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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apresento aos leitores relatório circunstanciado de minhas 

atividades enquanto Conselheiro Nacional do Ministério Público. 

Exerci mandato, autorizado que fui pelo Ministério Público Federal, 

durante os biênios 2017/2019 e 2019/2021. 

Presidi a Comissão de Enfrentamento da Corrupção - CEC do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, desde sua criação em 

15/3/2018. Exerci, também, a presidência da Comissão de Controle 

Administrativo e Financeiro – CCAF, desde 22/10/2019. 

Fui, igualmente, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais – CDDF do CNMP, no período de 14/11/2017 a 14/5/2018, 

acumulando a presidência da CEC e da CDDF durante 2 (dois) meses. 

Na condição de Presidente da CEC e sempre a partir do CNMP, 

coorganizei a publicação de “O Ministério Público na Defesa da Probidade 

Administrativa”. Já como Presidente da CCAF, fiz publicar a 5ª edição do 
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“Manual do Portal da Transparência do Ministério Público”. Além disso, 

enquanto Presidente da CCAF e da CEC, dei causa à publicação conjunta de 

três edições de “O CNMP e as Boas Práticas de Combate à Corrupção e de 

Gestão e Governança dos Ministérios Públicos”. 

Atuei, também, como representante do CNMP na Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, desde 

o início do meu mandato, em 2017. 

Fui, ainda, Membro das seguintes comissões do CNMP: Comissão de 

Preservação da Autonomia do Ministério Público; Comissão do Sistema 

Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública; 

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais; Comissão de Planejamento 

Estratégico; Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do 

Ministério Público na Saúde; Comissão de Acompanhamento Legislativo e 

Jurisprudência. 

Integrei, ademais, o Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade e o Comitê Nacional do Ministério Público de 

Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de 

Pessoas. 

Creio, também, que é importante dizer algo sobre a minha pessoa, 

nos planos institucional, acadêmico e associativo. 

Integro as fileiras do MPF desde 18/2/2002 e ocupo o cargo de 

Procurador Regional da República desde 11/4/2014, após ser promovido por 

merecimento, à unanimidade, pelo Conselho Superior da Instituição. 

Desempenhei mandatos de Procurador-Chefe, de Procurador 

Regional Eleitoral e de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Atuei na 

representação de todas as áreas de atuação do MPF. Fui Secretário-Geral do 

CNMP e atuei na Secretaria de Relações Institucionais e no Gabinete da 

Procuradoria-Geral da República. Fui Delegado da Associação Nacional dos 

Procuradores da República - ANPR. 

Sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, 

Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Sergipe e 
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Especialista em Direito Constitucional pela Universidade 

Anhanguera/Uniderp. 

Escrevi “Improbidade Administrativa: Procedimento, Sanções e 

aplicação Racional”, em sua segunda edição, com publicação realizada pela 

Editora Fórum. Coorganizei, ainda, “Desafios Contemporâneos do Sistema 

Acusatório” e “Temas do Ministério Público: Acordos do Sistema de Justiça e 

Liberdade de Expressão”, ambos editados pela ANPR. 

Fui, ainda, coautor de livros publicados pela Editora Forense, Escola 

Superior do Ministério Público e Jus Podivm, dentre outras. Publiquei artigos, 

resenhas e traduções. 

O presente relatório tem o objetivo de compartilhar aspectos das 

atividades que desenvolvi como Conselheiro do CNMP no período de setembro 

de 2017 a outubro de 2021, na premissa de que o mandato que exerci deve ser, 

necessariamente, submetido à obrigação de saudável accountability. 

Obrigação que, para mim, é motivo de júbilo porque assim se faz a 

República. Boa leitura!  
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

GABINETE 

No período de 25/9/2017 a 21/10/2021, foram-me distribuídos 338 

processos, além de outros 22 recebidos a título de redistribuição. No mesmo 

interregno, arquivei monocraticamente 232 processos e proferi 163 decisões 

monocráticas, ao passo que levei 88 processos a julgamento em Plenário. 

 

Atuei, então, em 75 sessões plenárias ordinárias1 e em 11 

extraordinárias, nas quais foram julgados cerca de 1650 processos. 

 

 
1 Estive ausente justificadamente em 5 sessões ordinárias, durante os dois mandatos. 
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Concedi, igualmente, cerca de 300 (trezentas) audiências e reuniões 

relacionadas à atuação institucional. 

Paralelamente à atuação processual, busquei atuar em outras frentes, 

sempre na defesa do Ministério Público e, especialmente, do Ministério Público 

Federal, representando a Instituição e buscando honrar o mandato por ela 

concedido. 

Alcançado, em 21 de outubro de 2021, o marco final do meu segundo 

mandato, aproveito a ocasião para apresentar síntese de minha atuação 

realizada desde o mês de setembro de 2017. 

 

2.1 Proposições Apresentadas 

 

Durante os dois mandatos, apresentei 10 proposições, a fim de serem 

editadas ou aperfeiçoadas normas de interesse do Ministério Público. 

Desse conjunto, 9 foram aprovadas e 1 encontra-se em tramitação. Em 

seguida, apresento resumo das matérias nelas abordadas: 

 



 

 

 

 
 

______________________________________________________ 
Gabinete do Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

Relatório de Atividades – 2017/2021 
12/67 

2.1.1 Aperfeiçoamento do procedimento de aquisição ou de locação 

de imóveis pelas Unidades e Ramos do Ministério Público 

A Recomendação CNMP nº 66/2018 orienta ao Ministério Público 

atuação com transparência e publicidade quando adquiram ou aluguem imóveis 

mediante dispensa de licitação. 

A Proposição que deu origem à Recomendação foi por mim 

apresentada, a partir da verificação da existência de processos em tramitação no 

CNMP sobre a matéria que evidenciaram a inexistência de uniformidade entre 

as Unidades e Ramos do Ministério Público quanto ao procedimento a ser 

adotado em tal hipótese de dispensa (Proposição nº 1.01175/2017-17, Rel. Cons. 

Marcelo Weitzel). 

A norma objetiva que os Órgãos do Ministério Público, ao planejarem 

a aquisição ou locação de imóvel pretendido pela Administração, adotem os 

seguintes procedimentos: definam previamente os requisitos mínimos do imóvel 

pretendido; indiquem a relevância da aquisição ou locação do imóvel para o 

cumprimento do planejamento estratégico da Instituição; realizem consulta aos 

órgãos públicos responsáveis pelo patrimônio dos entes federados acerca da 

existência de imóveis conforme as exigências e características previamente 

estabelecidas com vistas à ocupação ou aquisição gratuita. 

Além disso, após a realização dos procedimentos citados, a 

Administração deverá avaliar se é caso de licitação, dispensa ou inexigibilidade. 

No caso da dispensa, deixará expressos os motivos da recusa dos imóveis não 

selecionados, além de realizar avaliação prévia para verificar a compatibilidade 

do preço do imóvel selecionado com o valor de mercado na localidade. 

 

2.1.2 Criação da Comissão de Enfrentamento da Corrupção do 

CNMP 

A partir de proposta de minha autoria e por mim relatada, o Plenário 

do CNMP aprovou, por unanimidade, durante a 2 ª Sessão Ordinária de 2018, 

texto de resolução sobre a criação da Comissão Especial de Enfrentamento da 

Corrupção (Proposição nº 1.0144/2018-93, Rel. Cons. Silvio Amorim). 
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Na ocasião, defendi que é “conveniente e necessária a criação de uma 

comissão no CNMP, de caráter temporário, destinada a fortalecer as políticas 

públicas de enfrentamento à corrupção e tornar ainda mais eficiente articulação 

voltada ao desenvolvimento de estratégias direcionadas ao aprimoramento da 

correspondente atuação do Ministério Público”. 

A Comissão foi criada com os seguintes objetivos: fomentar a 

integração entre os ramos e as unidades do Ministério Público e entre estes e 

outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil essenciais ao 

enfrentamento da corrupção; promover estudos, coordenar atividades e sugerir 

medidas para o aperfeiçoamento da atuação institucional no combate à 

corrupção, fomentando a atuação extrajudicial resolutiva e a otimização da 

atuação judicial, inclusive; estabelecer articulação institucional com outros 

órgãos e instituições de controle e gestores das políticas públicas de 

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

favoreçam a atuação coordenada do Ministério Público. 

O texto estabeleceu que a Comissão terá como presidente um 

Conselheiro, eleito pelo Plenário, e que dela serão integrantes tantos 

Conselheiros quantos forem os interessados. 

Além disso, o Fórum Nacional de Combate à Corrupção foi absorvido 

pela criação da aludida Comissão. 

Inicialmente criada sob caráter temporário, durante a 19ª Sessão 

Ordinária de 2019 apresentei Proposta de Emenda Regimental para se tornar 

Comissão Permanente, tendo a matéria sido igualmente acolhida pelo Plenário 

do CNMP (Proposição nº 1.00942/2019-60, Rel. Cons. Silvio Amorim). 

Na justificativa da proposta, expliquei que “torna-se premente 

conceder maior longevidade ao trabalho de prevenção à corrupção que vem 

sendo realizado pelo CNMP, pois os desafios cada vez maiores para o 

enfrentamento da corrupção, a qual deve ser percebida em sua complexidade e 

multidimensionalidade, requerem a construção de estratégias de enfrentamento 

no sentido de encontrar equilíbrio para fortalecer os três pilares do combate à 

corrupção: prevenção, controle e repressão”. 
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Destaquei, ainda, a conveniência e a necessidade da existência de um 

órgão permanente no CNMP destinado a fortalecer e aprimorar a atuação dos 

órgãos do Ministério Público na prevenção à corrupção. 

Como exemplo da atuação da CEC, citei que a comissão proporcionou 

e impulsionou o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre CNMP e o 

Tribunal de Contas da União, celebrado em 2018, com a finalidade de possibilitar 

o intercâmbio de conhecimentos, informações e bases de dados entre os 

participantes, por intermédio de plataforma digital denominada Laboratório de 

Informações de Controle – LabContas, que alcançou, ao longo de um ano, a 

adesão por parte de todos os ramos e unidades do Ministério Público. 

 

2.1.3 Recomendação destinada a instituir programas e ações sobre 

equidade de gênero no Ministério Público da União e dos Estados 

Fui autor de proposta que recomendou a instituição de programas e 

ações sobre equidade de gênero no âmbito do Ministério Público da União e dos 

Estados (Proposição nº 1.00354/2018-09, Rel. Cons. Otávio Luiz Rodrigues Jr.) 

A matéria foi aprovada pelo Plenário do CNMP, por unanimidade, 

durante a 17ª Sessão Ordinária de 2020, e deu origem à Recomendação nº 79/2020, 

publicada no dia 2 de dezembro. 

 

2.1.4 Recomendação sobre condições diferenciadas a gestantes e 

lactantes em concursos do Ministério Público 

Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2020, apresentei proposta de 

recomendação sobre condições diferenciadas a gestantes e lactantes na realização 

de concurso público, em cursos de vitaliciamento, no estágio probatório e 

durante o exercício das funções institucionais nos Ministérios Públicos. 

Na justificativa, destaquei que “a busca pela equidade de gênero e a 

promoção da igualdade com respeito às diferenças encontram fundamento no 

ordenamento jurídico nacional, sendo certo que a Constituição Federal não 

apenas reconhece a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, 
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como estabelece que um dos objetivo fundamentais da República Federativa do 

Brasil é promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

A matéria foi aprovada pelo Plenário do CNMP, por unanimidade, 

durante a 1ª Sessão do Plenário Virtual Extraordinária de 2021. A proposta deu 

origem à Recomendação nº 83/2021, publicada no dia 13 de agosto (Proposição 

nº 1.01033/2020-37, Relª. Consª Sandra Krieger Gonçalves). 

Previu-se a realização de prova oral, por meio virtual, para o ingresso 

nas carreiras iniciais de membras do Ministério Público, às candidatas grávidas 

a partir da 28ª semana de gestação, quando o deslocamento para o local do exame 

requerer a necessária utilização de transporte aéreo, terrestre ou aquático. 

A proposta estabelece que o Ministério Público deverá garantir a 

incomunicabilidade da candidata durante a realização da prova oral e a 

existência de equipamentos de informática necessários e suficientes à realização 

do ato na sede do Ministério Público mais próxima de sua residência. 

Ainda de acordo com a Recomendação aprovada, ficará assegurada a 

continuidade do gozo de período de licença-maternidade, sem solução de 

continuidade e pelo tempo que restar, às Membras servidoras que tomarem posse 

nos cargos iniciais das carreiras do Ministério Público, independentemente da 

origem do cargo ou emprego anterior. 

Ademais, às Membras e servidoras lactantes, sempre que possível, 

poderá ser facultada a opção pelo trabalho remoto. 

 

2.1.5 Resolução sobre condições especiais de trabalho para 

Membros, servidores, estagiários e voluntários do Ministério 

Público que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência 

ou doença grave, ou tenham filhos, cônjuge, companheiro ou 

dependentes legais nessa condição 

Durante a 14ª Sessão Ordinária de 2020 apresentei, em coautoria com 

o Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, a referida proposta de Resolução. 
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A matéria foi aprovada pelo Plenário do CNMP, por unanimidade, 

durante a 11ª Sessão Ordinária de 2021. A proposta deu origem à Resolução nº 

237/2021, publicada no dia 16 de setembro (Proposição nº 1.00743/2020-03, Relª. 

Consª Sandra Krieger Gonçalves). 

A condição especial de trabalho dos(as) Membros(as) do Ministério 

Público e dos(as) servidores(as) poderá ser requerida em uma ou mais 

modalidades, como designação provisória para atividade fora da Comarca ou 

Subseção de lotação do(a) Membro(a) ou do(a) servidor(a), de modo a aproximá-

los do local de residência do(a) filho(a) ou do(a) dependente legal com 

deficiência, assim como do local onde são prestados a si ou aos seus dependentes 

serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas. 

Outra modalidade prevista é a de apoio à Unidade de lotação ou de 

designação de Membro(a) ou de servidor(a), que poderá ocorrer por meio de 

designação de membro auxiliar com jurisdição plena, ou para a prática de atos 

processuais específicos, pela inclusão da unidade em mutirão de prestação 

ministerial e/ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores. 

Além disso, a condição de trabalho pode ser requerida para a 

concessão de jornada especial, nos termos da lei, e para o exercício da atividade 

em regime de teletrabalho, sem acréscimo de produtividade. 

Para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão 

ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade 

do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos pais ou 

responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente 

saudável e propício ao crescimento e ao bem-estar de seus(uas) filhos(as) ou 

dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. 

O(a) Membro(a) que esteja em regime de teletrabalho realizará 

audiências e atenderá às partes e aos advogados por meio de videoconferência 

ou outro recurso tecnológico, com uso de equipamentos próprios ou, sendo isso 

possível, com equipamentos fornecidos pela Unidade onde atue, sempre 

obedecendo à Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério 

Público brasileiro (PNTI-MP), instituída pela Resolução CNMP nº 171/2017. 
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2.1.6 Resolução que autoriza a implementação do “MP On-line" no 

Ministério Público 

Na 17ª Sessão Ordinária de 2020, ocorrida em 10 de novembro de 2020, 

submeti ao Plenário proposta de Resolução que autoriza a adoção, pelas 

Unidades e Ramos do Ministério Público, das medidas necessárias à 

implementação do “MP-Online”. 

A proposta foi aprovada à unanimidade durante 1ª Sessão do Plenário 

Virtual Extraordinária de 2021 e deu origem à Resolução nº 235/2021, publicada 

no dia 13 de agosto (Proposição nº 1.00953/2020-29, Relª. Consª Sandra Krieger 

Gonçalves). 

A iniciativa teve em consideração que o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) aprovou a Resolução nº 345/2020, a qual autorizou a criação de juízos 100% 

digitais, nos quais todos os atos processuais deverão ser realizados de forma 

eletrônica e remota, sem a necessidade de estrutura física para o seu suporte. 

Além disso, a proposta vai ao encontro de outras iniciativas da 

Instituição, a exemplo da Resolução CNMP nº 199/2019, por meio da qual se 

instituiu e regulamentou o uso de aplicativos de mensagens instantâneas ou 

recursos tecnológicos similares para a comunicação de atos processuais no 

âmbito do próprio Conselho Nacional e, também, do Ministério Público. 

Nesse sentido, a proposta buscou tornar ainda mais facilitado o acesso 

tecnológico aos serviços do Ministério Público, na medida em que vai além da 

aludida troca de comunicação para tornar a cadeia procedimental virtualizada e 

passível de ocorrer mediante o uso de outros recursos tecnológicos, a exemplo da 

videoconferência. 

Ressaltou-se que o Novo Código de Processo Civil privilegiou o uso 

dos meios eletrônicos para a prática dos atos processuais, os quais deverão ser 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por igual via. 

A proposta fundamentou-se, igualmente, na importância e na 

necessidade de serem prestigiadas as diretrizes da Lei nº 11.419/2006, que dispõe 

sobre a informatização do processo judicial. 
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2.1.7 Proposta de Resolução que regulamenta o Acordo de Não 

Persecução Cível – ANPC no Ministério Público 

Na 1ª Sessão Extraordinária de 2021, apresentei proposta de Resolução 

para regulamentar o art. 17, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992) e disciplinar o ANPC no âmbito do Ministério Público. 

Conforme o texto proposto, a celebração do acordo se dará sem 

prejuízo do ressarcimento ao erário e da perda de bens ou valores acrescidos 

ilicitamente e conterá, necessariamente, a aplicação de uma das medidas 

sancionatórias previstas em lei, bem como as condições necessárias para 

assegurar sua efetividade. 

A proposição estabelece que, ajuizada a ação de improbidade 

administrativa, o acordo de não persecução cível deverá ser homologado pelo 

Poder Judiciário e os celebrantes deverão expressamente concordar com a 

extinção do processo com resolução do mérito, bem como com a imediata 

execução das sanções pactuadas. 

Além disso, o acordo poderá ser celebrado posteriormente à sentença, 

presentes os requisitos estabelecidos na resolução aprovada pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público e desde que a proposta de acordo não tenha sido 

feita antes. 

O Ministério Público manterá cadastro dos acordos de não persecução 

cível celebrados para fins de controle e transparência, observados, no que couber, 

o disposto nos artigos 7° e 8° da Resolução CNMP n° 179/2017. Essa norma 

disciplina, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de 

ajustamento de conduta. 

Os órgãos de coordenação e revisão do Ministério Público editarão 

diretrizes, orientações, enunciados, súmulas e recomendações acerca da 

dosimetria das medidas ajustáveis ao acordo, bem como os casos para os quais o 

ajuste não se revele suficiente e necessário para a prevenção ou reprovação do 

ilícito. 
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As Escolas do Ministério Público ou seus Centros de Estudos 

promoverão cursos de aperfeiçoamento sobre técnicas de negociação voltados 

para a qualificação de membros e servidores com vistas à capacitação da teoria e 

prática da justiça negocial. 

Os Ramos do Ministério Público deverão adequar seus atos 

normativos aos termos da resolução aprovada no prazo de 180 dias, a contar de 

sua entrada em vigor. 

A Proposição foi autuada sob o nº 1.00873/2021-72 e foi submetida à 

relatoria do Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire. No entanto, em razão do 

término de seu mandato, não houve tempo hábil para a apreciação do tema pelo 

Plenário do CNMP e, ao tempo da elaboração deste relatório, a proposta ainda 

aguardava redistribuição. 

 

2.1.8 Resolução que restabelece simetria entre Ministros de 

Tribunais Superiores e Subprocuradores-Gerais do Ministério 

Público da União quanto ao recebimento de auxílio-moradia 

Durante a 7ª Sessão Ordinária de 2021, apresentei proposta para 

alterar a Resolução CNMP nº 194/2018, que regulamenta a ajuda de custo para 

moradia aos Membros do Ministério Público. 

O intuito da proposta foi o de restabelecer a simetria entre Ministros 

de Tribunais Superiores e Subprocuradores-Gerais dos Ramos do Ministério 

Público da União quanto ao pagamento do auxílio-moradia, a partir de ato do 

Procurador-Geral da República. 

Destaquei, na ocasião, que a simetria entre as Carreiras do Ministério 

Público e do Poder Judiciário não foi observada, uma vez que a Resolução CNMP 

nº 194/2018 não previu como se daria o pagamento do auxílio-moradia aos 

aludidos Membros, ao contrário do que fez a Resolução CNJ nº 274/2018 em 

relação aos Ministros de Tribunais Superiores. 

A proposta foi aprovada à unanimidade durante 8ª Sessão Ordinária 

de 2021 e deu origem à Resolução nº 231/2021, publicada no dia 11 de junho 

(Proposição nº 1.00705/2021-22, Rel. Cons. Sebastião Vieira Caixeta). 
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2.1.9 Proposta de Emenda Regimental que uniformiza os prazos para 

inclusão de processos e para publicação das pautas dos Plenários 

Presencial e Virtual 

Na 10ª Sessão Ordinária de 2021, apresentei proposta de Emenda 

Regimental com a pretensão de atualizar as disposições que regulamentam o 

Plenário Virtual, para o fim de as compatibilizar às normas equivalentes do 

Plenário Presencial, no que diz respeito aos prazos para inclusão de processos e 

para publicação das pautas. 

A questão tramitou sob a relatoria da Conselheira Sandra Krieger 

Gonçalves e foi aprovada, à unanimidade, durante a 1ª Sessão Extraordinária do 

Plenário Virtual de 2021, dando origem à Emenda Regimental nº 38/2021, 

publicada no dia 13 de agosto (Proposição nº 1.00841/2021-21). 

 

2.2 Proposições Relatadas 

Durante os dois mandatos, fui Relator e levei a julgamento 16 

proposições apresentadas por outros Conselheiros, 8 das quais lograram 

aprovação e 8 foram rejeitadas, sempre a partir do entendimento expressado em 

meu voto. 

Desse modo, em todas as proposições das quais fui Relator, o Plenário 

seguiu o entendimento do voto condutor por mim apresentado. 

 

2.2.1 Proposta de Enunciado sobre a possibilidade dos Membros do 

Ministério Público ficarem à disposição dos jurisdicionados em 

regime de dedicação especial 

Na 3ª Sessão Ordinária de 2019, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, por considerar que a aplicabilidade da tese sugerida 

demandava análise pormenorizada das particularidades do caso concreto. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00943/2017-33). 
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2.2.2 Proposta de Enunciado sobre a nomeação de cargo em comissão 

de assessor na vigência de concurso público para analista do 

Ministério Público 

Na 2ª Sessão Ordinária de 2018, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, tendo em vista a inocorrência de entendimento 

sedimentado (existência de apenas um precedente) no CNMP a respeito do tema 

proposto. 

Além disso, considerei que a aplicabilidade da tese sugerida 

demandava análise pormenorizada das particularidades do caso concreto. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00960/2017-61). 

 

2.2.3 Proposta de Enunciado sobre a atribuição do CNMP como 

instância de revisão de decisões administrativas do Ministério 

Público 

Na 2ª Sessão Ordinária de 2018, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, diante da ausência entendimento consolidado (existência 

de precedente único) no CMMP a respeito da temática apresentada. 

Além disso, considerei que a jurisprudência atual do CNMP caminha 

no sentido oposto ao da Súmula proposta. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP, e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00971/2017-60). 

 

2.2.4 Proposta de Enunciado sobre a aplicação da Resolução CNMP 

nº 1/2005 (Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por 

parentes, cônjuges e companheiros de Membros do Ministério 

Público e dá outras providências) 

Na 2ª Sessão Ordinária de 2018, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, por considerar que a matéria se encontra integralmente 

disciplinada nos itens II e III, do Enunciado CNMP nº 1/2006. 
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Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00982/2017-68). 

 

2.2.5 Proposta de Enunciado sobre a exclusão de ex-cônjuges ou ex-

companheiros das vedações da Resolução CNMP nº 1/2005 

Na 15ª Sessão Ordinária de 2018, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, diante da inexistência de dúvida quanto à interpretação 

das aludidas vedações, consoante se verifica de precedentes firmados pelo STF. 

Além disso, considerei a inocorrência de entendimento sedimentado 

no Conselho Nacional do Ministério Público a respeito da questão proposta, 

diante da existência de apenas um precedente. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00984/2017-75). 

 

2.2.6 Proposta de Resolução que regula a fiscalização de medidas 

socioeducativas em meio aberto para adolescentes 

Na 18ª Sessão Ordinária de 2019, submeti ao Plenário voto no sentido 

da aprovação da aludida proposta, a qual teve por objetivo uniformizar a 

fiscalização das medidas socioeducativas em meio aberto aplicadas a 

adolescentes. 

A proposta indicou, dentre outras disposições, que as Unidades do 

Ministério Público devem disponibilizar, ao menos, um assistente social e um 

psicólogo para acompanhar os Membros nas fiscalizações, adotando os 

mecanismos necessários para a constituição da equipe, inclusive realizando 

convênios com entidades habilitadas para tanto, devendo ser justificada 

semestralmente, perante o CNMP, a eventual impossibilidade de o fazer. 

Além disso, as condições das unidades executoras dos programas 

municipais/distrital de atendimento das medidas socioeducativas em meio 

aberto, verificadas durante a inspeção anual em cada município, a ser realizada 

entre 1º de abril e 31 de maio de cada ano, devem ser objeto de relatório a ser 

enviado à validação da Corregedoria-Geral da respectiva Unidade, mediante 
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sistema informatizado disponível no sítio do CNMP, até o dia 15 de junho, onde 

serão registradas as irregularidades constatadas e as providências (judicias ou 

administrativas) tomadas para a promoção do adequado funcionamento. 

A proposição aprovada determinou, ainda, que caberá às 

Corregedorias-Gerais, além do controle periódico das inspeções realizadas em 

cada Município, o envio dos relatórios validados à Comissão da Infância e 

Juventude do CNMP até o último dia útil do mês de junho de cada ano, mediante 

acesso ao mesmo sistema informatizado. 

A proposta, acolhida à unanimidade, deu origem à Resolução nº 204, 

de 16/12/2019 (Proposição nº 1.01168/2017-33). 

 

2.2.7 Proposta de Recomendação para que os Órgãos do Ministério 

Público adotem medidas para o aumento da sustentabilidade e 

eficiência no uso de recursos naturais, em especial energia elétrica, 

água e papel 

Na 16ª Sessão Ordinária de 2020, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, diante da não aprovação de proposição semelhante e que 

possuía maior abrangência, inclusive. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00450/2018-20). 

 

2.2.8 Proposta de Recomendação para dispor sobre a priorização de 

atendimento a pedidos de informações, denúncias e solicitações 

relacionadas ao tema da violência doméstica contra as mulheres no 

âmbito do Ministério Público brasileiro 

Na 13ª Sessão Ordinária de 2021, submeti ao Plenário voto no sentido 

da aprovação da proposta, quando destaquei a dimensão do problema social 

relacionado à violência doméstica contra a mulher e indiquei a inafastável 

pertinência da aprovação da matéria. 

Fiz constar do meu voto que é “preciso, sobretudo, tornar visível o 

gigantesco problema biopsicossocial vivenciado, diariamente, pelas mulheres 
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brasileiras, as quais se calam por medo e vergonha e, assim, revitimizam-se 

incontáveis vezes com o seu silêncio cheio de pavor, inquietude e pesar, sob o 

beneplácito obsequioso de parte de uma sociedade ainda preconceituosa e que 

prefere fechar os olhos a esse tipo de controvérsia”. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi enviada à Presidência do CNMP para publicação da 

respectiva Recomendação (Proposição nº 1.00952/2018-14). 

 

2.2.9 Proposta de Resolução para dispor sobre a racionalização e 

simplificação de atos e procedimentos administrativos nos âmbitos 

do CNMP e do Ministério Público, em todos os seus Ramos 

Na 19ª Sessão Ordinária de 2019, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, sob o fundamento de a matéria já se encontrar 

disciplinada em lei de abrangência nacional. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.01045/2018-38). 

 

2.2.10 Proposta de Resolução com o objetivo de incluir a Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança Pública no Regimento Interno do 

CNMP 

Na 19ª Sessão Ordinária de 2019, submeti ao Plenário a equiparação 

da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP às comissões 

permanentes do CNMP. 

A proposta, aprovada de forma unânime, deu origem à Resolução nº 

202, de 10/12/2019 (Proposição nº 1.00186/2019-79). 
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2.2.11 Proposta de Resolução sobre a possibilidade de o Membro do 

Ministério Público, com a finalidade de exercer o magistério, ser 

titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI ou de Sociedade Limitada constituída por única pessoa, 

desde que nelas não figure como administrador 

Na 16ª Sessão Ordinária de 2020, submeti ao Plenário voto no sentido 

da rejeição da proposta, diante do caráter controverso da matéria e da existência 

de significativas manifestações contrárias ao escopo pretendido. 

Meu entendimento foi seguido, à unanimidade, pelo Plenário do 

CNMP e a matéria foi arquivada (Proposição nº 1.00430/2019-20). 

 

2.2.12 Proposta de Emenda Regimental que cria o Plenário Virtual 

no âmbito do CNMP 

Na 2ª Sessão Ordinária de 2021, apresentei proposta de criação do 

Plenário Virtual no âmbito do CNMP. Na ocasião, destaquei que a plataforma 

surge como alternativa para, em atendimento ao princípio da celeridade 

processual, proporcionar diminuição no volume de processos a aguardar 

julgamento pelo Plenário. 

A proposta deu origem à Emenda Regimental nº 31/2021, publicada 

no dia 12 de março (Proposição nº 1.00631/2019-55). 

 

2.2.13 Proposta de Resolução destinada a disciplinar a atuação 

extrajudicial do Ministério Público brasileiro junto aos povos e 

comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e povos 

indígenas 

Na 8ª Sessão Ordinária de 2021, o Plenário do CNMP aprovou, à 

unanimidade, proposta por mim relatada, com o propósito de ser editada 

Resolução com o mencionado escopo. 

Na ocasião, expressei minha alegria em ser o Relator de proposta que 

guarda, em sua temática, questões que remetem à minha própria ancestralidade, 

ao afirmar que “minha bisavó era índia, no Amazonas; minha avó, quando 
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cresceu, saiu da aldeia e foi ser ribeirinha, conheceu meu avô, que era barqueiro 

e, quando se casaram, eles foram morar em Manaus; minha mãe e eu já nascemos 

em Manaus”. 

A Resolução previu que “o respeito aos territórios independe da sua 

regularização formal pelo Estado, cabendo ao Ministério Público adotar as 

medidas necessárias para viabilizar o seu reconhecimento e garantir que a análise 

de suas características não esteja limitada aos regimes civis de posse e 

propriedade, devendo prevalecer uma compreensão intercultural dos direitos 

fundamentais envolvidos, com ênfase em aspectos existenciais dos bens jurídicos 

em discussão.” 

A proposta deu origem à Resolução nº 230/2021, publicada no dia 11 

de junho (Proposição nº 1.00128/2020-70). 

 

2.2.14 Proposta de Resolução com o objetivo de instituir o Plenário 

por Videoconferência no âmbito do CNMP 

Na 1ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 2020, o Plenário do 

CNMP aprovou, à unanimidade, proposta por mim relatada, com o propósito de 

ser editada Resolução com o mencionado escopo. 

A norma em questão foi editada para o fim de possibilitar a 

continuidade das atividades da Instituição durante o estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia de COVID-19. 

A proposta referendou Resolução nº 209/2020, publicada no dia 27 de 

março (Proposição nº 1.00219/2020-14). 

 

2.2.15 Proposta de Emenda Regimental com o objetivo de disciplinar 

a sustentação oral no âmbito do CNMP 

Na 11ª Sessão Ordinária de 2021, o Plenário do CNMP aprovou 

proposta por mim relatada no sentido de editar Emenda Regimental para 

determinar que a sustentação oral perante o Colegiado passa a ser atividade 

privativa de Advogados e Membros do Ministério Público. 
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Considerei que a sustentação oral é uma das principais ferramentas de 

que dispõem as partes e interessados para o exercício pleno do contraditório e da 

ampla defesa, sendo a oportunidade que possuem para indicar determinados 

aspectos da tese jurídica apresentada por meio de petição, bem como para 

ressaltar os fatos mais relevantes ao deslinde da causa. 

Desse modo, facultar essa possibilidade aos Advogados regularmente 

constituídos e aos Membros do Ministério Público interessados, assegura que 

suas demandas sejam defendidas em sessão com a habilitação técnica adequada 

e necessária. 

A aludida modificação no Regimento Interno do CNMP não impede 

que autoridades, técnicos, peritos, Procuradores-Gerais dos Ramos e Unidades e 

presidentes das entidades representativas dos Membros e servidores do 

Ministério Público ocupem a tribuna. 

A proposta deu origem à Emenda Regimental nº 39/2021, publicada 

no dia 16 de setembro (Proposição nº 1.00842/2021-85). 

 

2.2.16 Proposta de Resolução com o objetivo de disciplinar a política 

institucional de proteção integral e de promoção de direitos e de 

apoio às vítimas 

 

Na 15ª Sessão Ordinária de 2021, o Plenário do CNMP aprovou 

proposta por mim relatada no sentido de editar Resolução para estabelecer a 

política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e de apoio às 

vítimas. 

A proposta substitutiva amplia significativamente o conceito de 

vítima para os fins da resolução a ser editada, de modo que a pretendida proteção 

integral ocorra não somente para aqueles que tenham sofrido danos causados 

por crimes, como também se estenda para todos que tenham sofrido outros tipos 

de violação de direitos. 

Para além disso, a proposta incentiva a institucionalização das boas 

práticas relacionadas ao atendimento de vítimas pelo Ministério Público, de 
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modo a fomentar que as Unidades e Ramos adotem as experiências de sucesso 

que se vem de realizar em muitas delas, a exemplo dos Núcleos ou Centro de 

Apoio às Vítimas. 

A proposta foi aprovada, à unanimidade, pelo Plenário do CNMP e a 

matéria aguarda publicação da respectiva Resolução (Proposição nº 

1.00705/2019-71). 

 

2.3 Voto na Proposta de Resolução que regulamentou o Auxílio-Moradia 

Na 3ª Sessão Extraordinária de 2018, ocorrida em 18 de dezembro, o 

Plenário do CNMP aprovou, por maioria, a regulamentação da ajuda de custo 

para moradia aos Membros do Ministério Público, a partir do voto do 

Conselheiro Relator, Sebastião Vieira Caixeta. 

A decisão do Plenário ocorreu com base na Ação Originária nº 1773, 

mediante a qual o Ministro Luiz Fux, do STF, revogou liminar que concedera 

quanto ao pagamento da verba e ordenou, em seguida, que o CNMP 

regulamentasse a matéria. 

Na ocasião, apresentei divergência no sentido de não acolher como 

fundamento normativo da norma aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

a Lei nº 8.112/1990, por entender que a base normativa para a questão deveria ser 

a Lei Complementar nº 75/1993 e a Lei nº 8.625/1993, isto é, as leis orgânicas dos 

Ministérios Públicos. 

Propus, igualmente, que fosse incluída previsão no sentido de que os 

Procuradores-Gerais dos Ramos e Unidades regulamentassem a questão com 

base nas duas leis estruturantes do Ministério Público, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, tendo como premissa que os Membros não sofressem decréscimo 

remuneratório nominal em relação aos valores percebidos até então. 

Fiquei vencido nas duas situações. A proposta deu origem à Resolução 

nº 194, de 24/1/2019 (Pedido de Providências nº 1.01112/2018-79). 
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2.4 Voto na Proposta de Resolução que regulamentou o Auxílio-Saúde 

Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2020, ocorrida em 2 de dezembro, 

o CNMP aprovou proposição para regulamentar o programa de assistência à 

saúde suplementar para Membros e servidores do Ministério Público. 

A proposta, relatada pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de 

Mello Filho, fora apresentada pelo Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque Lima 

Neto, durante a 3ª Sessão Ordinária de 2020, havida no dia 10 de março. 

Votei para acompanhar o Relator e aprovar a proposta, por considerar 

que a matéria foi ao encontro do princípio constitucional da simetria entre o 

Ministério Público e o Poder Judiciário e da necessidade da regulamentação 

uniforme e simétrica da questão, no âmbito dos Ramos e Unidades. 

A propositura deu origem à Resolução nº 223/2020, publicada no dia 

17 de dezembro (Proposição nº 1.00180/2020-08). 

 

2.5 Atuação em Conflitos de Atribuição Relacionados ao MPF 

A partir do julgamento da Ação Cível Originária nº 843, por meio da 

qual o STF assentou o entendimento de ser competência do CNMP dirimir o 

Conflito de Atribuições - CA entre diversos Ministérios Públicos dos Estados - 

MPEs ou entre estes e um ou mais Ramos do Ministério Público da União - MPU, 

o Conselho Nacional alterou seu Regimento Interno2 e passou a realizar o 

julgamento desse tipo de matéria. 

Desde então, aportaram ao CNMP 429 CAs, dentre os quais 355 a 

envolver o MPF. 

 
2 Em 12/3/2021, foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP a Emenda Regimental nº 32, a qual 

acrescentou dispositivos ao RI/CNMP para dispor sobre o CA. 
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Uma vez que o julgamento de tais casos possui grande relevância para 

nossa Instituição, em especial por dizer respeito à atuação finalística, conferi 

especial atenção na análise de todos os CAs relacionados ao MPF. 

Nesse sentido, apresentei votos orais ou escritos nos aludidos julgados 

até o momento, tanto na condição de Relator como para acompanhar ou divergir 

dos votos apresentados por outros Conselheiros. 

 

2.6 Atuação em Processos Disciplinares Relativos a Membros do MPF 

Dispensei especial atenção à matéria disciplinar que aportou ao 

CNMP, desde o princípio do mandato. 

Durante os julgamentos, submeti ao Plenário questões de ordem, 

preliminares e de mérito, de modo a discutir temas sensíveis às prerrogativas do 

Ministério Público e, especialmente, do MPF. 

Busquei, de forma concomitante, manter a necessária interlocução 

com a Presidência, Corregedor Nacional, Conselheiros e com os próprios 

interessados, de modo a explicitar, da melhor forma possível, as singularidades 

do MPF e as particularidades de cada caso, concretamente analisado. 
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No período dos meus dois mandatos, foram autuados 321 processos 

com natureza disciplinar a envolver Membros do MPF3. Os dados respectivos 

podem ser analisados a partir da seguinte tabela: 

PROCESSOS DISCIPLINARES - MPF 

 

AVOCAÇÃO 1 

EM TRAMITAÇÃO 1 

NOTÍCIA DE FATO 7 

INDEFERIMENTO 7 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 17 

IMPROCEDENTE 1 

ARQUIVAMENTO 3 

EM TRAMITAÇÃO 5 

PROCEDENTE. CENSURA 4 

PROCEDENTE. ADVERTÊNCIA 3 

PROCEDENTE. SUSPENSÃO 1 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 292 

ARQUIVAMENTO 249 

INSTAURAÇÃO DE SIND 2 

INSTAURAÇÃO DE PAD 10 

EM TRAMITAÇÃO 31 

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 2 

ARQUIVAMENTO 1 

EM TRAMITAÇÃO 1 

SINDICÂNCIA 2 

ARQUIVAMENTO 1 

EM TRAMITAÇÃO 1 

Total Geral 321 

A partir dos dados dessa tabela, verifica-se que todas as 7 (sete) 

Notícias de Fato instauradas restaram indeferidas e 249 (duzentas e quarenta e 

nove) Reclamações Disciplinares - RD foram arquivadas. 

Vê-se também que houve o processamento de 17 (dezessete) Processos 

Administrativos Disciplinares – PADs, sendo que 5 (cinco) deles ainda se 

encontram em tramitação. 

 
3 Dados atualizados até o dia 30/9/2021. 
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Dentre os PADs já julgados, ocorreram 3 arquivamentos e uma 

conclusão no sentido da improcedência. Já em 8 deles, o julgamento foi 

procedente, o que resultou na aplicação de censura (4), advertência (3) e 

suspensão (1). 

Em diversas ocasiões, convencido da inocência do Colega requerido 

no PAD, proferi voto no sentido da absolvição. Em outros casos, defendi a 

desclassificação da infração disciplinar, bem como a aplicação dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a atenuar a penalidade indicada 

na respectiva portaria de instauração. 

Eis, em seguida, síntese das teses que defendi no Plenário. 

 

2.6.1 Realização de palestras por integrantes do Ministério Público 

constitui atividade que se insere no conceito de docência4 

Ao julgar Recurso Interno interposto na Reclamação Disciplinar nº 

1.00553/2017-36, defendi que os Membros podem ministrar palestras e que tal 

atuação insere-se no conceito de docência que é autorizado pela Constituição, 

pelas leis que regem o Ministério Público e pela Resolução CNMP nº 73/2011. 

Na hipótese, levou-se em conta o fato de que as palestras não 

abordaram assuntos sigilosos e que o dinheiro percebido foi, na maioria das 

vezes, destinado à filantropia. 

O Colegiado também acompanhou meu posicionamento ao entender 

que a conduta não constitui atividade empresarial porque não se enquadra no 

que dispõe o art. 966, do Código Civil. 

 

 
4 RD nº 1.00553/2017-36, Rel. Cons. Silvio Amorim, j. em 28/11/2017. 
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2.6.2 Abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra 

Membro do Ministério Público em razão de eventual abuso de 

liberdade de expressão deve ser precedida de representação do 

ofendido 

No curso do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar - 

PAD nº 1.00211/2018-24, apresentei Questão de Ordem para que a abertura de 

PAD contra Membros do Ministério Público, em razão de eventual abuso de 

liberdade de expressão, deve ser precedida de representação do ofendido. 

No caso em análise, a votação restou empatada e a tese não foi 

assentada. No entanto, na medida em que houve empate e que não se formou a 

maioria necessária para a abertura de processo disciplinar, o processo foi 

arquivado, nos termos do Regimento Interno do CNMP. 

 

2.6.3 Primazia de atuação das Corregedorias locais quando atuam de 

forma adequada e suficiente, de modo a enfrentar o mérito da 

conduta imputada 

Durante o julgamento do mesmo PAD nº 1.00211/2018-24, apresentei 

outra Questão de Ordem, para ser dada primazia à atuação das corregedorias 

locais quando atuam de forma adequada e suficiente e enfrentam o mérito da 

conduta imputada. No entanto, por apertada maioria, a Questão de Ordem não 

foi acolhida pelo Colegiado. 

 

2.6.4 Membros do Ministério Público não se submetem a controle de 

jornada e de ponto 

No julgamento dos Embargos de Declaração no PAD nº 1.00241/2017-

78, apresentei voto-vista no qual defendi tese no sentido de que os Membros do 

Ministério Público não se submetem a controle de jornada e de ponto. 

Por maioria, o Colegiado assentou que o dever de atender ao 

expediente forense não significa que o Membro deva comparecer diariamente ao 

trabalho, no sentido específico de se apresentar fisicamente ao local de sua 

titularidade para os fins de desenvolvimento de todas as suas atribuições. 
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Defendi, na assentada, o reconhecimento de que o Ministério Público 

possui regime jurídico com predicados específicos, dentre os quais não se inclui 

o trabalho realizado em horário prefixado e submetido a controle de ponto, bem 

assim diante da situação fática atual, na qual há o tráfego imediato e automático 

de informações por meio da internet, a possibilitar a adoção de procedimentos 

eletrônicos e a atuação de forma remota. 

Sustentei, ainda, que as leis orgânicas nacionais da Instituição vieram 

a lume em momento tecnológico bastante distinto do atual já que a internet, à 

época (1993), apenas dava seus primeiros passos. Apontei que, na realidade 

digital do século XXI, o fluxo eletrônico de informações permite soluções de 

trabalho remoto e que o Ministério Público necessita adequar-se a tal realidade. 

 

2.6.5 Defesa do exercício regular do direito de crítica por Membros 

do Ministério Público5 

O julgamento da Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00475/2018-976, 

por mim relatada, resultou na modificação da decisão exarada no Ministério 

Público de origem, que aplicara penalidade de advertência a Membro do 

Ministério Público em razão de manifestação realizada na rede social Facebook, 

supostamente ofensiva a colegas da Instituição. 

Na hipótese, o Plenário considerou que a manifestação impugnada 

não continha referência individualizada, tampouco excesso de linguagem, 

palavras chulas ou de baixo calão a justificar a aplicação de sanção disciplinar. 

Além disso, o contexto da manifestação não foi direcionado a alguém de modo 

individualizado, senão à própria natureza do instituto jurídico questionado pelo 

Membro (afastamento para se candidatar a cargo eletivo). 

Ficou assentado que o exercício do direito de crítica pode até ser 

considerado injusto por quem o recebe, mas quando não guarda sentido 

 
5 O argumento foi reapresentado em diversos processos subsequentes. 
6 O processo não envolveu Membro do MPF. No entanto, utilizei a teses em outros casos, 

relacionados à liberdade de expressão de Colegas da nossa Instituição. 
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calunioso, difamatório ou injurioso, e sim a mais livre expressão do pensamento 

humano, não pode ser censurado nem perseguido. 

 

2.7 Atuação em Correições Realizadas em Unidades do MPF 

Dada a importância do acompanhamento da atividade correicional 

levada a efeito pelo CNMP, sempre conferi especial importância para a minha 

atuação nessa matéria. 

Nesse sentido, procurei dialogar com os Procuradores-Chefes das 

Unidades correicionadas, bem assim com os Colegas cujos ofícios foram objeto 

de determinações ou recomendações, de modo a assegurar que sua manifestação 

fosse efetivamente considerada pelo Plenário do CNMP. 

Em decorrência dessa atuação e dos votos por mim proferidos, o 

Corregedor Nacional, em diversas oportunidades, acolheu as justificativas dos 

Colegas, ou na fase final de confecção do relatório, ou por ocasião do julgamento 

no Colegiado, ou durante o cumprimento das orientações que foram apontadas. 

Referida atuação ocorreu nas correições realizadas no Órgãos de 

Controle Disciplinar do MPF, bem como na Procuradoria Regional da República 

da 5ª Região e nas Procuradorias da República nos Estados do Acre, Bahia, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Roraima e São Paulo. 

 

2.8 Visitas Institucionais a Unidades do MPF 

Durante os meus mandatos, busquei realizar contato direto e pessoal 

com os Colegas do MPF em todo o Brasil e com atuação em todas as Instâncias, 

para o fim de colher impressões, opiniões e percepções relevantes para serem 

consideradas nos mais diversos julgamentos do CNMP e, também, para serem 

permanente fonte de inspiração à melhoria da minha própria atuação. 

Assim é que sempre procurei aproveitar as participações 

institucionais fora de Brasília, pelo CNMP, para visitar as Unidades do MPF. Tal 

atividade sofreu solução de continuidade em decorrência da superveniência da 

pandemia de COVID-19. 
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De todo modo, concluo minha atuação no CNMP tendo realizado 

visitas institucionais a 31 Unidades do MPF, aí incluídas Procuradoria-Geral da 

República, Procuradorias Regionais da República, Procuradorias da República 

nos Estados e Procuradorias da República em Municípios. 

 

2.9 Participação em Eventos Institucionais 

Ao longo dos meus dois biênios de atuação, busquei enaltecer a 

representatividade do MPF e participar de diversos tipos de eventos e 

solenidades, tanto na condição de Conselheiro, como especialmente na de 

Presidente da Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção - CEC e da 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro - CCAF. Destaco, então, 

alguns desses momentos: 

 

2.9.1 Ano de 2017 

• Realização conjunta, do CNMP e do MPF, de evento alusivo ao Dia 

Internacional de Combate à Corrupção, na Procuradoria-Geral da República; 

• Participação no painel “A relevância do controle social dos 

recursos públicos”, no seminário “Combate à corrupção: a importância da 

atuação em rede”, promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios – MPDFT, em parceria com a Rede de Controle da Gestão Pública 

do Distrito Federal; 

• Acompanhamento da atuação da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, em Roraima. 

 

2.9.2 Ano de 2018 

• Palestrante sobre “Prevenção Primária no Combate à Corrupção”, 

durante o 3º Ciclo de Palestra da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança 

Pública do Amazonas; 

• Palestrante sobre “O Papel do Conselho Nacional do Ministério 

Público no Enfrentamento à Corrupção”, durante o Seminário “Novos 
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Instrumentos de Prevenção e Combate à Corrupção”, promovido pelo Ministério 

Público do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB; 

• Palestrante sobre “O Conselho Nacional do Ministério Público e o 

Enfrentamento à Corrupção”, durante a Reunião Ordinária do Grupo Nacional 

de Combate às Organizações Criminosas – GNCOC, no Ministério Público do 

Estado do Ceará, em Fortaleza/CE; 

• Participação no “Simpósio sobre Acordo de Não-Persecução Penal” 

promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União, 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF e Procuradoria da República em São Paulo, com 

apoio da CEC, em São Paulo/SP; 

• Participação no Seminário “Ministério Público e a Liberdade de 

Expressão”, promovido pela ANPR, em Brasília/DF; 

• Participação na abertura da XVI Reunião Plenária da ENCCLA, 

realizada em Foz do Iguaçu/PR; 

• Entrega do “Selo Ação Íntegra”, realizada no âmbito do Programa 

Nacional de Prevenção Primária à Corrupção, da ENCCLA, em Brasília/DF. 

• Participação no seminário “Combate à Corrupção – Avaliação e 

Perspectivas”, realizado na Procuradoria-Geral da República, pela 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF. 

• Participação no Amapá Hackfest, promovido pelo Ministério 

Público do Estado do Amapá e apoiado pela CEC; 

• Palestrante sobre "Resolutividade no Ministério Público Brasileiro 

e a Defesa da Cidadania", durante a abertura do II Encontro Regional do 

Ministério Público, realizado pelo Ministério Público do Estado do Pará, em 

Santarém/PA; 

• Acompanhamento da atuação da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, no Paraná; 

• Acompanhamento das atividades da Comissão de Planejamento 

Estratégico, na Bahia; 
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• Acompanhamento da atuação da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, no Ceará; 

• Acompanhamento dos trabalhos da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, no Rio de Janeiro; 

• Acompanhamento dos trabalhos da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, em Santa Catarina; 

• Comparecimento à cerimônia de assinatura, pelo então Presidente 

da República, de Decreto que criou o Documento Provisório de Registro 

Nacional Migratório no Palácio do Planalto, em Brasília/DF; 

• Participação na “Ação Nacional em Defesa dos Recursos 

Hídricos”, promovida pela Comissão do Meio Ambiente em parceria com a 

Comissão de Planejamento Estratégico, em Brasília/DF; 

• Participação da Audiência Pública sobre a “Revisão Periódica 

Universal (RPU) no marco dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: por um plano nacional de monitoramento das recomendações”, em 

Brasília/DF; 

• Visita às nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, acompanhando 

comitiva do CNMP e representantes do Ministério dos Direitos Humanos, do 

Ministério Público da União, do CNJ, da Defensoria Pública da União, do 

Ministério da Justiça e da Polícia Federal, para avaliar a situação migratória dos 

cidadãos venezuelanos no Estado de Roraima; 

• Participação do XIV Congresso Estadual do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, com o tema “O Ministério Público e o Futuro”; 

• Participação na abertura do VIII Encontro Nacional do Ministério 

Público no Controle Externo da Atividade Policial, promovido pelo CNMP em 

Brasília/DF; 

• Participação na abertura o 9º Congresso de Gestão do Ministério 

Público, organizado pelo CNMP, com o tema “Ministério Público e integridade: 

governança ética, persecução penal e direitos humanos”, em Brasília/DF; 
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• Participação da Semana do Ministério Público, promovida pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o tema “30 Anos da 

Constituição Cidadã”, em Belo Horizonte/MG; 

• Presença na cerimônia de assinatura de acordo de cooperação 

firmado entre o CNMP e o CNJ, para qualificar a judicialização da saúde pelo 

Ministério Público, em Brasília/DF. 

 

2.9.3 Ano de 2019 

• Acompanhamento dos trabalhos da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, no Rio Grande do 

Norte; 

• Acompanhamento da atuação da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, em Pernambuco; 

• Acompanhamento da atuação da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, no Acre; 

• Participação da Ação Nacional do Ministério Público sobre 

Proteção ao Meio Ambiente e Combate à Violência contra os Defensores do 

Direito Socioambiental, realizada pelas Comissões de Planejamento Estratégico 

e de Meio Ambiente do CNMP, em Brasília/DF; 

• Participação na abertura da "Oficina de Políticas Públicas baseadas 

em evidências”, realizada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, em Brasília/DF; 

• Participação da abertura do XXIV Congresso Nacional dos 

Procuradores do Trabalho, com o tema "Os desafios do MPT no novo cenário 

político, econômico e social”, realizado em São Paulo/SP; 

• Participação no Seminário “Desafios para Aprimoramento do 

Sistema de Justiça Penal Brasileiro”, organizado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça do Pará e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, realizado 

em Belém/PA; 
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• Palestrante sobre o "CNMP e Aspectos Regimentais de seu 

Exercício de Controle", por ocasião da II Semana Jurídica da Procuradoria 

Regional da República da 1ª Região, em Brasília/DF; 

• Palestrante sobre o "A Recomendação CNMP nº 44/2016 e o papel 

do Ministério Público Brasileiro para a Garantia do Direito Fundamental à 

Educação de Qualidade", por ocasião do I Encontro do Ministério Público de 

Mato Grosso sobre Financiamento Escolar, em Cuiabá/MT; 

• Participação na V Conferência Regional de Promotoras e 

Procuradoras de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais da Região Sul, 

realizado em Bento Gonçalves/RS; 

• Participação na “Ação Nacional: proteção ao meio ambiente e 

combate à violência contra os defensores de direitos socioambientais’’, 

realizado pelo CNMP em Belém/PA; 

• Capacitador da Escola Superior do Ministério Público da União – 

ESMPU, na atividade acadêmica “Direito aplicado ao Ministério Público 

Federal” – disciplina “Estrutura do MPF e Relações Intra-Institucionais”, durante 

a 3ª Etapa do XII CIV/MPF, com apresentação da temática “Atuação do MPF no 

CNMP”, em Brasília/DF; 

• Participação no 23º Congresso Nacional do Ministério Público, 

realizado em Goiânia/GO; 

• Participação na VI Mostra de Tecnologia do Ministério Público, com 

o tema "Soluções Tecnológicas para o Ministério Público", em Curitiba/PR; 

• Participação na abertura do I Congresso do CNMP em alusão ao 

Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção e Presidência do Painel II - 

Perspectivas Inovadoras no Enfrentamento da Corrupção e da Lavagem de 

Dinheiro, em Brasília/DF; 

• Palestrante sobre “A Importância da Prevenção Primária no 

Enfrentamento da Corrupção” no IV Seminário Iberoamericano “Compliance y 

Corrupción”, na cidade de Salamanca/Espanha. 
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2.9.4 Ano de 2020 

• Palestrante no Webinar “Conselho Nacional do Ministério Público 

e Processo Administrativo Sancionador”, promovido pela Comissão Especial de 

Direito Administrativo Sancionador da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo 

Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e pelo Instituto de Direito 

Administrativo Sancionador Brasileiro, desde Brasília/DF; 

• Palestrante no Seminário Virtual “Saída de Emergência - os 30 anos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente”, realizado pela revista eletrônica 

Consultor Jurídico e transmitido pela TV CONJUR, desde Brasília/DF; 

• Participação na solenidade de Posse dos Promotores de Justiça 

Substitutos do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador/BA; 

• Participação na Cerimônia de Posse da Procuradora-Geral de 

Justiça do Ministério Público do Acre, em Rio Branco/AC; 

• Participação na Cerimônia de Assinatura de Resolução Conjunta 

que regula o Formulário Nacional de Avaliação de Risco sobre violência 

doméstica, do CNJ e do CNMP, em Brasília/DF; 

• Participação na abertura do 1º Congresso do Ministério Público 

Brasileiro "Inovação & Desenvolvimento", realizado pelo CNMP, em Brasília/DF; 

• Painelista sobre "O CNMP e as boas práticas de combate à 

corrupção e de gestão e governança dos Ministérios Públicos" no 1º Congresso 

do Ministério Público Brasileiro, em Brasília/DF; 

• Palestrante sobre "O Ministério Público no Fortalecimento do 

Controle Social (Anticorrupção e Pandemia)", no 10º Congresso Estadual do 

Ministério Público do Maranhão, em São Luís/MA. 

 

2.9.5 Ano de 2021 

• Painelista sobre “Justiça Social, Democratização do Acesso à Justiça 

e o Poder Judiciário no Séxulo XXI” no evento "II Democratizando o acesso à 

Justiça: Justiça Social e o Poder Judiciário no Século XXI", organizado pela 

Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços 

Judiciários do CNJ, em Brasília/DF; 
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• Participação na Sessão solene do Colégio de Procuradores em Boa 

Vista/RR, para recebimento da "Medalha do Mérito do Ministério Público"; 

• Participação no I Encontro dos Procuradores-gerais da Região 

Nordeste com a bancada federal de parlamentares do Estado de Pernambuco, em 

Recife/PE; 

• Participação no 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e 

Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte, em Rio Branco/AC; 

• Presença na abertura do curso sobre Instrumento de Menor 

Potencial Ofensivo, realizado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle 

Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, em Brasília/DF; 

• Participação na cerimônia de entrega do Prêmio Respeito e 

Diversidade - Imprensa e Sociedade, organizado pelo CNMP, em Brasília/DF; 

• Painelista sobre "Justiça Penal Negocial", no evento “Ministério 

Público de uma nova era: reflexão, realinhamento e projeções”, de realização 

conjunta do CNMP, CNPG, CONAMP e Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, ocorrido em Gramado/RS; 

• Acompanhamento dos trabalhos do projeto “Ouvidoria Nacional 

Itinerante”, com implementação do canal Ouvidoria das Mulheres no Ministério 

Público do Estado de Pernambuco, em Recife/PE; 

• Presidência da mesa de abertura do curso “Medidas de Segurança 

Institucional para membros do Ministério Público”, realizado em Palmas/TO. 

 

3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais – CDDF foi criada 

pela Emenda Regimental CNMP n° 6, de 27/6/2012, para desenvolver estudos, 

estratégias e iniciativas nacionais relacionadas ao aprimoramento e unidade da 

atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais, em 

coerência com as diversas previsões constitucionais e legais que indicam à 
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Instituição o poder-dever de atuar como agente que pode modificar, 

positivamente, a realidade social. 

Exerci a presidência da CDDF entre 14/11/2017 e 14/5/2018, período 

durante o qual designei Membros do Ministério Público Federal para os 

seguintes Grupos de Trabalho temáticos da referida Comissão, sobretudo para 

fomentar a representatividade e o olhar específico do nosso Ramo em relação 

aos assuntos neles abordados: 

• Grupo de Trabalho de Igualdade de Gênero, Direitos LGBT e 

Estado Laico; 

• Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência; 

• Grupo de Trabalho de Defesa da Educação; e 

• Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Nesse ínterim, também efetivei a prorrogação de Acordo de 

Cooperação Técnica celebrado com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, cujo objeto era o desenvolvimento de projetos interinstitucionais e em 

parceria com os movimentos sociais, visando o aprimoramento da atuação do 

Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais. 

Concomitantemente, dei continuidade à gestão da celebração dos 

Termos de Adesão dos Ministérios Públicos Estaduais ao Acordo de 

Cooperação Técnica entre o CNMP e o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, para a criação e expansão do Sistema Nacional de Localização e 

Identificação de Desaparecidos (SINALID). 

Institucionalizado pelo CNMP em 2017, tem o objetivo de localizar 

pessoas desaparecidas e identificar aquelas em situações indicativas de 

desaparecimento ou sob o jugo do tráfico de seres humanos, dentre outras. 

O sistema opera a partir do cruzamento de dados produzidos por 

diversas fontes, públicas e privadas, de forma a potencializar ações de busca em 

todo o território nacional. Desde então, vem obtendo constante êxito nos casos 

de desaparecimento e, atualmente, é integrado por milhares de usuários do 

Ministério Público, da segurança pública, da assistência social, da saúde e de 

organizações não governamentais. 
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4. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 

A CEC foi criada a partir de minha iniciativa e destina-se a fortalecer 

as políticas públicas de enfrentamento da corrupção e tornar ainda mais 

eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias direcionadas 

ao aprimoramento da correspondente atuação do MP. 

Instituída, pela unanimidade do Plenário do CNMP, por meio da 

Resolução CNMP nº 185, de 2 de março de 20187, inicialmente possuía natureza 

temporária, tendo absorvido as atividades do Fórum Nacional de Combate à 

Corrupção - FNCC. 

Possui a Comissão os seguintes objetivos, dentre outros: I) Fomentar 

a integração entre os Ramos e Unidades do Ministério Público e entre esses e 

outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil que são essenciais ao 

enfrentamento da corrupção; II) Promover estudos, coordenar atividades e 

sugerir medidas para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público no 

combate à corrupção, fomentando a atuação extrajudicial resolutiva e a 

otimização da atuação judicial, inclusive; III) Estabelecer articulação institucional 

com outros órgãos e instituições de controle e gestores das políticas públicas de 

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

favoreçam a atuação coordenada do Ministério Público; IV) Propor ao Plenário 

medidas normativas, ações e projetos, de âmbito nacional ou regional, voltados 

à consecução de seus objetivos; V) Praticar outros atos necessários ao 

cumprimento dos seus objetivos e compatíveis com suas atribuições. 

 
7 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução CNMP nº 185, de 2 de março 

de 2018. Disponível em: < https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-n-185-

2018-Dispe-sobre-a-criao-da-Comisso-Especial-de-Enfrentamento--Corrupo.pdf>. Acesso em 

21 out. 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-n-185-2018-Dispe-sobre-a-criao-da-Comisso-Especial-de-Enfrentamento--Corrupo.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-n-185-2018-Dispe-sobre-a-criao-da-Comisso-Especial-de-Enfrentamento--Corrupo.pdf
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Também por minha condução, foi aprovada Emenda Regimental8 

para atribuir caráter permanente à CEC. 

 

4.1 Eventos Realizados 

Na intenção de contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do 

Ministério Público no combate à corrupção, sob a minha presidência a CEC 

realizou importantes eventos na temática, em seguida indicados e divulgados: 

 
8 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Emenda Regimental Nº 24, de 18 De 

dezembro de 2019. Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Regimento_Interno/Emenda-Regimental-024.pdf>. 

Acesso em 21 out 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Regimento_Interno/Emenda-Regimental-024.pdf
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Ano Evento Descrição Notícias relacionadas 

2020 

Webinário Caminhos 

para o 

Aprimoramento da 

Investigação pelo 

Ministério Público  

Havido no dia 23 de outubro de 2020, o “Webinário Caminhos 

para o Aprimoramento da Investigação pelo Ministério 

Público” foi voltado à exposição e discussão de proposta sobre 

método de planejamento de investigações pelo Ministério 

Público (doutrina de investigação do Ministério Público), sob 

perspectiva teórica (estrutura e fundamentos do método) e 

prática (aplicação prática do método em investigações). 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/13517-comissao-do-enfrentamento-da-

corrupcao-realiza-webinario-sobre-aprimoramento-

da-investigacao-pelo-mp 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/13552-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-

caminhos-para-o-aprimoramento-da-investigacao-

pelo-ministerio-publico 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/13609-mais-de-trezentos-membros-

participam-de-webinario-sobre-o-aprimoramento-da-

investigacao-no-mp 

 

Workshop em Alusão 

ao Dia Internacional 

de Enfrentamento da 

Corrupção 

Com vistas ao aprimoramento da atuação do Ministério 

Público no combate à corrupção a CEC promoveu, no dia 15 

de dezembro de 2020, o “Workshop em Alusão ao Dia 

Internacional de Enfrentamento da Corrupção”, que contou 

com três palestras, ministradas por Membros do Ministério 

Público, nas temáticas de investigação e persecução 

patrimonial pelo Ministério Público, ANPC e justiça penal 

negociada. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-

em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-

corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwi

LCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/13831-cnmp-realiza-o-workshop-em-alusao-

ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13517-comissao-do-enfrentamento-da-corrupcao-realiza-webinario-sobre-aprimoramento-da-investigacao-pelo-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13517-comissao-do-enfrentamento-da-corrupcao-realiza-webinario-sobre-aprimoramento-da-investigacao-pelo-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13517-comissao-do-enfrentamento-da-corrupcao-realiza-webinario-sobre-aprimoramento-da-investigacao-pelo-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13517-comissao-do-enfrentamento-da-corrupcao-realiza-webinario-sobre-aprimoramento-da-investigacao-pelo-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13552-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-caminhos-para-o-aprimoramento-da-investigacao-pelo-ministerio-publico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13552-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-caminhos-para-o-aprimoramento-da-investigacao-pelo-ministerio-publico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13552-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-caminhos-para-o-aprimoramento-da-investigacao-pelo-ministerio-publico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13552-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-caminhos-para-o-aprimoramento-da-investigacao-pelo-ministerio-publico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13609-mais-de-trezentos-membros-participam-de-webinario-sobre-o-aprimoramento-da-investigacao-no-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13609-mais-de-trezentos-membros-participam-de-webinario-sobre-o-aprimoramento-da-investigacao-no-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13609-mais-de-trezentos-membros-participam-de-webinario-sobre-o-aprimoramento-da-investigacao-no-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13609-mais-de-trezentos-membros-participam-de-webinario-sobre-o-aprimoramento-da-investigacao-no-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwiLCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwiLCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwiLCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwiLCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13766-inscricoes-abertas-para-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcaohIiwiYW8gZGlhIGludGVybmFjaW9uYWwiLCJkaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCJd
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13831-cnmp-realiza-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13831-cnmp-realiza-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13831-cnmp-realiza-o-workshop-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
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Ano Evento Descrição Notícias relacionadas 

2019 

Simpósio Nacional 

sobre o Uso de Data 

Analytics no 

Enfrentamento da 

Corrupção 

A CEC promoveu, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, o 

“Simpósio Nacional sobre o Uso de Data Analytics no 

Enfrentamento da Corrupção”, que teve por objetivo difundir 

cultura organizacional propícia à inovação tecnológica de 

processos e ferramentas de investigação pelo Ministério 

Público, especialmente para ampliar a capacidade de 

monitoramento da gestão pública e das relações entre o 

particular e o poder público. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/12012-membros-do-mp-ja-podem-se-

inscrever-para-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-

data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/12093-tem-inicio-o-simposio-nacional-sobre-

o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-

corrupcao 

 

Seminário CNMP e 

MPRJ: Perspectivas 

sobre o Combate à 

Corrupção 

Realizado nos dias 14 e 15 de março de 2019, na sede do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), o 

evento foi promovido pelo CNMP, por meio da CEC e da 

Comissão de Planejamento Estratégico, em parceria com o 

MP/RJ e com o Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio 

Público do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

(GNPP/CNPG), com o objetivo de discutir estratégias e trocar 

experiências da atuação do Ministério Público no combate à 

corrupção. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11878-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-

cnmp-e-mprj-perspectivas-sobre-o-combate-a-

corrupcao 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11969-combate-a-corrupcao-e-tema-de-

seminario-promovido-por-cnmp-e-mprj 

Evento em Alusão ao 

Dia Internacional de 

Enfrentamento da 

Corrupção 

O “Evento em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento 

da Corrupção”, promovido pela CEC nos dias 9 e 10 de 

dezembro de 2019, teve por objetivo a promoção de atividades 

de fomento à integração entre os Ramos e Unidades do 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/12666-abertas-as-inscricoes-para-o-i-

congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-

de-enfrentamento-da-corrupcao 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12012-membros-do-mp-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12012-membros-do-mp-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12012-membros-do-mp-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12012-membros-do-mp-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12093-tem-inicio-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12093-tem-inicio-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12093-tem-inicio-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12093-tem-inicio-o-simposio-nacional-sobre-o-uso-de-data-analytics-no-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11878-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-cnmp-e-mprj-perspectivas-sobre-o-combate-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11878-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-cnmp-e-mprj-perspectivas-sobre-o-combate-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11878-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-cnmp-e-mprj-perspectivas-sobre-o-combate-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11878-abertas-as-inscricoes-para-o-seminario-cnmp-e-mprj-perspectivas-sobre-o-combate-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11969-combate-a-corrupcao-e-tema-de-seminario-promovido-por-cnmp-e-mprj
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11969-combate-a-corrupcao-e-tema-de-seminario-promovido-por-cnmp-e-mprj
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11969-combate-a-corrupcao-e-tema-de-seminario-promovido-por-cnmp-e-mprj
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12666-abertas-as-inscricoes-para-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12666-abertas-as-inscricoes-para-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12666-abertas-as-inscricoes-para-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12666-abertas-as-inscricoes-para-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
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Ano Evento Descrição Notícias relacionadas 

Ministério Público e entre esses e outros órgãos públicos e 

entidades da sociedade civil, com vistas ao fortalecimento das 

políticas públicas de enfrentamento da corrupção, de modo a 

tornar ainda mais eficiente a articulação voltada ao 

desenvolvimento de estratégias direcionadas ao 

aprimoramento da atuação do Ministério Público na temática. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/12768-comeca-o-i-congresso-do-cnmp-em-

alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-

corrupcao 

2018 

1ª Ação Nacional de 

Enfrentamento da 

Corrupção 

Promovida pela CEC, em parceria com a Comissão de 

Planejamento Estratégico, a “1ª Ação Nacional de 

Enfrentamento da Corrupção”, havida nos dias 21 e 22 de maio 

de 2018, teve por objetivo fomentar e integrar a atuação do 

Ministério Público na defesa do patrimônio público e da 

probidade administrativa, propiciando discussões e 

interlocuções acerca do tema, bem como a disseminação de 

boas práticas de prevenção, controle e de combate à corrupção. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11241-cnmp-realiza-1-acao-nacional-de-

enfrentamento-a-corrupcao 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11253-termina-a-1-acao-nacional-de-

enfrentamento-a-corrupcao 

HackFest Por uma 

Sociedade 

Politicamente 

Participativa 

A CEC e o Ministério Público do Estado da Paraíba (MP/PB) 

realizaram, em parceria com outras seis instituições e o apoio 

de diversas outras, o “HackFest Por uma Sociedade 

Politicamente Participativa”, havido entre 16 e 19 de agosto de 

2018, em João Pessoa/PB. O evento central foi a “Maratona 

Hacker de Programação”, na qual houve a mobilização 

coletiva de profissionais e estudantes de diversas áreas 

correlatas à gestão pública (Tecnologia da Informação, 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11387-em-parceria-com-outras-instituicoes-

cnmp-e-mp-pb-realizam-o-hackfest-2018 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11422-hackfest-2018-e-aberto-em-joao-pessoa 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12768-comeca-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12768-comeca-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12768-comeca-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12768-comeca-o-i-congresso-do-cnmp-em-alusao-ao-dia-internacional-de-enfrentamento-da-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11241-cnmp-realiza-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11241-cnmp-realiza-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11241-cnmp-realiza-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11253-termina-a-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11253-termina-a-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11253-termina-a-1-acao-nacional-de-enfrentamento-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11387-em-parceria-com-outras-instituicoes-cnmp-e-mp-pb-realizam-o-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11387-em-parceria-com-outras-instituicoes-cnmp-e-mp-pb-realizam-o-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11387-em-parceria-com-outras-instituicoes-cnmp-e-mp-pb-realizam-o-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11422-hackfest-2018-e-aberto-em-joao-pessoa
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11422-hackfest-2018-e-aberto-em-joao-pessoa
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Ano Evento Descrição Notícias relacionadas 

Contabilidade, Administração e Direito, dentre outras), para o 

desenvolvimento, produção e disponibilização de soluções 

tecnológicas avançadas, a exemplo de aplicativos ou jogos, que 

possam atuar na promoção do controle e na conscientização 

social quanto aos gastos públicos. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11424-oficina-palestras-e-paineis-

movimentam-a-primeira-manha-do-hackfest-2018 

Encontro Nacional da 

Defesa da Probidade 

Administrativa 

 

Promovido pela Unidade Nacional de Capacitação do 

Ministério Público (UNCMP), em parceria com a CEC o 

encontro, ocorrido nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, teve por 

objetivo aprimorar e fortalecer o compromisso do Ministério 

Público com a sociedade brasileira para atuar, de forma efetiva 

e planejada, no combate à corrupção e na defesa do direito à 

probidade administrativa. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11485-comeca-o-encontro-nacional-da-defesa-

da-probidade-administrativa 

Simpósio Nacional 

sobre Colaboração 

Premiada 

 

Realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, o “Simpósio 

Nacional sobre Colaboração Premiada” propiciou, com a 

contribuição de todas as Unidades e Ramos do Ministério 

Público, diálogos e debates profícuos acerca do instituto. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11672-membros-do-ministerio-publico-ja-

podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-de-

colaboracao-premiada 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11765-simposio-sobre-colaboracao-premiada-

e-aberto-pela-comissao-de-enfrentamento-a-

corrupcao-do-cnmp 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11424-oficina-palestras-e-paineis-movimentam-a-primeira-manha-do-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11424-oficina-palestras-e-paineis-movimentam-a-primeira-manha-do-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11424-oficina-palestras-e-paineis-movimentam-a-primeira-manha-do-hackfest-2018
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11672-membros-do-ministerio-publico-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-de-colaboracao-premiada
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11672-membros-do-ministerio-publico-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-de-colaboracao-premiada
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11672-membros-do-ministerio-publico-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-de-colaboracao-premiada
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11672-membros-do-ministerio-publico-ja-podem-se-inscrever-para-o-simposio-nacional-de-colaboracao-premiada
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11765-simposio-sobre-colaboracao-premiada-e-aberto-pela-comissao-de-enfrentamento-a-corrupcao-do-cnmp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11765-simposio-sobre-colaboracao-premiada-e-aberto-pela-comissao-de-enfrentamento-a-corrupcao-do-cnmp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11765-simposio-sobre-colaboracao-premiada-e-aberto-pela-comissao-de-enfrentamento-a-corrupcao-do-cnmp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11765-simposio-sobre-colaboracao-premiada-e-aberto-pela-comissao-de-enfrentamento-a-corrupcao-do-cnmp


 

 

 

 
 

______________________________________________________ 
Gabinete do Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

Relatório de Atividades – 2017/2021 
50/67 

 

4.2 Instituição de Grupos de Trabalho 

 

4.2.1 Inovação no Enfrentamento da Corrupção por meio da 

Tecnologia da Informação 

Designado a meu pedido pela Presidência do CNMP, mediante a 

Portaria CNMP-PRESI nº 220, de 22 de novembro de 20199, o Grupo de Trabalho 

– GT de Inovação no Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia da 

Informação foi instituído para o fim de empreender estudos tendentes a subsidiar 

a atuação do Conselho Nacional na referida temática, nos limites de sua 

competência institucional. 

O GT atua em associação com a Ação nº 1/2021, da ENCCLA10, sob a 

coordenação do CNMP (por meio da CEC) e, portanto, seus objetivos encontram-

se a ela interligados. 

Resultou dos esforços empreendidos no âmbito da Ação nº 1/2021 - 

ENCCLA, a criação do Repositório de Dados e Tecnologias, em ambiente fechado 

no GitHub (sítio eletrônico de compartilhamento de código). 

O Repositório de Dados e Tecnologias é uma plataforma composta de 

códigos e bases de dados internalizados em plataformas computacionais, 

catálogo de informações, ferramentas e soluções para tratamento e análise de 

dados. Destina-se a apoiar o exercício das atribuições institucionais relacionadas 

à prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao 

financiamento do terrorismo e a outros atos ilícitos. 

 
9 Disponível em: < 

https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portari

a-CNMP-PRESI.220.pdf>. Acesso em 05 jul 2021. 
10 O CNMP foi proponente da Ação nº 1/2021 - ENCCLA, que tem por objetivo criar mecanismos 

para o compartilhamento direto e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os 

atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A Ação é coordenada em parceria com o CNJ. 

https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.220.pdf
https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.220.pdf
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Já o GitHub tem como objetivos: I) garantir, em quantidade, qualidade 

e tempestividade suficientes, os insumos de informação necessários ao 

atendimento da estratégia traçada na Ação nº 01/2021 - ENCCLA, no âmbito de 

cada subgrupo; II) fomentar o intercâmbio de informações com instituições 

públicas e privadas e, também, com a sociedade, observadas as regras de 

classificação da informação, disposições legais e o caráter público do tratamento 

dos dados; III) proporcionar ambiente de exploração de dados para uso intensivo 

de recursos de tecnologia e ativos de informação entre órgãos e instituições 

vocacionadas à prevenção, detecção e repressão a ilícitos. 

A iniciativa encontra-se, atualmente, com acesso restrito somente a 

colaboradores convidados. 

 

4.2.2 Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas Tipologias 

de Corrupção e Improbidade Administrativa 

O GT para Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas 

Tipologias de Corrupção e Improbidade Administrativa, instituído a meu pedido 

e no âmbito da CEC pela Portaria CNMP-PRESI nº 222, de 22 de novembro de 

201911, desenvolveu ferramenta com o objetivo precípuo de apoiar o 

desenvolvimento de investigações de ilícitos contra a Administração Pública. 

A solução informatizada, denominada Sistema de Apoio à 

Investigação (SAI), presta-se a aprimorar a atividade investigatória do Ministério 

Público, mediante suporte ao planejamento e à condução de investigações, de 

modo a auxiliar na obtenção de resultados mais céleres e eficazes na defesa do 

patrimônio público, especialmente a partir das seguintes funcionalidades: 

(a) Auxílio no enquadramento jurídico dos fatos investigados; 

 
11 Disponível em: 

https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portari

a-CNMP-PRESI.220.pdf. Acesso em 05 jul 2021. 

https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.220.pdf
https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.220.pdf
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(b) Apresentação de sugestões das diligências mais eficazes para a 

investigação do ilícito selecionado, com explicação acerca do propósito que se 

pretende atingir com cada diligência e as formas possíveis de a executar; 

(c) Apresentação de sugestões de investigação para orientar, de 

maneira eficaz, o sequenciamento das diligências a serem realizadas; 

(d) Estruturação de painel de gestão da investigação, com registro 

visual simples e atualizado acerca das diligências selecionadas para cada 

investigação, das que foram determinadas e se encontram pendentes e das que já 

foram concluídas, com ou sem êxito; 

(e) Estruturação do gráfico “linha do tempo”, para posicionar as 

diligências selecionadas e demais anotações relativas ao caso e consolidar, assim, 

a memória das investigações. 

A ferramenta foi concebida de forma a preservar o sigilo das 

investigações e não solicitará aos usuários a inserção de informações específicas 

sobre suas apurações ou passíveis de identificação das partes envolvidas ou da 

situação concreta sob investigação. Além disso, foi desenvolvida a partir de 

regras de anonimização dos dados a impedir o reconhecimento e a associação das 

investigações que algum Membro específico esteja a conduzir. Assegura, ainda, 

que as apurações não sejam indevidamente acessadas por terceiros. 

O CNMP terá acesso a dados estatísticos gerais, sem indicação da 

origem e usuário, o que (i) permitirá a identificação das espécies de ilícitos que 

mais geram apurações no Ministério Público, (ii) servirá de base ao planejamento 

de atividades de capacitação e aperfeiçoamento da atuação funcional e (iii) 

propiciará a emissão de informações e relatórios atuais sobre os ilícitos. 

A ferramenta foi por mim apresentada, por ocasião da Sessão Plenária 

havida dia 14 de setembro de 202112. 

 

 
12 Informação disponível em: < https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14656-cnmp-

lanca-sistema-de-apoio-a-investigacoes-de-crimes-contra-a-administracao-publica>. Acesso em 

15 set. 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14656-cnmp-lanca-sistema-de-apoio-a-investigacoes-de-crimes-contra-a-administracao-publica
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14656-cnmp-lanca-sistema-de-apoio-a-investigacoes-de-crimes-contra-a-administracao-publica
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4.2.3 Fomento à Atuação Negocial Cível 

Uma vez que a Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (Pacote Anticrime), 

ocasionou alteração na Lei nº 8.429, de 2/6/1992, e previu o ANPC (art. 17, § 1º) e, 

também, considerando-se que não possui regulamentação legal, solicitei à 

Presidência do CNMP a criação do GT de Fomento à Atuação Negocial Cível, 

com o desiderato de empreender estudos para uniformizar e aperfeiçoar a 

atuação do Ministério Público quanto à utilização do indicado instituto. 

Assim é que veio a lume a Portaria CNMP-PRESI nº 248, de 17 de 

dezembro de 202013 e, a seguir, em resposta ao Ofício-Circular nº 001/2021/CEC-

CNMP, foram colhidas informações acerca de eventual regulamentação do 

ANPC no âmbito dos Ramos e Unidades do Ministério Público. 

O GT, então, passou a analisar as normas já editadas e elaborou 

proposta de Resolução para disciplinar o teor do citado art. 17, § 1º, da Lei nº 

8.429/1992. 

A proposta foi apresentada ao Plenário do CNMP por ocasião da 

Sessão Plenária havida no dia 1º de julho de 2021 e, nos termos regimentais, foi 

autuada, distribuída e remetida por cópia aos Conselheiros, para que pudesse ser 

analisada e aperfeiçoada, na perspectiva de ser votada e, enfim, aprovada14. 

 

4.3 Representação na ENCCLA15 

A CEC representa o CNMP junto à ENCCLA, por indicação da 

Presidência. 

Criada em 2003, a ENCCLA é a principal rede de articulação para o 

arranjo e discussões conjuntas entre diversos Órgãos dos Poderes Executivo, 

 
13 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2020/2020.Portaria

-CNMP-PRESI.248.pdf >. Acesso em 05 jul 2021. 
14 Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Propostas/PROP_RES_ACORDO_NAO_PERSECUC

AO_CIVEL.pdf>. Acesso em 14 set 2021. 
15 ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. 

Ações e Metas. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/acoes>. Acesso em 14 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2020/2020.Portaria-CNMP-PRESI.248.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2020/2020.Portaria-CNMP-PRESI.248.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Propostas/PROP_RES_ACORDO_NAO_PERSECUCAO_CIVEL.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Propostas/PROP_RES_ACORDO_NAO_PERSECUCAO_CIVEL.pdf
http://enccla.camara.leg.br/acoes
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Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, voltada à 

formulação de políticas públicas e soluções estratégicas quanto ao enfrentamento 

da corrupção e da lavagem de dinheiro. 

O trabalho é concretizado nas chamadas Ações, as quais são 

elaboradas e pactuadas anualmente pelos integrantes da ENCCLA e, ao longo do 

tempo, o CNMP colaborou de modo relevante ao desenvolvimento dos trabalhos 

que ali são desenvolvidos. 

Em 2017, já quando passei a atuar perante a ENCCLA, logrei fazer com 

o que o CNMP fosse o proponente e coordenador da Ação nº 6, que tinha por 

objetivos consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, bem como 

fomentar a integridade social e a educação para a cidadania. Referida Ação foi o 

destaque do ano de 2017, inclusive, a partir de escolha realizada pelos próprios 

componentes da ENCCLA. 

Como consectário dos estudos então empreendidos, foi instituída a 

campanha “Todos Juntos Contra a Corrupção”16, por meio da qual foram 

selecionadas e reconhecidas as melhores propostas de prevenção à corrupção. 

Além disso, em 2018, por meio de outra iniciativa pela ENCCLA (a 

qual, igualmente, recebeu a nomenclatura de Ação nº 6) a CEC selecionou, 

certificou e realizou a entrega do “Selo Ação Íntegra” às mais efetivas atuações 

sobre prevenção primária à corrupção, cujas cerimônias de entrega ocorreram em 

diferentes Estados. 

Em 2021, o CNMP foi proponente e atua como coordenador da Ação 

nº 1/2021, que tem por objetivo criar mecanismos para o compartilhamento direto 

e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais 

responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

Além disso, o CNMP atua como colaborador nas seguintes Ações: 

04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da Câmara dos 

Deputados decorrente do Ato do Presidente de 8/9/2020, que Institui Comissão 

 
16 Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10694-cnmp-lanca-a-

campanha-todosjuntoscontracorrupcao>. Acesso em 14 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10694-cnmp-lanca-a-campanha-todosjuntoscontracorrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10694-cnmp-lanca-a-campanha-todosjuntoscontracorrupcao
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de Juristas responsável para elaborar o anteprojeto de reforma da Lei nº 

9.613/1998 e o anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e 

persecução penal – LGPD-Penal. 

08/2021: Big data e inteligência artificial: utilização desses mecanismos 

como forma de tornar mais eficaz o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

 

4.4 Gerenciamento de Acordos de Cooperação 

Uma vez que que diversas bases de dados de elevado valor 

estratégico para a persecução dos crimes contra a Administração Pública não se 

fazem disponíveis à maior parte das Unidades e Ramos do Ministério Público, 

a CEC atua proativamente para que o CNMP possa centralizar a celebração de 

parcerias institucionais, com foco no acesso a tais informações. A medida gera 

maior eficiência às relações interinstitucionais e diminui o custo e o tempo 

investidos pelos Ministérios Públicos, alinhando-os a objetivos comuns. 

A CEC, assim, gerencia o (i) Acordo de Cooperação Técnica, 

celebrado entre o CNMP e o Ministério da Economia para adesão à Rede + 

Brasil17, para o desenvolvimento de ações compartidas de interesse comum, e o 

(ii) Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o CNMP e o TCU18, para 

viabilizar intercâmbio de conhecimentos, informações e bases de dados, por 

meio da plataforma digital denominada Laboratório de Informações de 

Controle – LabContas. 

 
17 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordo de Cooperação Técnica nº 

148/2021. Acordo de Cooperação Técnica, que celebram a União, via Ministério da Economia, por 

meio da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital, e o Conselho Nacional do Ministério Público, para adesão à Rede +Brasil. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CEC/Acordo_de_Cooperacao_Tecnica_1756

3350_1.pdf >. Acesso em 14 set 2021. 
18 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordo de Cooperarão Técnica 

TCU/CNMP, de 25 de maio de 2018. Acesso em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Termosdecooperacao/TCU/Acordo_de_Coopera%C3%

A7%C3%A3o_CNMP-TCU_LabContas.pdf>. Acesso em 21 out 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CEC/Acordo_de_Cooperacao_Tecnica_17563350_1.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CEC/Acordo_de_Cooperacao_Tecnica_17563350_1.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Termosdecooperacao/TCU/Acordo_de_Coopera%C3%A7%C3%A3o_CNMP-TCU_LabContas.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Termosdecooperacao/TCU/Acordo_de_Coopera%C3%A7%C3%A3o_CNMP-TCU_LabContas.pdf
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A adesão a acordos de cooperação institucionais para acesso 

centralizado, por todo o Ministério Público, a sistemas de informação 

constantes de bases de dados, é um dos objetivos estratégicos da CEC, inclusive. 

 

4.5 Campanha em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da 

Corrupção19 

Com o objetivo de prestar mais visibilidade ao Dia Internacional de 

Combate à Corrupção, celebrado anualmente no dia 9 de dezembro, a CEC 

realizou, em 2020, campanha nas redes sociais do CNMP acerca da temática, de 

modo a ressaltar a importância da data e o trabalho desenvolvido pela própria 

Comissão. 

Eis algumas das peças publicitárias que, então, foram veiculadas: 

 

 
19 Disponível em: < https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13796-comissao-do-cnmp-

lanca-campanha-alusiva-ao-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao>. Acesso em 21 out 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13796-comissao-do-cnmp-lanca-campanha-alusiva-ao-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13796-comissao-do-cnmp-lanca-campanha-alusiva-ao-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao


 

 

 

 
 

______________________________________________________ 
Gabinete do Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

Relatório de Atividades – 2017/2021 
57/67 

 

 

 



 

 

 

 
 

______________________________________________________ 
Gabinete do Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

Relatório de Atividades – 2017/2021 
58/67 

5. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

COMISSÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO 

A Comissão de Controle Administrativo e Financeiro - CCAF, cujas 

atribuições foram estabelecidas no art. 30, do Regimento Interno do CNMP, 

destina-se a promover o estudo de temas e atividades específicas de interesse 

do Conselho ou atinentes a suas competências. 

Ao ser eleito seu Presidente, na 1ª Sessão Extraordinária de 2019 do 

CNMP, havida em 28/10/2019, defini o plano diretor de modo a ampliar o 

escopo de atuação da Comissão para além das frentes repressiva e fiscalizatória. 

Considerados, então, (i) os objetivos estratégicos do CNMP, dentre 

os quais aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público, fomentar 

práticas inovadoras de gestão, promover a atuação em rede e aprimorar os 

padrões de desempenho e qualidade na prestação do serviço público; (ii) o teor 

da Resolução CNMP nº 118/201420, a prever a necessidade de se consolidar, no 

âmbito do Ministério Público, política permanente de incentivo e 

aperfeiçoamento dos mecanismos de autocomposição; (iii) o disposto na 

Recomendação CNMP nº 54/201721, a indicar o princípio da resolutividade na 

atuação do Ministério Público, é que a CCAF passou a priorizar ações 

preventivas, de orientação e fomentadoras de boas práticas, em todas as 

Unidades e Ramos do Ministério Público. 

A CCAF passou, assim, a ter como eixo principal enaltecer, no âmbito 

do Ministério Público, a gestão pública moderna, participativa e transparente, 

 
20 Dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério 

Público e dá outras providências. Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-118.pdf>. 

Acesso em 21 out 2020. 
21 Dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público 

brasileiro. Disponível em: < 

https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-118.pdf>. 

Acesso em 21 out 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-118.pdf
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daí que passou a atuar, também, em ações com foco no aumento da efetividade 

e da confiabilidade na gestão da Instituição. 

 

5.1 Acompanhamento das Resoluções CNMP nº 86/2012 e nº 89/2012, bem 

como do Ranking da Transparência 

Nos termos das Resoluções nº 86/201222 e nº 89/201223, a CCAF é 

responsável por verificar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação - LAI, 

pelo CNMP e pelos Ramos e Unidades do Ministério Público, mediante 

disponibilização de informações nos respectivos Portais da Transparência. 

Os Portais da Transparência são, assim, objeto de verificação regular 

a partir da ferramenta denominada “Transparentômetro”24, divulgada 

periodicamente pela CCAF a partir do sítio eletrônico do CNMP. 

Analisam-se a divulgação ativa, nos sítios eletrônicos dos 

fiscalizados, das receitas, despesas, remunerações, licitações e contratos, bem 

como aspectos de usabilidade e de acessibilidade a que influenciam na 

localização dessas informações públicas. 

Destaque-se que os portais, além de funcionarem como instrumento 

de prestação de contas acerca dos gastos públicos e permitirem o 

aperfeiçoamento da fiscalização e do controle social, possuem o condão de 

aproximar a sociedade do Ministério Público e de estreitar o diálogo com os 

diferentes setores, mediante acesso a informações uniformes. 

 
22 Dispõe sobre o “Portal da Transparência do Ministério Público”. Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Resolucoes/2012/Resoluo_n_86_Portal

_Transparncia.pdf>. Acesso em 21 out 2020. 
23 Regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito 

do Ministério Público da União e dos Estados e dá outras providências. Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0891.pdf>. 

Acesso em 21 out 2020. 
24 Disponível em:< https://www.cnmp.mp.br/portaldatransparencia/transparentometro>. Acesso 

em 21 out 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Resolucoes/2012/Resoluo_n_86_Portal_Transparncia.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Resolucoes/2012/Resoluo_n_86_Portal_Transparncia.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0891.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portaldatransparencia/transparentometro
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Note-se, ademais, que a promoção da transparência e do acesso à 

informação são medidas imprescindíveis ao fortalecimento da democracia e ao 

aprimoramento da gestão pública, daí que o Ministério Público deve ser 

Instituição de vanguarda na temática, fortalecendo os padrões de governança e 

os mecanismos de accountability. 

Nesse sentido, espera-se que o acesso à informação por meio dos 

sítios eletrônicos em questão deva ocorrer de forma ágil e objetiva para reduzir, 

ainda, o dispêndio de recursos e de trabalho humano e garantir o igualmente 

necessário atendimento da transparência passiva, em obediência ao princípio 

constitucional da eficiência administrativa. 

O “Transparentômetro”, então, constitui-se em importante 

ferramenta para fomentar o desenvolvimento contínuo dos portais da 

transparência e tem alcançado substancioso êxito, de que é exemplo o 

significativo avanço no índice de atendimento das Resoluções CNMP nº 86/2012 

e nº 89/2012, pelo próprio CNMP e, também, pelos Ramos e Unidades do 

Ministério Público25. 

 

5.2 Instituição de Grupo de Trabalho de Fomento ao Aprimoramento da 

Governança, Controles Internos e Transparência nos Municípios 

Designado a meu pedido pela Presidência do CNMP, o GT de 

Fomento ao Aprimoramento da Governança, Controles Internos e 

Transparência nos Municípios26, instituído no âmbito da CCAF, tem por 

objetivo de identificar as ações desenvolvidas pelos Ramos e Unidades para o 

 
25 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Notícia. MPF e 19 unidades do 

Ministério Público atingem 100% em avaliação dos Portais Transparência. Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14649-mpf-e-19-unidades-estaduais-do-

ministerio-publico-atingem-100-em-avaliacao-dos-portais-transparencia >, Acesso em 15 set 

2021. 
26 Disponível em: < 

https://cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-

CNMP-PRESI.218.2019---CCAF---GT-de-Fomento-ao-Aprimoramento-da-Governana-

Controles-Internos-e-Transparncias-nos-Municcpios.pdf>. Acesso em 21 out. 2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14649-mpf-e-19-unidades-estaduais-do-ministerio-publico-atingem-100-em-avaliacao-dos-portais-transparencia
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14649-mpf-e-19-unidades-estaduais-do-ministerio-publico-atingem-100-em-avaliacao-dos-portais-transparencia
https://cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.218.2019---CCAF---GT-de-Fomento-ao-Aprimoramento-da-Governana-Controles-Internos-e-Transparncias-nos-Municcpios.pdf
https://cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.218.2019---CCAF---GT-de-Fomento-ao-Aprimoramento-da-Governana-Controles-Internos-e-Transparncias-nos-Municcpios.pdf
https://cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria-CNMP-PRESI.218.2019---CCAF---GT-de-Fomento-ao-Aprimoramento-da-Governana-Controles-Internos-e-Transparncias-nos-Municcpios.pdf
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fortalecimento da transparência e do controle interno dos Órgãos Municipais, a 

fim de que as melhores práticas sejam compartilhadas, por meio de publicação 

digital, com a especial intenção de que possam ser replicadas, resguardadas as 

especificidades e particularidades locais e a autonomia institucional. 

Para essa finalidade, então, foi realizada interlocução com os 

Ministérios Públicos, em regra por intermédio dos Coordenadores dos Centros 

de Apoio na Área do Patrimônio Público, convidando-os a contribuir com o GT 

com informações sobre as ações desenvolvidas em suas respectivas Instituições. 

Os dados foram compilados e organizados em Procedimento Interno 

de Comissão – PIC e, posteriormente, publicados na primeira edição de “As 

Boas Práticas do Ministério Público para Fomento e Aprimoramento da 

Governança, dos Controles Internos e da Transparência dos Municípios” . 

 

5.3 Publicações 

 

5.3.1 O CNMP e as Boas práticas de Combate à Corrupção e de 

Gestão e Governança dos Ministérios Públicos 

Em atenção ao objetivo de fomentar e apoiar as estratégias de 

aperfeiçoamento de controle interno, governança e gestão administrativo-

financeira, a CCAF propôs-se a realizar encontros institucionais com os 

Ministérios Públicos, com o desiderato de fomentar o intercâmbio das melhores 

práticas em tal temática. 

Daí derivou, então, a primeira edição de ”O CNMP e as Boas Práticas 

de Combate à Corrupção e de Gestão e Governança dos Ministérios Públicos”, 

em novembro de 202027, a qual compartilhou destacados projetos de atuação 

dos Ministérios Públicos dos Estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Santa 

 
27 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal//images/Publicacoes/documentos/2020/Cartilha_CCAF.pdf>. 

Acesso em 15 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/Cartilha_CCAF.pdf
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Catarina, além do Ministério Público Militar, para o fim de serem replicados, 

resguardadas as nuanças e particularidades locais e a autonomia institucional. 

Em continuidade, a segunda edição da publicação28 foi lançada em 

maio de 2021 e trouxe a lume iniciativas de excelência dos Ministérios Públicos 

dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, além do Ministério Público do Trabalho. 

Já a terceira edição29, lançada em setembro de 2021, compartilhou 

iniciativas virtuosas dos Ministérios Públicos dos Estados da Bahia, Maranhão, 

Minas Gerais, Roraima, São Paulo, além do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios. 

Os projetos são enriquecedores e a ideia fundamental é a de que 

fomentem e sirvam de subsídio ao desenvolvimento de ações sobre combate à 

corrupção e relativas à gestão e governança nos Ministérios Públicos. 

O CNMP, por meio dessas publicações, reforçou o compromisso de 

contribuir ao aperfeiçoamento da Instituição, em contexto de colaboração 

interinstitucional e assegurada sua autonomia e unidade, com vistas a alcançar 

atuação responsável, socialmente efetiva e institucionalmente relevante. 

 

5.3.2 Manual do Portal da Transparência do Ministério Público (5ª 

Edição) 

O Manual do Portal da Transparência do Ministério Público 

caracteriza-se por ser importante ferramenta de auxílio ao gestor público na 

construção dos Portais da Transparência, em todas as Unidades e Ramos do 

Ministério Público. 

 
28 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PR

ATICAS_WEB_final.pdf >. Acesso em 15 set 2021. 
29 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PR

ATICAS_2_1.pdf>. Acesso em 15 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PRATICAS_WEB_final.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PRATICAS_WEB_final.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PRATICAS_2_1.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/CARTILHA_BOAS_PRATICAS_2_1.pdf
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De modo a garantir a máxima eficácia da publicação instaurei, no 

âmbito da CCAF, PIC para reunir e catalogar contribuições de todos os Ramos 

e Unidades do Ministério Público quanto a possíveis modificações e melhorias. 

Dessa sinergia resultou a divulgação, pela CCAF, no dia 13 de 

setembro de 2021, a 5ª edição30 do Manual a qual, dentre outras atualizações, 

incorporou importantes critérios de transparência, considerados como boas 

práticas de gestão pública pela nova Lei de Licitações, na expectativa de que a 

sua adoção por parte dos Ministérios Públicos contribua para o 

aperfeiçoamento da transparência e do acesso à informação. 

 

5.3.3 As Boas Práticas do Ministério Público para Fomento e 

Aprimoramento da Governança, dos Controles Internos e da 

Transparência dos Municípios 

Considerada a relevância da transparência e do controle interno na 

detecção e correção de irregularidades administrativas e no aperfeiçoamento da 

gestão pública, a CCAF identificou e reuniu experiências exitosas realizadas 

pelas Unidades e Ramos do Ministério Público em tal seara. 

A publicação “As Boas Práticas do Ministério Público para Fomento 

e Aprimoramento da Governança, dos Controles Internos e da Transparência 

nos Municípios”31 fez tornar conhecidos, nacionalmente, trabalhos bem-

sucedidos sobre a temática, não apenas para que servissem de inspiração a 

outros Ministérios Públicos, como também para contribuir ao aperfeiçoamento 

da tutela patrimonial, com a consequente prevenção de desvios e do 

desperdício de recursos públicos. 

 

 
30 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/Manual_da_Transparen

cia_7_2021.pdf>. Acesso em 15 set 2021. 
31 Disponível em: < 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/LIVRO-

FOMENTO.pdf>. Acesso em 15 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/Manual_da_Transparencia_7_2021.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/Manual_da_Transparencia_7_2021.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/LIVRO-FOMENTO.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/LIVRO-FOMENTO.pdf
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5.4 Procedimentos Internos de Comissão 

Parte das demandas que aportaram à CCAF demandaram a 

providência de que fossem autuadas por meio de Procedimentos Internos de 

Comissão - PICs, com o objetivo de instrumentalizar e materializar a produção 

de estudos relativos à matéria temática da Comissão. Citam-se alguns desses 

casos: 

 

5.4.1 Manual de Controle Interno do Ministério Público e 

Elaboração de Diretrizes de Organização e Funcionamento das 

Unidades de Controle Interno e Auditoria Interna nos Ministérios 

Públicos, à Luz da Recomendação nº 74/2020 (PIC nº 1.00969/2020-03) 

O CNMP aprovou e publicou a Recomendação nº 74, de 15/7/202032, 

a qual dispôs sobre as diretrizes gerais, a organização e o funcionamento das 

unidades de Controle Interno e Auditoria Interna do Ministério Público. 

O art. 7º, do referido ato normativo, recomendou que a CCAF elabore 

o Manual de Controle Interno do Ministério Público, “com vistas ao 

aperfeiçoamento das atividades funcionais de controle interno e definição de 

prioridades para unidades de Controle e Auditoria Interna”, bem como para 

“atualizar o Manual do Ordenador de Despesas”. 

Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo dispositivo, recomendou 

à CCAF a “emissão de notas técnicas sobre temas que necessitem de 

entendimento uniformizado nos diversos órgãos administrativos dos 

Ministérios Públicos da União e dos Estados”. 

Mostrou-se necessária, assim, a autuação de PIC para reunir e 

catalogar “documentos destinados a estudo, manifestação ou desenvolvimento 

de atividades específicas relacionadas à matéria de competência do Conselho”, 

com os objetivos de confeccionar o Manual de Controle Interno do Ministério 

Público e realizar estudo para elaboração de notas técnicas com diretrizes gerais 

 
32 Disponível em: < https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendacao-n-

74.pdf>. Acesso em 15 set 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendacao-n-74.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendacao-n-74.pdf
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para uniformização da organização e funcionamento das unidades de Controle 

Interno e Auditoria Interna do Ministério Público. 

Ordenei, assim, o envio de ofícios às Unidades e Ramos do Ministério 

Público para que, querendo e no prazo de 60 (sessenta) dias: a) promovessem a 

juntada de eventual Manual de Controle Interno que possuam ou outro 

documento similar cuja análise, pela CCAF, considerassem importante; b) 

apresentassem sugestões de temas que pudessem necessitar de entendimento 

uniformizado quanto ao objeto do PIC; e c) manifestassem-se sobre a matéria, 

com apresentação de quaisquer contribuições que entendessem relevantes. 

Até a conclusão deste relatório, a Comissão aguardava a 

manifestação dessas Unidades e Ramos para, em seguida, concluir o indigitado 

estudo e, por conseguinte, tornar a matéria conhecida pelo Plenário do CNMP 

e publicizada. 

 

5.4.2 Estudo técnico acerca dos parâmetros utilizados pelos Ramos e 

Unidades do Ministério Público para provimento de cargos em 

comissão e funções de confiança (ou gratificadas) 

Instaurei PIC para desenvolver estudo técnico acerca dos parâmetros 

usados pelos Ministérios Públicos quando do provimento de cargos em 

comissão e funções de confiança (ou gratificadas). 

Desse modo, foram expedidos ofícios às Unidades e Ramos do 

Ministério Público para que: a) informassem o quantitativo global e a 

porcentagem de cargos em comissão e de funções de confiança em relação aos 

cargos efetivos; b) promovessem a juntada das leis que criaram os respectivos 

cargos em comissão e funções de confiança; c) apresentassem, querendo, 

manifestação quanto aos termos do presente PIC. 

Até a conclusão do presente relatório, a Comissão aguardava a 

manifestação de todos os oficiados para que, de igual forma, o estudo pudesse 

ser finalizado e a matéria pudesse ser conhecida pelo Plenário do CNMP e 

divulgada.
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5.5 Eventos Realizados 
 

Ano  Evento Descrição Notícias relacionadas  

2021 Webinário Governança, 

Transparência e Controles 

Internos Municipais 

A CCAF, em parceria com o Ministério 

Público do Estado do Maranhão - MP/MA 

e com o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina - MP/SC realizou, nos dias 

23 e 24 de setembro de 2021, o “Webinário 

Governança, Transparência e Controles 

Internos Municipais”. A iniciativa reflete a 

premente preocupação do CNMP quanto à 

eficiência da atuação ministerial na gestão 

administrativa e na defesa do patrimônio 

público, notadamente mediante o 

fortalecimento dos mecanismos de 

transparência e das estruturas de controle 

interno municipais. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/14603-inscricoes-abertas-para-o-

webinario-governanca-transparencia-e-

controles-internos-municipais 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/14653-cnmp-divulga-

programacao-de-webinario-sobre-gestao-

municipal 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/14730-aberto-webinario-sobre-

gestao-e-transparencia-nos-municipios 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14603-inscricoes-abertas-para-o-webinario-governanca-transparencia-e-controles-internos-municipais
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14603-inscricoes-abertas-para-o-webinario-governanca-transparencia-e-controles-internos-municipais
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14603-inscricoes-abertas-para-o-webinario-governanca-transparencia-e-controles-internos-municipais
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14603-inscricoes-abertas-para-o-webinario-governanca-transparencia-e-controles-internos-municipais
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14653-cnmp-divulga-programacao-de-webinario-sobre-gestao-municipal
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14653-cnmp-divulga-programacao-de-webinario-sobre-gestao-municipal
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14653-cnmp-divulga-programacao-de-webinario-sobre-gestao-municipal
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14653-cnmp-divulga-programacao-de-webinario-sobre-gestao-municipal
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14730-aberto-webinario-sobre-gestao-e-transparencia-nos-municipios
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14730-aberto-webinario-sobre-gestao-e-transparencia-nos-municipios
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14730-aberto-webinario-sobre-gestao-e-transparencia-nos-municipios
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório buscou abranger minha atuação enquanto 

Conselheiro Nacional do Ministério Público durante os dois mandatos que exerci 

no período de setembro de 2017 a outubro de 2021. 

O objetivo foi apresentar quadro exemplificativo das atividades de 

maior destaque ou relevância, sem a intenção de ser exauriente. 

Ao oferecer resumo de minha atuação, reafirmo meus propósitos de 

transparência e construção dialógica de caminhos e soluções, nortes de minha 

caminhada desde sempre. 

Agradeço a confiança e a força endereçadas a mim, por todas e todos 

os Colegas do MPF, Instituição que sirvo com a máxima vivacidade do meu ser, 

desde o dia 18 de fevereiro de 2002. 

Abraços fraternos e muito obrigado! 

 

Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. 

 

 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 


























































































































































