosamente cada insurgência dos requerentes; b) há dois instrumentos processuais – a RD e o PCA –

com idêntica redação em ambas as iniciais,  o que é algo absolutamente estranho às atividades de controle do

CNMP; c) a combinação de meios processuais diversos, com relatores diferentes, além de bastante atípica, não

impediria que a matéria fosse levada ao Plenário do CNMP para sindicar o ato monocrático do Corregedor Nacional

ou  do  Relator.  Ocorre  que  os  requerentes  deixaram  correr  in  albis  o  prazo  para  impugnação  da  decisão  do

Corregedor Nacional e, com isso, suscitar o reexame da matéria pelo colegiado. A preclusão material ocorreu, o que

traduz o baixo interesse da parte autora na rediscussão de seu conteúdo. 

6.  Compete  ao  procurador-geral  de  cada  órgão  ministerial  a  prática  dos  atos  inerentes  ao  poder  de

autoadministração, especialmente os expedientes de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Dessa forma,

ofenderia a autonomia administrativa assegurada ao MP/RS eventual determinação oriunda deste CNMP para que

se editasse Código de Conduta Eleitoral. 

7. O Provimento nº 05/2021, publicado em 8/3/2021, fundado no art. 108 da Constituição Estadual, cumulado com os

arts 4º e 5º da Lei Estadual nº 7.669, de 17 de junho 1982, norteou o processo eleitoral para formação da lista tríplice

à indicação ao cargo de procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Não houve, omissão, portanto,

do  então  PGJ  do  MP/RS  em  regulamentar  o  referido  processo  eleitoral,  o  que  se  fez  de  forma  similar  às

regulamentações anteriormente  adotadas  em outros  processos  de  escolha,  o  que  refletiu  a  praxe  institucional,
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conforme é possível observar do Provimento nº 11/2019, do Provimento nº 02/2017, do Provimento nº 13/2015, do

Provimento nº 17/2013, e do Provimento nº 01/2011.

8. Improcedência do Procedimento de Controle Administrativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE o presente Procedimento de Controle Administrativo, nos termos do voto

do relator.

Brasília/Distrito Federal, 19 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.

Conselheiro Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

 PROCESSO Nº 1.00828/2020-28

RELATOR: Conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

REQUERENTE: Corregedoria Nacional do Ministério Público 

REQUERIDA: Alessandra Garcia Marques (membro do Ministério Público do Estado do Acre) ADVOGADOS DA

REQUERIDA: Alessandro Callil de Castro (OAB/AC nº 3.131), Marcos Venicius Nunes da Silva (OAB/AC nº 3.886) e

Daiane Carolina Dias de Sousa Ferreira (OAB/AC nº 5.604)

INTERESSADO: Ministério Público do Estado do Acre

E M E N T A

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE. PROMOTORA DE

JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DOS PODERES DA UNIÃO, DO

ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, RESPEITANDO SUAS

PRERROGATIVAS E A DIGNIDADE DE SEUS INTEGRANTES. NÃO OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO DE

CARÁTER  GERAL  DA  CORREGEDORIA  NACIONAL  Nº  1/2016.  MANIFESTAÇÕES  NA  REDE  SOCIAL

FACEBOOK.  ACUSAÇÕES  GENÉRICAS  SEM  A  DEVIDA  COMPROVAÇÃO  OU  O  APONTAMENTO  DA

COMPETENTE  TRILHA  PROBATÓRIA,  NOTADAMENTE  QUANDO  SE  LANÇA  DÚVIDA  OU  MÁCULA  DE

CORRUPÇÃO  E  FRAUDE  EM  PROCESSO  ELEITORAL  NO  ÂMBITO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ATAQUE

DELIBERADO A CONSELHEIRO DO CNMP, AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER EXECUTIVO E À COMISSÃO

DE ORÇAMENTO DO SENADO FEDERAL. MANIFESTAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM OS LIMITES DA SIMPLES

CRÍTICA OU DA MANIFESTAÇÃO INCISIVA EM FACE DAS INSTITUIÇÕES E DE SEUS TITULARES. AUTORIA E

MATERIALIDADE CONFIGURADAS.  APLICAÇÃO DE DUAS PENALIDADES  DE  SUSPENSÃO DE 5  (CINCO)

DIAS, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS, QUANTO AOS FATOS 1 E 3. CRÍTICA ÀS MEDIDAS DE CONTENÇÃO À

PANDEMIA  ADOTADAS  NO  ÂMBITO  DO  ESTADO  DO  ACRE.  ABUSO  DO  DIREITO  CONSTITUCIONAL  À

LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO  NÃO  CONFIGURADO.  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  FATO  2.  PARCIAL

PROCEDÊNCIA. 1. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério

Público em face de promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre por violação ao dever funcional de

zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das funções essenciais à Justiça,

respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes. 

2. O regime constitucional da liberdade de expressão no Brasil baseia-se na responsabilização posterior. Não há,

salvo situações muito específicas, já discutidas no STF, um modelo de intervenção prévia. 
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3. No âmbito da liberdade de expressão, não há direitos e garantias revestidos de natureza absoluta. Jurisprudência

do STF. 

4. O ponto central da imputação diz respeito à publicação de manifestações pelas quais se teria (a) violado “dever

inerente à manutenção da estabilidade das Instituições do Sistema de Justiça a veiculação de acusações genéricas

sem a devida comprovação ou o apontamento da competente trilha probatória, notadamente quando se lança pecha

de dúvida ou mácula de corrupção e fraude em processo eleitoral no âmbito do Ministério Público” (FATO 1), (b)

exercido “mero oposicionismo retórico não fundamentado ou o lançamento de posicionamentos fora da atividade-fim

em temas sociais complexos e graves para os quais o seu emissor não seja dotado da expertise exigida” (FATO 2) e

(c) perpetrado “ataque aos Poderes da República e às Instituições democráticas (e seus integrantes) de maneira

pública, informal, desautorizada e despida de legítima e justa causa, notadamente por meio de redes sociais” (FATO

3).

5.  O membro do Ministério Público deve-se abster  de realizar manifestações que comprometam a isenção e a

credibilidade  do  órgão  ministerial  perante  a  sociedade.  Ele  possui  prerrogativas,  direitos  e  deveres  funcionais

incomparáveis  com  a  realidade  jurídica  do  geral  das  gentes:  vitaliciedade,  inamovibilidade,  irredutibilidade  de

vencimentos,  independência  quanto  aos  juízos  funcionais,  de  entre  vários  outros  direitos  constitucionalmente

assegurados. Fazer jus a tais prerrogativas e competências não permite que o membro se coloque em uma posição

de irresponsabilidade quando atua e desborda dos limites de suas atribuições. Poder em tal magnitude exige de seus

titulares um nível superior de autocontenção.

6. “[O] postulado da liberdade de expressão não pode ser invocado para excluir a possibilidade de responsabilização

disciplinar dos membros do Ministério Público que se portem de forma a violar elementos constitucionais fundantes

da República brasileira e até da própria função do Parquet, quais sejam: o pluralismo político e a defesa de minorias

políticas” (STF. MS 37178. Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, Publicação: 01/09/2020). 

7. A natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao

serviço e à dignidade do Ministério Público e da Justiça justificam a aplicação de duas penalidades de suspensão de

5 (cinco) dias, totalizando 10 (dez) dias, quanto aos fatos 1 e 3, nos termos art. 196, inciso I, c/c art. 198, da LCE nº

291/2014. 

8. Da leitura das postagens referentes ao 2º fato, observa-se que não há qualquer incitação ao descumprimento de

medidas  de  isolamento  social  determinadas  pelo  Poder  Público,  muito  menos  à  prescrição  de  qualquer

medicamento. Ausência de abuso do direito constitucional à liberdade de expressão, o que justifica a absolvição da

processada quando ao fato 2. 

9. Parcial procedência do Processo Administrativo Disciplinar para aplicar a Alessandra Garcia Marques, promotora

de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, duas penalidades de suspensão de 5 dias, totalizando 10 (dez)

dias, decorrentes da condenação quanto ao 1º e ao 3º fato por descumprimento aos deveres funcionais previstos no

art. 101, incisos II e III, da LCE nº 291/2014. Em relação ao segundo fato, voto pela absolvição da processada. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, para aplicar

duas penalidades de suspensão de 5 (cinco) dias, totalizando 10 (dez) dias, à promotora de Justiça do Ministério

Público do Estado do Acre, nos termos do voto do relator.

Brasília/Distrito Federal, 19 de outubro de 2021.
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(assinado eletronicamente)

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.

Conselheiro Relator

ACÓRDÃOS DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO N° 1.00376/2020-66 (RECURSO INTERNO)

Relator: Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior

Recorrente: Miguel Francisco Urbano Nagib

Recorridos: Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

E M E N T A RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO PELA PROCURADORIA REGIONAL

DOS  DIREITOS  DO  CIDADÃO  COM  ENTIDADES  SINDICAIS  REPRESENTATIVAS  DE  PROFESSORES  E

OUTRAS  CATEGORIAS.  INCONFORMISMO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERFERÊNCIA  NA  ATIVIDADE

FINALÍSTICA DOS  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ENUNCIADO  CNMP  Nº  6/2009.  AUSÊNCIA  DE

ATRIBUIÇÃO DO CNMP. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

DO RECURSO INTERNO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em conhecer do presente Recurso Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR

Conselheiro Relator

REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO N° 1.00417/2020-88

Relator: Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior

Requerente: José Antonio Carvalho Barbosa

Advogado: Domingos Sávio Moura Rebelo – OAB/RR 185-A

Requerido: Ministério Público do Estado do Amazonas

E M E N T A 

REPRESENTAÇÃO  POR  INÉRCIA  OU  EXCESSO  DE  PRAZO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL A

CARGO  DO  PROCURADOR-GERAL DE  JUSTIÇA.  ANÁLISE  DO  HISTÓRICO  DE  TRAMITAÇÃO  DO  FEITO.

DEMORA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.  AUSÊNCIA DE  ELEMENTOS NOS  AUTOS  PARA IDENTIFICAR

QUAIS SERIAM AS CAUSAS E OS EVENTUAIS RESPONSÁVEIS PELO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE

DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS

DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL APTOS A AMPARAR O PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Representação por Inércia ou Excesso de Prazo é procedimento de rito célere cuja instrução é firmada em prova

documental,  o  qual  se  mostra  incompatível  com  apuração  complexa  e  que  demanda  esclarecimentos  mais

abrangentes. Precedente do CNMP.
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2. Na hipótese, a análise do histórico de tramitação do procedimento extrajudicial a cargo do Ministério Público do

Estado do Amazonas permite  concluir  pela  ocorrência  de demora injustificada na adoção de providências para

averiguação dos fatos a ele submetidos.

3. Na ausência de elementos indicativos de que tenha havido dolo ou má-fé na conduta do Membro, não pode ser

acolhido o pedido de instauração de processo administrativo disciplinar formulado com base no art. 87, § 4º, do

Regimento Interno do CNMP.

4. A necessidade de ampla dilação probatória para apurar as causas do excesso de prazo em procedimento com

tramitação em caráter sigiloso é circunstância apta a ensejar a instauração de correição, com o objetivo de verificar o

eficiente funcionamento dos serviços do Ministério Público.

5. Pedido julgado parcialmente procedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por

unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido formulado na presente Representação por Inércia ou

Excesso de Prazo, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR

Conselheiro Relator

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 1.01214/2021-62

Relator: Conselheira Sandra Krieger Gonçalves 

Requerente: Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região)

Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

EMENTA 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

ESPÍRITO  SANTO.  NOTÍCIA  DE  FATO.  APURAÇÃO  DE  POSSÍVEL  PRÁTICA DE  ATO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA  EM  RAZÃO  DA  MOBILIZAÇÃO  INJUSTIFICADA  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.

CONTRATAÇÃO DE APENAS 01 TRABALHADOR DENTRE 72 POSTOS DE TRABALHO ANUNCIADOS PELO

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

1. Conflito de atribuições suscitado pelo Ministério Público do Trabalho em face do Ministério Público do Estado do

Espírito Santo para apurar possível prática de ato de improbidade administrativa em razão da suposta contratação de

apenas 01 trabalhador dentre 72 postos de trabalho anunciados pela empresa MANSERV FACILITIES LTDA através

do Sistema Nacional de Emprego – SINE

2. Ausência de irregularidade de âmbito estritamente trabalhista e passível  de atuação do Ministério Público do

Trabalho.

3. Cabe ao Ministério Público estadual conduzir as investigações, cabendo ao Agente Ministerial responsável, no

exercício de sua independência funcional, avaliar a ocorrência, ou não, do ato de improbidade noticiado no bojo do

citado procedimento investigatório.

4. Conflito conhecido e resolvido para declarar a atribuição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO 

Vistos,  relatados e discutidos os autos,  acordam os Conselheiros,  em Sessão do Plenário  Virtual  do Conselho

Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em julgar procedente o presente Conflito e declarar a atribuição do

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos termos do Voto da Relatora.     
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Brasília, 20 de outubro de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Relatora

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 1.00994/2018-00 (Revisão de Decisão Monocrática de Arquivamento)

Relator: Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza 

Requerente: Paulo Roberto Severo Pimenta 

Requerido: Conselho Nacional do Ministério Público

EMENTA 

PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  REVISÃO  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA DE  ARQUIVAMENTO.  PEDIDO  DE

ACESSO  À  INFORMAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À  LAI.  INOCORRÊNCIA.  APRESENTAÇÃO  SATISFATÓRIA  DE

INFORMAÇÃO. HIPÓTESES DE SIGILO. IMPROCEDÊNCIA.

1.  Revisão de decisão proferida pelo então Vice-Procurador-Geral  da República no exercício da Presidência do

CNMP, Dr.  Luciano Mariz  Maia,  e mantida pela  então Presidente do CNMP, Dra.  Raquel  Dodge,  nos autos do

Procedimento Administrativo  nº  19.00.6620.0005184/2018-57,  cujo Recurso Interno foi  autuado como Pedido de

Providências nº 1.00994/2018-00.

2.  Requerimento com solicitações envolvendo a entrada e permanência de procuradores americanos no Brasil”, com

fundamento na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei Acesso à Informação (LAI). Irresignação em face da

resposta apresentada.

3. As informações prestadas garantiram o direito fundamental de acesso à informação previsto no inciso XXXIII do

art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, uma vez que, ao considerar que o

princípio da publicidade não é absoluto,  tendo em vista as exceções previstas,  houve atendimento ao dever de

transparência das informações que ali poderiam ser repassadas.

4. A identidade dos agentes estrangeiros e o conteúdo dos pedidos de cooperação estavam revestidos de sigilo, de

modo que qualquer informação prestada, inadvertidamente, poderia prejudicar os rumos das investigações.

5. Revisão de Decisão Monocrática de Arquivamento julgada improcedente.

ACÓRDÃO 

Vistos,  relatados e discutidos os autos,  acordam os Conselheiros,  em Sessão do Plenário  Virtual  do Conselho

Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em julgar improcedente o presente Pedido de Revisão de Decisão

Monocrática de Arquivamento, nos termos do Voto da Relatora.  

Brasília, 20 de outubro de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Relatora

DECISÕES DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 1.01203/2021-64 

Relator: Conselheiro Moacyr Rey Filho 

Requerente: Ministério Público do Estado do Paraná 

Requerido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
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CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA

ATRIBUIÇÃO PELA AUTORIDADE SUSCITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Conflito Negativo de

Atribuições entre o Ministério Público do Estado do Paraná e o Ministério Público do Estado de São Paulo. II  –

Reconhecida a atribuição pela autoridade suscitada para prosseguir na investigação dos fatos objeto do inquérito

policial, não mais subsiste o conflito, havendo a perda superveniente de seu objeto. III – Arquivamento do Conflito de

Atribuições, nos termos do art. 43, IX, alíneas “b”, do RICNMP.

DECISÃO

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do Conflito de Atribuições em epígrafe, com fundamento no art. 43,

IX, alínea “b”, do RICNMP, encaminhando-se os autos do Inquérito Policial ao Ministério Público do Estado de São

Paulo. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília/DF,  20 de outubro de 2021

MOACYR REY FILHO

Conselheiro Nacional do Ministério Público

PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO (PIC) Nº 1.00180/2021-06

Relator: Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta

Assunto: Prêmio CNMP - Edição 2021.

Interessado(s): Comissão de Planejamento Estratégico

DECISÃO

EMENTA.  PROCEDIMENTO  INTERNO  DE  COMISSÃO.  PRÊMIO  CNMP  –  EDIÇÃO  2021.  INICIATIVA  DA

COMISSÃO  DE  PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO.  ATIVIDADE  PREVISTA  NO  PLANO  DE  GESTÃO  DO

CNMP/2021.  ADESÃO DAS UNIDADES E RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  REALIZAÇÃO DO CERTAME.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATENDIDOS. ARQUIVAMENTO.

I - RELATÓRIO

Trata-se  de  Procedimento  Interno  de  Comissão  (PIC)  que  tem por  objeto  instruir  e  registrar  a  execução,  pela

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), dos trabalhos relativos ao Prêmio CNMP – Edição 2021, na forma da

Resolução CNMP nº 94, de 22 de maio de 2013.

Esse procedimento foi iniciado por meio da Portaria CNMP-CPE nº 02, de 23 de fevereiro de 2021, que determinou o

início dos trabalhos, assim como a designação dos integrantes da Secretaria Executiva.

Por meio do OFÍCIO-CIRCULAR nº 4/2021/CPE, de 23 de fevereiro de 2021, o Regulamento do Banco Nacional de

Projetos (BNP) e do “Prêmio CNMP” foi encaminhado às unidades e aos ramos do MP. Neste ato, informou-se ainda

a data limite para cadastramento dos projetos para a edição do ano de 2021. Posteriormente, por meio do Ofício-

Circular nº 7/2021/CPE, de, 23 de março de 2021. as inscrições foram prorrogadas até o dia 14 de abril de 2021.

Pelo Ofício-Circular nº 5/2021/CPE, de 01 de março de 2021, foram convidadas para indicarem representantes para

compor  a  Comissão  Julgadora  do  Prêmio  CNMP – Edição  2021,  dentre  outras,  instituições  representativas  do

Ministério Público brasileiro,  dos Poderes Legislativo,  Executivo e Judiciário,  a Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB), Tribunal de Contas da União, organismos internacionais e da sociedade civil organizada. 

Após o encerramento das inscrições e o julgamento dos recursos, foi divulgada a lista de projetos habilitados a

concorrer  ao  certame  e  a  Comissão  Julgadora  foi  constituída  e  dividida  em  subcomissões,  nos  termos  do

Regulamento.
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Em 17 de maio, os Cadernos de Projetos e de Notas relativos à primeira fase, juntamente com o Regulamento e

orientações de preenchimento, foram encaminhados aos integrantes da Comissão Julgadora.

Após recebimento e o processamento das notas pela Secretaria Executiva, a lista dos projetos escolhidos para a

próxima fase foi divulgada e o Caderno dos Projetos Finalistas foi elaborado e encaminhado aos integrantes da

Comissão Julgadora para a seleção relativa à 2ª fase.

Recebidos os votos da 2ª fase, as notas foram calculadas de acordo com os critérios do Regulamento e os três

projetos mais bem pontuados de cada categoria foram dispostos em uma relação, devidamente divulgada.

Por fim, no dia 14 de outubro de 2021, a cerimônia de premiação foi  transmitida no canal oficial  do CNMP no

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=rcO6rxOqVww ). Neste momento, foi revelada a classificação de cada

projeto finalista dentro da respectiva categoria.

Após a cerimônia, os troféus e certificados foram encaminhados aos gestores dos projetos e às unidades do MP,

respectivamente.

Em síntese, é o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Procedimento  Interno  de Comissão (PIC)  que  tem por objeto  instruir  e  registrar  a  execução,  pela

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), os trabalhos relativos ao Prêmio CNMP – Edição 2021, na forma da

Resolução CNMP nº 94, de 22 de maio de 2013.

Conforme  consta  do  relatório,  todas  as  fases  atinentes  à  execução  da  iniciativa  foram  praticadas  dentro  do

cronograma de trabalho estabelecido.

Os membros da Comissão Julgadora encaminharam suas notas e após o processamento, a Secretaria Executiva

elaborou a classificação dos projetos selecionados por categoria, sendo a classificação divulgada pela Comissão de

Planejamento Estratégico (CPE), no de 14 de outubro de 2021, por meio do canal oficial do CNMP no YouTube,

oportunidade em que foram conhecidos os projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na

concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do MP, em cada uma das categorias constantes

do Regulamento.

III – CONCLUSÃO

De todo o exposto, considerando que o propósito do presente PIC foi devidamente atingido, determinamos o seu

ARQUIVAMENTO.

Registre-se. Publique-se.

Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA

Conselheiro Nacional do Ministério Público

Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico

DESPACHO DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01307/2021-14

Relatora: Conselheira Sandra Krieger Gonçalves

Requerente: Ulisses Moroni Junior 

Requerido: Ministério Público do Estado de Roraima 

DESPACHO

Assim sendo, para instrução do feito, DETERMINO que SE OFICIE à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério
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Público do Estado de Roraima e ao Corregedor-Geral do MP/RR para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem

as informações cabíveis acerca dos fatos narrados no feito. 

Reautue-se o feito para constar como interessada a Corregedoria-Geral do MP/RR. 

Ressalto, desde já, que o inteiro teor do processo poderá ser visualizado após cadastro e solicitação de acesso, no

seguinte link: https://elo.cnmp.mp.br/login.seam.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Relatora

DECISÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº º 1.01266/2021-00 (SIGILOSO)

REQUERENTE: SIGILOSO

REQUERIDO: SIGILOSO

Ante o exposto, propõe-se o seguinte:  

Dessa  forma,  propõe-se  a  decretação  do  SIGILO da  presente  reclamação,  nos  termos  do  artigo  75,  §  2º,  do

RICNMP, art. 5°, inciso X da CF, art. 143, parágrafo único da Lei 8.069/90 e artigo 189, incisos I e III, do CPC. 

ERICK ALVES PESSOA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) decretação do sigilo na tramitação da presente Reclamação Disciplinar, com supedâneo no artigo 75, § 2º, do

RICNMP, art. 5°, inciso X da CF, art. 143 da Lei 8.069/90 e artigo 189, incisos I e III, do CPC; 

b) a cientificação, preferencialmente pelo Sistema ELO, das partes reclamadas, membro do Ministério Público do

Estado do Rio de Janeiro, e da parte reclamante, acerca desta decisão. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

DECISÕES DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.01107/2021-43 

NOTICIANTE: DANIEL BARROS FONSECA

Ante o exposto, diante da comprovada inexistência de falta disciplinares, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início de uma apuração, na forma do artigo 73-A, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do CNMP4 ;
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b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões de

decidir, para determinar as providências indicadas: 

a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início de uma apuração, na forma do artigo 73-A, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do CNMP;

b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº º 1.00613/2021-24

REQUERENTE: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO: membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – FÁBIO REIS DE NAZARETH E JOSELY

RAMOS PONTES

Ante o exposto, diante da comprovada inexistência de falta disciplinares, propõe-se o seguinte: 

a) diante da inexistência de infração disciplinar e de ilícito penal, o arquivamento desta reclamação disciplinar, na

forma do art. 77, inciso I7, todos do RICNMP; 

b) preferencialmente via sistema ELO, a cientificação da parte reclamada, FÁBIO REIS DE NAZARETH E JOSELY

RAMOS PONTES, a respeito da presente decisão; e 

c) a comunicação ao Plenário, na forma regimental, sobre esta decisão 

JACQUELINE OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) diante da inexistência de infração disciplinar ou ilícito penal, o arquivamento da presente reclamação disciplinar,

na forma do art. 77, inciso I1 , do RICNMP; 

b) preferencialmente via sistema ELO, a cientificação da parte reclamada, FÁBIO REIS DE NAZARETH E JOSELY

RAMOS PONTES, a respeito da presente decisão; e 

c) a comunicação ao Plenário, na forma regimental, sobre esta decisão. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

SINDICANCIA Nº 1.00732/2021-03 

SINDICADA: VANJA FONTENELE PONTES – MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ. 
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ADVOGADO: MATHEUS ANDRADE BRAGA

INTERESSADOS: OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR e REJANE EIRE FERNANDES ALVES

ADVOGADO: JULIA DALGE MONTALVERNE BARRETO

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte:

Ante o exposto, opina-se, com base no art. 84 do RICNMP, pelo seguinte: 

a) seja promovido o arquivamento da presente Sindicância diante da inexistên- cia de ilícito disciplinar; e 

b) a cientificação da sindicada Procuradora de Justiça Dra. Vanja Fontenele Pontes, preferencialmente, via sistema

ELO, e do Plenário. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Rafael Schwez Kurkowski

Coordenador Disciplinar da Corregedoria Nacional

Presidente da Comissão Sindicante

Renee do Ó Souza

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público 

Membro Integrante da Comissão Sindicante

Decisão:

Acolho integralmente o relatório conclusivo retro, de lavra da Comissão Sindicante, adotando-o como razões de

decidir, para determinar o seguinte: 

a)  o  arquivamento  da  presente  Sindicância,  com base  no  art.  84  do  RICNMP diante  da  inexistência  de  ilícito

disciplinar; 

b) a cientificação da sindicada Procuradora de Justiça Dra. Vanja Fontenele Pontes, preferencialmente, via sistema

ELO, e do Plenário; 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.01264/2021-95

NOTICIANTE: DANIEL BARROS FONSECA

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início  de  uma  apuração,  na  forma  do  artigo  73-A,  §  2o,  inciso  IV,  do  Regimento  Interno  do  CNMP;

b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões de

decidir, para determinar as providências indicadas: 
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a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início de uma apuração, na forma do artigo 73-A, § 2o, inciso IV, do Regimento Interno do CNMP; 

b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Publique-se, registre-se e intime-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.01012/2021-84

RECLAMANTE: CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

RECLAMADO: FRANCISCO DE JESUS LIMA, MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 

Conclusão: (...)

Ante o exposto, diante da atuação adequada do órgão correicional do MPPI, propõe este membro auxiliar: 

a) considerando a ausência de indícios do cometimento de falta disciplinar por parte do membro reclamado e a

atuação suficiente da Corregedoria-Geral do MPPI, o arquivamento da presente reclamação, com espeque no art.

80, parágrafo único do RICNMP1; 

b) a cientificação do plenário, da Corregedoria-Geral do MPPI e do reclamado, Francisco de Jesus Lima. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

SAULO JERÔNIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) considerando a ausência de indícios do cometimento de falta disciplinar por parte do membro reclamado e a

atuação suficiente da Corregedoria-Geral do MPPI, o arquivamento da presente reclamação, com espeque no art.

80, parágrafo único do RICNMP ; 

b) a cientificação do plenário, da Corregedoria-Geral do MPPI e do reclamado, Francisco de Jesus Lima. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.01238/2021-76

NOTICIANTE: CLESSIO ALVES SOUSA

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento da presente notícia de fato, considerando que o fato narrado não configura infração disciplinar,

além da manifesta ausência de atribuição da Corregedoria Nacional e do fato já ter sido objeto de apuração no

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Pùblico, nos termos do art. 73-A, II, III e V, do RICNMP; 
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b) a cientificação a cientificação da parte noticiante, Clessio Alves Sousa, preferencialmente via sistema ELO, e do

Plenário; 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RENEE DO Ó SOUZA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento da presente notícia de fato, considerando que o fato narrado não configura infração disciplinar,

além da manifesta ausência de atribuição da Corregedoria Nacional e do fato já ter sido objeto de apuração no

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 73-A, II, III e V, do RICNMP; 

b) a cientificação a cientificação da parte noticiante, Clessio Alves Sousa, preferencialmente via sistema ELO, e do

Plenário; 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.00427/2021-12

RECLAMANTES: FERNANDA MELCHIONA, SÂMIA BOMFIM, VIVI REIS, TALÍRIA PETRONE, DAVID MIRANDA, 

IVAN VALENTE, MARCELO FREIXO, LUIZA ERUNDINA E GLAUBER BRAGA

RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CARMEN ELIZA 

BASTOS DE CARVALHO

ADVOGADOS: ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (OAB/DF 12.500), JULIANA MOURA ALVARENGA DILASCIO

(OAB/DF 20.522), LUCIANA MOURA ALVARENGA SIMIONI, (OAB-DF 1.878-A) e ROBERTO BAPTISTA (OAB/DF 

3.212) 

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento do pedido de instauração de procedimento para acompanhar a atividade funcional da reclamada 

no inquérito policial nº 0000014-20.2018.6.19.0000, em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ; 

b) o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP, em razão da perda do seu 

objeto; 

c) via sistema ELO, a cientificação dos reclamantes, Fernanda Melchiona, Sâmia Bomfim, Vivi Reis, Talíria Petrone, 

David Miranda, Ivan Valente, Marcelo Freixo, Luiza Erundina e Glauber Braga; da reclamada, Carmen Eliza Bastos 

de Carvalho; e a comunicação, na forma regimental, ao Plenário.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

SAULO JERÔNIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 
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a) o indeferimento do pedido de instauração de procedimento para acompanhar a atividade funcional da reclamada 

no inquérito policial nº 0000014-20.2018.6.19.0000, em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ; 

b) o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP, em razão da perda do seu 

objeto; 

c) via sistema ELO, a cientificação dos reclamantes, Fernanda Melchiona, Sâmia Bomfim, Vivi Reis, Talíria Petrone, 

David Miranda, Ivan Valente, Marcelo Freixo, Luiza Erundina e Glauber Braga; da reclamada, Carmen Eliza Bastos 

de Carvalho; e a comunicação, na forma regimental, ao Plenário. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.01309/2021-21 (PROCESSO SIGILO) 

RECLAMANTE: SIGILOSO

RECLAMADO: SIGILOSO

Conclusão: (...)

Destarte, propõe-se a Vossa Excelência o que segue: 

a) a decretação do sigilo desta reclamação disciplinar, a compreender as partes, o interior teor da documentação e o 

fluxo de tramitação do sistema ELO, tendo em vista que os fatos noticiados remetem a dados acobertados por 

segredo de justiça, à luz do disposto no artigo 15, caput, e artigo 43, XI, § 5º, RICNMP; 

b) a comunicação referida no artigo 43, XI, in fine, do RICNMP.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões de 

decidir, para determinar as providências indicadas: 

a) a decretação do sigilo desta reclamação disciplinar, a compreender as partes, o interior teor da documentação e o 

fluxo de tramitação do sistema ELO, tendo em vista que os fatos noticiados remetem a dados acobertados por 

segredo de justiça, à luz do disposto no artigo 15, caput, e artigo 43, XI, § 5º, RICNMP; 

b) a comunicação referida no artigo 43, XI, in fine, do RICNMP. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.01315/2021-51

NOTICIANTE: CLEMENTE SISSINIO ANEZIO DA SILVA 

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento da presente notícia de fato, com base no artigo 73-A, §2º, I, III e IV, do RICNMP; e 

b) a cientificação, via sistema ELO, do noticiante Clemente Sissinio Anezio da Silva, e do Plenário, na forma 
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regimental.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

SAULO JERÔNIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) o indeferimento da presente notícia de fato, com base no artigo 73-A, §2º, I, III e IV, do RICNMP; e 

b) a cientificação, via sistema ELO, do noticiante Clemente Sissinio Anezio da Silva, e do Plenário, na forma 

regimental. 

Publique-se, registre-se e intime-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. 

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.00869/2021-50

RECLAMANTE: EMANUEL PINHEIRO

ADVOGADO: FRANCISCO ANIS FAIAD (OAB/MT 3.520) 

Reclamado: Membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) considerando que a conduta imputada à parte reclamada não caracteriza falta disciplinar tampouco ilícito criminal, 

o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP; 

b) via sistema ELO, a cientificação do órgão disciplinar de origem, da parte reclamante, EMANUEL PINHEIRO, da 

parte reclamada DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA; e, 

c) na forma regimental, a cientificação do Plenário.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

ALEXANDRE JOSÉ DE BARROS LEAL SARAIVA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional para determinar o seguinte: 

a) considerando que a conduta imputada à parte reclamada não caracteriza falta disciplinar tampouco ilícito criminal, 

o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP; 

b) via sistema ELO, a cientificação do órgão disciplinar de origem, da parte reclamante, EMANUEL PINHEIRO, da 

parte reclamada DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA; e, 

c) na forma regimental, a cientificação do Plenário. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público
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RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.01279/2021-08 (PROCESSO SIGILO) 

RECLAMANTE: SIGILOSO

RECLAMADO: SIGILOSO

Conclusão: (...)

Destarte, propõe-se a Vossa Excelência o que segue: 

a) a decretação do sigilo desta reclamação disciplinar, a compreender as partes, o interior teor da documentação e o 

fluxo de tramitação do sistema ELO, tendo em vista que os fatos noticiados remetem à relatório sigiloso de 

movimentação financeira, bem como investigação policial com conteúdo sensível, à luz do disposto no artigo 15, 

caput, e artigo 43, XI, § 5º, RICNMP; 

b) a comunicação ao reclamante referida no artigo 43, XI, in fine, do RICNMP.

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões de 

decidir, para determinar as providências indicadas: 

a) a decretação do sigilo desta reclamação disciplinar, a compreender as partes, o interior teor da documentação e o 

fluxo de tramitação do sistema ELO, tendo em vista que os fatos noticiados remetem à relatório sigiloso de 

movimentação financeira, bem como investigação policial com conteúdo sensível, à luz do disposto no artigo 15, 

caput, e artigo 43, XI, § 5º, RICNMP; 

b) a comunicação nos termos do artigo 43, XI, in fine, do RICNMP. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.01242/2021-99 

NOTICIANTE: DANIEL BARROS FONSECA 

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início de uma apuração, na forma do artigo 73-A, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do CNMP; 

b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões de 

decidir, para determinar as providências indicadas: 

a) o indeferimento desta notícia de fato, diante da ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o

início de uma apuração, na forma do artigo 73-A, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do CNMP; 
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b) a cientificação do noticiante, DANIEL BARROS FONSECA, via sistema ELO; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. 

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.00850/2021-12 (PROCESSO SIGILO) 

RECLAMANTE: SIGILOSO

RECLAMADO: SIGILOSO

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) a reautuação da presente reclamação disciplinar para que conste como parte reclamante, SHCM, e parte 

interessada, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; 

b) considerando que a conduta imputada à parte reclamada não caracteriza falta disciplinar tampouco ilícito criminal, 

o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP;

 c) via sistema ELO, a cientificação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, da parte reclamante, e parte 

reclamada, a respeito da presente decisão; e 

d) a comunicação ao Plenário, na forma regimental, sobre esta decisão.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

ALEXANDRE JOSÉ DE BARROS LEAL SARAIVA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar: 

a) a reautuação da presente reclamação disciplinar para que conste como parte reclamante, SHCM, e terceiro 

interessado, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; 

b) considerando que a conduta imputada à parte reclamada não caracteriza falta disciplinar tampouco ilícito criminal, 

o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RICNMP; 

c) via sistema ELO, a cientificação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, da parte reclamante, e parte 

reclamada, a respeito da presente decisão; e

 d) a comunicação ao Plenário, na forma regimental, sobre esta decisão. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.001234/2021-51

RECLAMANTE: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECLAMADO:  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  GOIÁS  –  PAULO  SÉRGIO  PRATA

REZENDE,  DILENE  CARNEIRO  FREIRE,  JOSÉ  EDUARDO  VEIGA BRAGA E  ABRAÃO  JÚNIOR  MIRANDA

COELHO 
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INTERESSADOS: CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO e SANDRA KRIEGER GONÇALVES

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do artigo 77, inciso I,  do Regimento Interno do

CNMP , considerando que a conduta imputada aos membros reclamados não caracteriza falta disciplinar, tampouco

ilícito penal;

b) a cientificação, via sistema ELO, dos membros reclamados Paulo Sérgio Prata Rezende, Dilene Carneiro Freire,

José Eduardo Veiga Braga e Abraão Júnior Miranda Coelho; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

MANOEL VERIDIANO

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento do membro auxiliar da Corregedoria Nacional retro, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) o arquivamento da presente reclamação disciplinar, com fundamento no artigo 77, inciso I, do Regimento Interno

do CNMP , considerando que a conduta imputada aos membros 

reclamados não caracteriza falta disciplinar, tampouco ilícito penal;

b) a cientificação, via sistema ELO, dos membros reclamados Paulo Sérgio Prata 

Rezende, Dilene Carneiro Freire, José Eduardo Veiga Braga e Abraão Júnior Miranda Coelho; e 

c) a cientificação do Plenário na forma regimental. 

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.01201/2021-57 

RECLAMANTE: CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ADVOGADOS: DAYANE RABELO QUEIROZ, ALEXANDRE VITORINO SILVA e BRUNA CABRAL VILELA

Conclusão: (...)

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a. o arquivamento desta reclamação disciplinar em relação a suposta apologia ao nazismo e à homofobia, diante da

inexistência de elementos que indiquem a inexistência de infração disciplinar na espécie, com base no art. 77, I, do

RICNMP, cientificando-se a reclamada e o Plenário; 

b.  a  instauração  de Processo  Administrativo  Disciplinar  em relação  às  demais  postagens ante da presença de

elementos suficientes da existência e autoria de infração disciplinar por violação reiterada aos deveres previstos no

art. 236, caput, incisos III, VIII e X, da LC no 75/93, ensejando, por conseguinte, a sanção disciplinar de censura,

prevista no art. 240, inciso II, da LC no 75/93. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RENEE DO Ó SOUZA

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público
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Decisão:

Acolho integralmente o pronunciamento retro do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, adotando-o como razões

de decidir, para determinar o seguinte: 

a) o arquivamento desta reclamação disciplinar em relação a suposta apologia ao nazismo e à homofobia, diante da

inexistência de elementos que indiquem a ocorrência de infração disciplinar na espécie, com base no art. 77, I, do

RICNMP, cientificando-se a reclamada e o Plenário; 

b) a instauração de Processo Administrativo Disciplinar,  ad referendum do Plenário,  em face da excelentíssima

membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em virtude da prática de falta funcional punível com

pena de censura (art. 240, inciso I , da LC no 75/93), já que há indícios suficientes de cometimento de infrações

disciplinares, em razão de descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 236, caput e incisos III , VIII e X ,

da LC no 75/93. 

Publique-se por extrato, registre-se e intimem-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

PORTARIAS DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

PORTARIA CNMP-CN Nº 102/2021

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 130-A,

§2º, III  e §3º, I,  da Constituição Federal,  pelos artigos 18, VI,  84 e 89, §2º, do Regimento Interno do Conselho

Nacional  do  Ministério  Público,  e  considerando  o  quanto  apurado  nos  autos  da  reclamação  disciplinar  nº

1.01201/2021-57,

RESOLVE:

1. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, imputando-lhe o fato exposto na Reclamação Disciplinar n. 1.01201/2021-57.

2. Indicar, diante da exposição circunstanciada acima realizada, a incursão do membro do Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios, na infração disciplinar decorrente da violação reiterada aos deveres funcionais previstos

no artigo art. 236, caput e incisos III, VIII, X, da Lei Complementar no 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da

União), que enseja, por conseguinte, a aplicação da sanção disciplinar de CENSURA, nos termos do art. 240 , inciso

II, da Lei Complementar n. 75/93.

3. Determinar, após o referendo do Plenário, a distribuição do Processo Administrativo, da Lei Complementar no

75/93. Disciplinar a um Conselheiro Relator, nos termos do art. 89, caput, observando-se o art.77, § 2o, ambos da

Resolução n. 92/2013 (RICNMP). 

4. Apontar o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, ressalvada a

possibilidade de prorrogação motivada pelo Relator, nos termos do art. 90 da Resolução no 92/2013 (RICNMP).  

5.  Deixa-se de arrolar  testemunhas em razão de  a prova  ser,  eminentemente,  documental,  sem prejuízo de  o

Conselheiro Relator determinar a inquirição das pessoas que entenda pertinente. 

6. Determinar o apensamento de cópia da Reclamação Disciplinar no 1.01201/2021-57 ao Processo Administrativo

Disciplinar instaurado. 

7. Autue-se esta Portaria como peça inaugural dos autos do Processo Administrativo Disciplinar. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. 

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público

PORTARIA CNMP-CN Nº 105/2021.

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, 

CONSIDERANDO que, entre outras atribuições, incumbe ao Corregedor Nacional, a teor do § 3° do art. 130-A da

Constituição Federal e do art. 18, inciso VI, c/c 77, II, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério

Público,  instaurar  sindicância  destinada  a apurar  irregularidades atribuídas  a  membro  ou servidor  do Ministério

Público; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria GAB-OLRJ/CNMP n. 4, de 14 de setembro de 2021, que instaurou sindicância

para apuração de suposta falta funcional atribuída a membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO que cabe ao Corregedor Nacional do Ministério Público, nos termos do artigo 81 do Regimento

Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, prorrogar, motivadamente, o prazo de conclusão da sindicância,

cientificando o Plenário desta decisão na sessão imediatamente posterior; 

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do feito para a continuidade das diligências necessárias à sua

instrução e conclusão; 

RESOLVE

1.  Prorrogar,  pelo  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  a  contar  do  dia  21/10/2021,  o  prazo  para  conclusão  da

Sindicância n° 1.01250/2021-26. 

Publique-se.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. 

RINALDO REIS LIMA

Corregedor Nacional do Ministério Público
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