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APRESENTAÇÃO 

 

Conselheira Sandra Krieger Gonçalves 

Advogada, Mestre e Doutora em Ciência Jurí-

dica pela Universidade do Vale do Itajaí –

UNIVALI. Professora titular na Universidade 

Regional de Blumenau-FURB. Conselheira 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

pela Seccional de Santa Catarina. Conselheira 

e Presidente da Comissão de Saúde do Conse-

lho Nacional do Ministério Público – CNMP 

(biênio 2019/2021). 

 

O presente relatório expõe, de forma sistemática e objetiva, o trabalho desenvolvido por esta 

signatária como representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB no âmbito do Con-

selho Nacional do Mistério Público – CNMP no período compreendido entre outubro de 2019 

e setembro de 2021. 

Atendendo aos princípios da publicidade e da transparência da administração pública, por meio 

dos dados e das informações aqui disponibilizados, é possível ao Congresso Nacional, ao cida-

dão e aos Membros da Advocacia, que me elegeram para o exercício de cargo com tamanha 

envergadura na concretização dos objetivos descritos no artigo 130-A da Constituição da Re-

pública de 1988, o acompanhamento e a fiscalização da atuação desta Conselheira, no fiel cum-

primento do mister constitucional de controlar, aperfeiçoar e promover a integração e o desen-

volvimento do Ministério Público brasileiro, sempre respeitando a autonomia da Instituição. 

Como forma de bem satisfazer o desiderato a que me proponho neste documento, reuni as ma-

nifestações processuais em Plenário, as decisões liminares concedidas e as Proposições apre-

sentadas durante esse biênio de exercício do mandato, assim como as principais ações e projetos 

desenvolvidos no âmbito da Comissão da Saúde deste CNMP, por mim presidida. 
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Enfatizo, por questão de justiça, que todos os resultados das múltiplas ações realizadas ao longo 

do meu mandato derivaram não apenas do meu esforço individual, mas de um empenho cole-

tivo. 

Nesse sentido, é importante e oportuno registrar o apoio irrestrito da Presidência e da Secretaria-

Geral do CNMP que disponibilizaram todos os recursos necessários para o adimplemento das 

metas estabelecidas no início do mandato. 

Finalmente, é de se agradecer aos Conselheiros deste CNMP, pela amizade e confiança; aos 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Público dos Estados e da União, pelo auxílio neste mister; 

aos Conselheiros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que confiaram meu 

nome para representar a Instituição no CNMP; aos membros auxiliares e servidores da Comis-

são da Saúde e do gabinete pela dedicação, compromisso e senso de responsabilidade nesta tão 

importante missão.  

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 
Conselheira Nacional do Ministério Público 

Conselheira Federal da OAB/SC 
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Paulo Marcelo Duarte Miranda 
Assessor-Chefe 

 

 

Juliana Nunes Félix 
Membro Auxiliar 

Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará 

 

 

Daniela Silva Reis 
Assessora 

 

 
 

Álisson Barbosa Xavier 
Técnico Administrativo 
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EQUIPE DA COMISSÃO 

Jairo Bisol 
Membro Auxiliar 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri-
tórios 

 

Rafael Meira Luz 
Membro Auxiliar 

Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina 

 

 
Marcelo de Oliveira Santos 

Membro Auxiliar 
Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte 

 

 

Líbia Dalva de Melo Rodrigues Zaghetto 
Técnica Administrativa 

 
 
 

 
Cristiane Capita Salgado Braga 

Técnica Administrativa 

 
 
 

Carla Fagundes Moreira 
Técnica Administrativa 
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RELATORIA DE PROCESSOS E ATUAÇÃO EM PLENÁRIO 

 

No presente tópico, reuniram-se as principais notícias veiculadas pelo site do CNMP e as ma-

nifestações da Conselheira envolvendo as atividades em Plenário e como Relatora de procedi-

mentos. 

 

CNMP aprova proposta que proíbe exames ginecológicos invasivos nas perícias 

de concursos do MP 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou, 

por unanimidade, em 12 de novembro 

de 2019, proposta de resolução de rela-

toria da Conselheira Sandra Krieger que 

veda a exigência de apresentação de 

exames ginecológicos durante as perí-

cias física e mental realizadas nos con-

cursos de ingresso às carreiras do Mi-

nistério Público.  

Com a aprovação da proposta, foi acrescentado o §3º ao artigo 23 da Resolução CNMP nº 

14/2006, que estabelece normas gerais para a aferição da saúde física e mental no ingresso às 

carreiras do Ministério Público.  

De acordo com a conselheira, a exigência indiscriminada dos exames ginecológicos específicos, 

muitas vezes invasivos e com resultados não pontuais para qualquer mulher ingressante no ser-

viço público não se apresenta razoável para demonstração do gozo de higidez física e mental 

para o desempenho das funções. 

“Frise-se que a exigência de exames ginecológicos, a exemplo da colposcopia e da colpocito-

logia oncótica (Papanicolau), exames preventivos de colo de útero e do exame de mama como 
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requisito de investidura em cargo público para candidatas já aprovadas em concurso configura 

medida discriminatória e abusiva, devendo ser eliminada”, argumentou Sandra Krieger. 

Ainda para a relatora, “o Ministério Público brasileiro, instituição permanente, essencial à fun-

ção jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve permanecer firme no propósito de asse-

gurar a igualdade de gênero, não podendo se permitir refutar a aplicação de princípios e regras 

que vedam a adoção de práticas discriminatórias e limitativas para efeito de acesso à relação de 

trabalho, ou de sua manutenção”. 

Para finalizar, Sandra Krieger disse que, apesar de a realização de exames ginecológicos ser 

recomendável, a exigência sem específica recomendação médica afronta o direito à intimidade 

e à privacidade da mulher, obrigando-a a realizar exames preventivos ou ter diagnósticos de 

riscos para enfermidades, razão pela qual não podem os órgãos ministeriais imporem essa con-

dição para admissão nos quadros de pessoal da Administração Pública. 

Processo: 1.00449/2018-78 (proposição). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12658-cnmp-aprova-proposta-que-proibe-exa-

mes-ginecologicos-invasivos-nas-pericias-de-concursos-do-mp?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIi-

wic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário torna permanente a Comissão da Saúde do CNMP 

Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 10 

de dezembro, o Plenário do Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP) aprovou, por unanimidade, pro-

posta de emenda regimental que tornou definitiva a Co-

missão da Saúde (CS), instituída por meio da Resolução 

nº 186/2018.  

A proposta foi apresentada pela conselheira Sandra Kri-

eger e relatada pelo conselheiro Oswaldo D’Albuquer-

que. 

Na proposta da conselheira Sandra Krieger, que também é a atual presidente da Comissão da 

Saúde, explicou-se que “a Constituição Federal de 1988 dedica especial atenção à saúde, con-

sagrando-a em seu art. 6º como um dos direitos sociais. Trata-se, pois, de direito que assiste a 

todos e consequência constitucional indissociável do direito à vida”. Sandra Krieger ressaltou, 

ainda, que resta patente a legitimidade para o Ministério Público atuar nessa sensível área, como 

agente político de transformação social, devendo assegurar e defender os direitos difusos dos 

usuários do serviço público de saúde que estejam sofrendo violação. 

Krieger argumentou, também, que o CNMP tem o importante papel no fomento e na facilitação 

da integração do Ministério Público brasileiro por meio da CS, auxiliando as ações que visam 

à ampliação e à garantia da oferta de serviços de saúde a toda a população e colaborando com 

o desenvolvimento de metodologias para a fiscalização das políticas públicas na área da saúde. 

Desde que foi instituída, a CS tem trabalhado na busca por seus objetivos fundamentais. Entre 

outras providências, destacam-se as seguintes atividades: Plano Diretor Biênio 2019-2020; ins-

peção nacional de hospitais psiquiátricos; acordos de cooperação; Acompanhamento da Execu-

ção do Projeto da Ação Nacional – “Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoa-

mento do Sistema de Regulação”; Seminário “Reflexões sobre a Judicialização da Saúde”; pu-

blicações institucionais, entre outras iniciativas. 
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Comissão da Saúde 

A Comissão da Saúde foi criada pela Resolução CNMP nº 186, de 5 de março de 2018, com a 

função de realizar estudos e trabalhos voltados ao fortalecimento e ao aprimoramento da atua-

ção dos órgãos do Ministério Público na tutela do direito à saúde, com a finalidade de facilitar 

a integração e o desenvolvimento do Ministério Público brasileiro nessa área. 

Dentre os seus objetivos principais, destacam-se: auxiliar as ações do Ministério Público que 

visem à ampliação e à garantia da oferta de serviços de saúde a toda a população; e colaborar 

com o desenvolvimento de metodologias para a fiscalização das políticas públicas na área da 

saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12785-plenario-torna-permanente-a-comissao-

da-saude-do-cnmp?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário referenda recomendação que orienta membros do Ministério Público 

no enfrentamento da pandemia de Covid-19 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) referen-

dou, em 26 de maio de 2020, a Reco-

mendação nº 72, de 23 de abril de 2020, 

que orienta os ramos e as unidades do 

Ministério Público brasileiro a adota-

rem medidas para o incremento de insu-

mos de saúde, mediante parcerias, com 

objetivo de minimizar os impactos da 

pandemia de Covid-19.  

O texto inicial foi proposto pela conselheira Sandra Krieger, que preside a Comissão da Saúde 

(CES) do CNMP.  

Orientações 

O texto final recomenda aos membros do Ministério Público, durante o período excepcional de 

pandemia de Covid-19, o fomento a uma atuação unificada e integrada entre os gestores muni-

cipais, estaduais e federal, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa, e outras 

forças da sociedade, com a finalidade de desenvolverem soluções alternativas, no âmbito da 

ciência, tecnologia e inovação, para as principais dificuldades de efetivação das políticas públi-

cas na área da saúde. 

A recomendação orienta também que os promotores e procuradores fomentem o estabeleci-

mento de parcerias entre as instituições científicas, laboratórios, de ensino e pesquisa, a inicia-

tiva privada e os gestores, para a utilização das unidades paradas ou subutilizadas, como meio 

de produzir equipamentos e insumos necessários para o atendimento assistencial à saúde no 

combate à Covid-19. 
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O documento ainda sugere que as medidas adotadas em cumprimento à recomendação tenham 

máxima transparência, possibilitando o controle pelos órgãos públicos e pela sociedade civil. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13195-plenario-referenda-recomendacao-que-

orienta-membros-do-ministerio-publico-no-enfrentamento-da-pandemia-de-covid-

19?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ==  
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CNMP publica recomendação para que o MP adote medidas no combate à epi-

demia de Covid-19 

Foi publicada em 1º de junho de 2020,a 

partir de proposição da Conselheira 

Sandra Krieger, a Recomendação 

CNMP nº 72/2020. O ato recomenda 

aos ramos e às unidades do Ministério 

Público a adoção de medidas para o in-

cremento de insumos de saúde, medi-

ante parcerias entre órgãos governa-

mentais, iniciativa privada e institui-

ções de ensino e pesquisa, no desenvolvimento de soluções de inovação aberta para minimiza-

ção dos impactos da pandemia de Covid-19.  

O documento final recomenda aos membros do Ministério Público, durante o período excepci-

onal de pandemia de Covid-19, o fomento a uma atuação unificada e integrada entre os gestores 

municipais, estaduais e federal, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa, e ou-

tras forças da sociedade, com a finalidade de desenvolverem soluções alternativas, no âmbito 

da ciência, tecnologia e inovação, para as principais dificuldades de efetivação das políticas 

públicas na área da saúde.  

Além disso, o CNMP recomenda aos membros do Ministério Público o fomento ao estabeleci-

mento de parcerias entre as instituições científicas, laboratórios, de ensino e pesquisa, a inicia-

tiva privada e os gestores, para a utilização das unidades paradas ou subutilizadas, como meio 

de produzir equipamentos e insumos necessários para atendimento assistencial à saúde no com-

bate à Covid-19.  

De acordo com a recomendação, boas práticas já implementadas ou decorrentes do cumpri-

mento desta podem ser comunicadas à Comissão da Saúde do CNMP, para compartilhamento. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13209-cnmp-publica-recomendacao-para-que-

o-mp-adote-medidas-no-combate-a-epidemia-de-covid-20?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2Fu-

ZHJhIGtyaWVnZXIiXQ==  
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Conselheira do CNMP defere liminar sobre o pagamento de auxílio-saúde nos 

MPs do Acre, do Amapá e do Amazonas 

Em 20 de agosto de 2020, a conselheira 

do Conselho Nacional do Ministério 

Público Sandra Krieger deferiu, parci-

almente, pedido de liminar para deter-

minar que o pagamento do auxílio-sa-

úde nas unidades dos Ministérios Públi-

cos dos Estados do Acre, do Amapá e 

do Amazonas ocorra em valor equiva-

lente ao comprovadamente gasto pelo 

membro, não podendo exceder o valor atualmente estipulado para o benefício. Nos três casos, 

constatou-se que a referida verba é paga independentemente da comprovação a respeito do valor 

efetivamente gasto. 

Além disso, com objetivo de evitar qualquer prejuízo aos membros, a conselheira determinou 

que a Administração dos respectivos MPs reserve o valor que deixará de ser pago a título de 

auxílio-saúde, ou seja, o que exceder a despesa comprovadamente realizada pelo membro, até 

o julgamento de mérito dos Procedimentos de Controle Administrativo. 

A decisão da conselheira foi realizada na análise de procedimentos de controle administrativo 

nos quais o requerente solicitara, entre outros pontos, a suspensão definitiva do pagamento do 

auxílio-saúde nas unidades dos citados MPs. 

Na análise dos três casos, a concessão parcial do pedido de liminar atendeu aos requisitos da 

presença de relevantes fundamentos jurídicos e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. 

Valores 

No MP do Estado do Amazonas, o valor do benefício era de três mil reais por membro, inde-

pendentemente da idade e do valor gasto comprovado. No MP do Acre, o valor foi fixado em 

10% do respectivo subsídio do membro. Em consulta ao Portal da Transparência do MP/AC, 
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com base na tabela de remuneração de julho de 2020, constatou-se que o subsídio de menor 

valor pago aos membros foi de R$ 30.404,42, de modo que 10% desse valor equivalia a R$ 

3.040,44. Por sua vez, o subsídio de maior valor foi de R$ 35.462,22, fazendo com que 10% 

desse valor fosse o equivalente a R$ 3.546,22. 

No MP do Amapá, o valor fixado para o pagamento do auxílio era de 6,6% do subsídio. Em 

consulta ao Portal da Transparência do MP/AP, com base na tabela de remuneração de julho de 

2020, o subsídio de menor valor pago aos membros foi de R$ 30.404,42, de modo que 6,6% 

desse valor equivalia a R$ 2.006,69. Já o subsídio de maior valor foi de R$ 35.462,22, ou seja, 

6,6% desse valor equivalia a R$ 2.340,50. 

Para Sandra Krieger, a fixação do valor do auxílio-saúde de forma desvinculada do valor pago 

pelo membro, possibilitando que o pagamento seja superior ao valor por ele despendido, viola 

frontalmente os princípios da legalidade, da finalidade e da razoabilidade. 

De acordo com a conselheira, a manutenção dessa forma de pagamento “implica grave prejuízo 

ao erário público, especialmente no atual contexto de diminuição da receita fiscal. Ademais, 

cabe considerar que o valor pago a título de verba indenizatória será irrepetível, impossibili-

tando-se o ressarcimento do erário pelos gastos realizados no caso de julgamento procedente 

do pedido”. 

Sandra Krieger complementou que “a redução do pagamento do valor do auxílio ao valor da 

despesa devidamente comprovada pelo membro não causará prejuízo aos membros, haja vista 

que o valor despendido com o pagamento de plano de saúde continuará sendo integralmente 

ressarcido pelo Ministério Público, mediante a devida comprovação da despesa realizada e nos 

limites máximos previstos”. 

Procedimentos de controle administrativo nºs 1.00483/2020-85 (Acre e Amapá) e 

1.00494/2020-83 (Amazonas). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13407-conselheira-do-cnmp-defere-liminar-so-

bre-o-pagamento-de-auxilio-saude-nos-mps-do-acre-do-amapa-e-do-amazo-

nas?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ==  
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Plenário do CNMP determina a obrigatoriedade de residência de promotores 

no local em que atuam durante pandemia 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), por unani-

midade, mediante Consulta relatada 

pela Conselheira Sandra Krieger, escla-

receu em 25 de agosto de 2020, durante 

a 12ª Sessão Ordinária de 2020, que: “A 

possibilidade de realização de trabalho 

remoto enquanto perdurar o reconheci-

mento da pandemia decorrente do novo 

coronavirus (Covid-19) não exime o Membro do Ministério Público de cumprir o dever funci-

onal de residência na comarca ou região. A eventual flexibilização desse dever exige o preen-

chimento das condições previstas no art. 129, § 2º, da Constituição Federal, nas Leis Comple-

mentares e normas locais especificas e na Resolução CNMP nº 26/2007 combinada com o dis-

posto no art. 2º, § 8º, da Resolução CNMP nº 214/2020”. 

A Consulta foi formulada pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul (MP/RS) e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de 

Justiça dos Estados e da União (CNPG), com a finalidade de indagar acerca da necessidade, ou 

não, de permanência dos membros do MP na localidade onde exercem suas funções ministeriais 

durante o período do atendimento diferenciado em razão da pandemia da Covid-19. 

A relatora do processo, conselheira Sandra Krieger, esclareceu que não se pode autorizar que 

a excepcionalidade do período e a temporária implementação de medidas como teletrabalho, 

atos virtuais, atendimento remoto e afins sirvam de justificativa genérica para o não cumpri-

mento do dever de residência na localidade lotação. Assim, os membros do MP, com ainda 

mais razão neste período, devem permanecer, em regra, inseridos na dinâmica do contexto so-

cial onde atuam, assegurando à sociedade o seu acesso imediato à instituição ministerial e com-

preendendo e respondendo de maneira proativa as demandas que necessitem da intervenção 

ministerial, dando uma resposta adequada às peculiaridades daquele local. 
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Processo: 1.00439/2020-84 (consulta). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13426-plenario-do-cnmp-determina-a-obrigato-

riedade-de-residencia-de-promotores-no-local-em-que-atuam-durante-pande-

mia?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário do CNMP aprova resolução sobre contratação de aprendizes pelo Mi-

nistério Público da União e dos Estados 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou 

em 13 de outubro de 2020, durante a 15ª 

Sessão Ordinária de 2020, proposta de 

resolução que dispõe sobre a contra-

tação de aprendizes no âmbito do Mi-

nistério Público da União e dos Esta-

dos, bem como sobre a possibilidade de 

o Ministério Público ser entidade con-

cedente da experiência prática do aprendiz.  

Segundo a relatora da proposta, Conselheira Sandra Krieger, “o Ministério Público, além de 

cumprir o seu papel de zelar pelo cumprimento dos direitos do adolescente por parte das pessoas 

físicas e jurídicas, públicas e privadas, deve ser proativo, de modo a implementar o exercício 

do direito à profissionalização, principalmente a adolescentes excluídos do processo de forma-

ção profissional”.  

De acordo com a resolução, poderão ser admitidos como aprendizes adolescentes e jovens de 

14 a 24 anos incompletos, inscritos em cursos de aprendizagem voltados à formação técnico-

profissional metódica, promovidos por entidades assim qualificadas. Além disso, para serem 

admitidos como aprendizes, deverão estar matriculados e cursando no mínimo o 5º ano do nível 

fundamental.  

A contratação de aprendizes pelas unidades do Ministério Público deverá ocorrer de modo in-

direto, na forma permitida pelo artigo 431 da CLT, por meio das entidades sem fins lucrativos, 

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou das entidades de prática des-

portiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos Sistemas de 

Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
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O aprendiz também perceberá retribuição não inferior a um salário mínimo, fazendo jus, ainda 

a: décimo terceiro salário, FGTS e repouso semanal remunerado; férias de 30 dias, coincidentes 

com um dos períodos de férias escolares, sendo vedado seu parcelamento e sua conversão em 

abono pecuniário; seguro de acidentes pessoais; e vale transporte.  

A entidade contratada para selecionar e contratar aprendizes deverá assegurar a compatibilidade 

de horários para a participação do adolescente ou jovem no programa de aprendizagem, sem 

prejuízo da frequência ao ensino regular. 

Disponível em:: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13587-plenario-do-cnmp-aprova-resolucao-so-

bre-contratacao-de-aprendizes-pelo-ministerio-publico-da-uniao-e-dos-esta-

dos?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário do CNMP aplica penalidade de advertência a promotor de Justiça do 

MP/TO 

Em 10 de novembro de 2020, durante a 

17ª Sessão Ordinária de 2020, o Plená-

rio do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), nos termos do Voto 

da Conselheira Sandra Krieger, apli-

cou, por unanimidade, a penalidade de 

advertência a promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado de Tocan-

tins por ter compartilhado, na rede so-

cial Facebook, fotografias ofensivas ao deputado federal José Nobre Guimarães. 

A relatora do PAD, conselheira Sandra Krieger, afirmou que o promotor de Justiça, utilizando-

se de linguagem chula, veiculou manifestação com conteúdo difamatório e ofensivo em desfa-

vor do parlamentar citado. No caso, “o processado lançou dúvidas acerca da integridade e ho-

norabilidade do parlamentar, deixando de expor qualquer argumento específico para tanto e 

buscando, ao fim e ao cabo, descredenciá-lo perante a opinião pública”. 

Krieger complementou que, diante do contexto, a manifestação ofensiva proferida pelo pro-

motor de Justiça, divulgada amplamente em nível mundial com conteúdo desrespeitoso e em-

pregando linguagem grosseira, em verdadeiro descontrole verborrágico, deixou de observar os 

deveres funcionais de manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o 

exercício do cargo; e zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de 

suas funções, e pelo respeito aos membros do Ministério Público, aos magistrados e advoga-

dos”. 

A conselheira Sandra Krieger explicou que o contexto fático-probatório evidenciou que a con-

duta do promotor violou os deveres funcionais previstos no artigo 119, incisos I e II, da Lei 

Complementar Estadual nº 51/2008 (LOMPTO), porque não manteve conduta ilibada e com-

patível com o cargo e tampouco zelou pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela 

dignidade de suas funções. 
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Constatado o descumprimento dos deveres legais acima citados, o artigo 178 impõe a aplicação 

da penalidade de censura. “De fato, reconheço a censurabilidade da conduta; a gravidade da 

ofensa proferida; o descrédito institucional derivado do amplo alcance de ofensas realizadas 

pela internet; e a ofensa a dever insculpido no artigo 120 da LOMPTO”, disse Krieger. 

Processo: 1.00428/2020-86 (processo administrativo disciplinar). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13677-plenario-do-cnmp-aplica-penalidade-de-

advertencia-a-promotor-de-justica-do-mp-to?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIG-

tyaWVnZXIiXQ== 
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Apresentada proposta que prevê 30% de palestrantes de cada gênero em even-

tos das escolas do MP 

Foi apresentada em 2 de dezembro de 

2020 uma proposta de resolução que 

dispõe sobre a padronização da equi-

dade de gênero nas ações institucionais 

e educacionais das Escolas do Ministé-

rio Público brasileiro. O texto foi le-

vado ao Plenário pelas conselheiras 

Fernanda Marinela e Sandra Krie-

ger (foto), durante a 19ª Sessão Ordiná-

ria de 2020. 

A proposta prevê que deverá ser adotada a participação de 30 % de membros de cada gênero, 

inclusive na condição de palestrante, em todos os eventos realizados no âmbito do Ministério 

Público e dos órgãos educacionais de cada unidade. A exceção valeria apenas para as atividades 

que envolvam um só expositor. 

O texto também determina que a fiscalização da aplicação da regra ficará a cargo da Escola 

Nacional do Ministério Público (ENAMP). A instituição deverá, no prazo de noventa dias da 

data em que a norma entrar em vigor, elaborar a respectiva regulamentação. 

Ao justificar a apresentação da proposta, as conselheiras ressaltaram que medidas semelhantes 

já são adotadas por outros órgãos e entidades. “A título de exemplo de boa prática a ser seguida, 

o Tribunal Superior Eleitoral já regulamentou a questão, por meio da Portaria nº 665/2020, 

determinando que seja estabelecido o percentual mínimo de 30 % de mulheres na condição de 

palestrantes, expositoras, professoras, instrutoras, entrevistadas, coordenadoras e avaliadoras 

em todas as ações institucionais e educacionais promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral”, 

afirmou o texto. 

Outra experiência compartilhada foi a do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), entidade de origem das conselheiras. “Ao expedir o Provimento nº 164/2015, criando 
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o Plano Nacional da Mulher Advogada, a OAB determinou a participação, em todos os eventos, 

de, no mínimo, 30 % de membros de cada gênero”, destacou a justificativa. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13772-apresentada-proposta-que-preve-30-de-

palestrantes-de-cada-genero-em-eventos-das-escolas-do-mp?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIi-

wic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário instaura processo administrativo disciplinar para apurar conduta de 

membro do MP/SE 

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), nos termos do voto da Conse-

lheira Sandra Krieger, instaurou processo admi-

nistrativo disciplinar (PAD) para apurar a con-

duta do promotor de Justiça do Ministério Público 

do Estado de Sergipe (MP/SE) Waltemberg Lima 

de Sá, que, em tese, cometeu infração disciplinar 

ao fazer uso de palavras ofensivas ao decoro e à 

imagem de um profissional da advocacia.  

A maioria do colegiado do CNMP, seguindo o voto da conselheira Sandra Krieger, na análise 

do recurso interno interposto nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00193/2019-52, enxer-

gou indícios suficientes de que o membro do MP/SE proferiu palavras com excesso de lingua-

gem, potencialmente violadoras das normas de cortesia e urbanidade, previstas na Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público e na Lei Orgânica do MP/SE. 

Segundo Sandra Krieger, apesar de as palavras proferidas pelo promotor de Justiça não serem 

de baixo calão, gritos ou mesmo ameaças, a avaliação do teor da manifestação do membro do 

MP/SE encerra, em tese, uma grosseria, uma incivilidade e uma descortesia incompatíveis com 

a boa imagem institucional, um patrimônio extremamente caro e que merece ser preservado.  

“Assim sendo, tem-se que o apelo em tela externa um constrangimento vivenciado pelo advo-

gado no exercício de seu mister, uma violação à dignidade de sua profissão, notadamente 

quando o promotor de Justiça fala que a atuação do causídico era uma ‘patacoada’, dando a 

entender que se tratava de uma atuação tola, patética, asneira, uma piada, numa evidente tenta-

tiva de apequenar o profissional da advocacia”, explicou Sandra Krieger. 

Em seu voto, a conselheira ainda destacou que a OAB/SE, por meio de seu Conselho Seccional, 

emitiu nota de desagravo público, por unanimidade, em desfavor do membro do MP/SE. Con-
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forme o desagravo, o promotor “agiu com desrespeito às prerrogativas do advogado Saulo Hen-

rique Silva Caldas, constrangendo-o, constante e permanentemente no exercício de seu minis-

tério público, por meio de manifestações grosseiramente repudiáveis, na evidente tentativa de 

reduzi-lo em sua importância no processo, pondo-o em situação vexatória e angustiante, procu-

rando, ao longo da instrução do processo, desfazer o prelado da advocacia, exercido com ma-

estria e dignidade pelo advogado em questão, causando-lhe profundo desconforto e atingindo 

sobremaneira a advocacia sergipana”. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13781-plenario-instaura-processo-administra-

tivo-disciplinar-para-apurar-conduta-de-membro-do-mp-se?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2Fu-

ZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP suspende promotor do MP/ES por cinco dias 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) suspendeu, 

por cinco dias, promotor de Justiça do 

Ministério Público do Espírito Santo 

(MP/ES) por desobedecer a decisão 

vinculante do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) que reconheceu a possibili-

dade de adoção por casal homossexual. 

O julgamento do processo administra-

tivo disciplinar ocorreu durante a 19ª Sessão Ordinária de 2020, nesta quarta-feira, 2 de dezem-

bro. 

A Conselheira Sandra Krieger, acompanhando o voto divergente que se sagrou vencedor, fez 

questão de consignar em Plenário que o CNMP não está absolutamente impedido de atuar nos 

casos relacionados à atividade finalística, haja vista que o Princípio da Independência Funcional 

não tem caráter absoluto e tendo em vista que ao CNMP igualmente cabe o controle do cum-

primento dos deveres funcionais, o que, obviamente, reflete na atuação do Membro no exercício 

da atividade-fim. 

A independência funcional, portanto, na visão da Conselheira, não é irrestrita, de modo que não 

pode o Membro Ministerial, a pretexto de estar amparado por essa prerrogativa, atuar em des-

compasso com seus deveres funcionais, por exemplo, devendo tal violação ser objeto de análise 

sob o aspecto disciplinar 

Por relevantes, reprisam-se as considerações da Conselheira manifestadas nos autos da Recla-

mação Disciplinar nº 1.00969/2019-34, originária do citado Processo Administrativo Discipli-

nar, cujas razões de decidir foram consideradas pela Conselheira por ocasião do julgamento do 

mérito do PAD: 

Friso: a independência funcional, garantia de extrema importância à 
atuação ministerial, não pode servir de carta branca para qualquer hipó-
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tese de atuação finalística do Membro do Ministério Público. Pelo con-
trário, ainda que possua tal independência, o Agente Ministerial deve 
atuar nos estritos limites do ordenamento jurídico, sempre em busca do 
interesse público e sem se deixar levar por interesses que reflitam meras 
convicções pessoais.  

Nesse sentido, entendo que o Conselho pode e deve examinar o posici-
onamento jurídico externado pelos Membros do Ministério Público, 
para que, num juízo objetivo, possa avaliar se determinada atuação se 
baseou verdadeiramente no ordenamento jurídico e na busca do inte-
resse público ou se, pelo contrário, se fundamenta em uma crença pes-
soal ou ideológica nem sempre consentânea com os postulados de um 
Estado Democrático de Direito.  

É, de fato, um juízo difícil de ser realizado, mas, sem dúvida alguma, 
necessário para que o Conselho cumpra fielmente seu papel constituci-
onal.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/3-noticias/todas-as-noticias/13779-cnmp-suspende-

promotor-do-mp-es-por-cinco-dias 
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CNMP regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para mem-

bros e servidores do MP 

O Conselho Nacional do Ministério Pú-

blico publicou, em 17 de dezembro de 

2020, a Resolução CNMP nº 

223/2020, que regulamenta o pro-

grama de assistência à saúde suple-

mentar para membros e servidores 

do Ministério Público brasileiro. 

A Conselheira Sandra Krieger exter-

nou em Plenário sua posição no sentido de que o pagamento de despesa ordinária com saúde, 

não relacionada com o efetivo exercício do cargo público, desautoriza o enquadramento da 

verba como indenizatória, de modo que o seu pagamento como tal, a meu sentir, viola a regra 

constitucional do subsídio em parcela única. 

No entanto, em que pese esse entendimento e a efetiva controvérsia a respeito do caráter inde-

nizatório do auxílio-saúde, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não 

proferiu decisão sobre o tema, identificou a Conselheira a impossibilidade de esta Corte Admi-

nistrativa manifestar-se de forma diversa, sobretudo considerando a existência de leis orgânicas 

que autorizam o pagamento do auxílio-saúde com a referida natureza. 

Denotou, também, que o Conselho Nacional de Justiça já a disciplinou no âmbito do Judiciário, 

razão pela qual reconheço a impossibilidade de se adotar nesta oportunidade posicionamento 

contrário à regulamentação em tela. 

Em que pese essa circunstância, a Conselheira Sandra Krieger, acompanhando o Voto do Con-

selheiro Relator, registrou o seu posicionamento em Plenário no sentido de que, mesmo se ad-

mitindo a natureza indenizatória do auxílio-saúde (não obstante, repito, suas ressalvas a esse 

entendimento), ele deveria se destinar ao custeio de cuidados com a saúde que possam garantir 

ao Poder Público, tomador dos serviços de Membros e servidores, o desempenho permanente e 
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eficiente das relevantes funções ministeriais, de forma a garantir não apenas a sua presença, 

mas sua atuação de forma plena.  

Nesse sentido, enfatizou que a natureza indenizatória significaria (caso assim a admitamos) que 

essa seria uma verba destinada não a recompensar o agente por sua atuação, mas a viabilizar o 

exercício do seu múnus público de forma integral, sendo indenizatório o seu pagamento como 

recomposição dos desembolsos necessários à garantia de sua condição de saúde plena para o 

exercício. 

Assim, considerando que havia unidades ministeriais que promoviam a forma de pagamento 

mediante auxílio financeiro, sem a necessária comprovação de gastos, manifestou-se a Conse-

lheira em Plenário no sentido de ser necessário que este CNMP, de forma nacional, diligenci-

asse no sentido de logo regulamentar a questão, editando a Resolução nº 223/2020. 

Registrou ainda a Conselheira que o objetivo da norma editada por este CNMP, supedaneado 

nas profícuas discussões que se antecederam à normatização, não foi o de criar um benefício 

aos membros, mas sim de corrigir distorções no pagamento de verba cujo pagamento, em 

algumas unidades ministeriais, estava sendo feito de forma irregular. Em função disso destacou-

se na Resolução aprovada, em diversas oportunidades, a necessidade de comprovação de gas-

tos. Conferiu-se um prazo certo para adequação dos Ministérios Públicos aos termos da men-

cionada norma, sem prejuízo, sob a ótica da Conselheira, dos procedimentos em curso para 

análise da regularidade do pagamento até então realizado. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/3-noticias/todas-as-noticias/13852-cnmp-regula-

menta-o-programa-de-assistencia-a-saude-suplementar-para-membros-e-servidores-do-mp 
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Resolução veda o exercício das atividades de coaching e similares pelos mem-

bros do Ministério Público brasileiro 

 Em 9 de fevereiro de 2021, o Plenário 

do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) aprovou, por unani-

midade, nos termos do voto da conse-

lheira relatora Sandra Krieger (foto), 

resolução que veda o exercício das ati-

vidades de coaching e similares pelos 

membros do Ministério Público brasi-

leiro. A deliberação do Colegiado ocor-

reu durante a 1ª Sessão Ordinária de 2021. 

No voto da conselheira Sandra Krieger, foi estabelecido o acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 

1º da Resolução CNMP nº 73/2011, que dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções 

ministeriais com o exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos 

Estados. Segundo o parágrafo adicionado: “As atividades de coaching, similares e congêneres, 

destinadas à assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na preparação de candidatos 

a concursos públicos, não são consideradas atividade docente, sendo vedada a sua prática por 

membros do Ministério Público”. 

De acordo com Sandra Krieger, em justificativa: “o coaching não se subsume ao conceito de 

atividade de magistério, porquanto desborda da atividade de promoção de projeto pedagógico 

de instituição de ensino essencialmente acadêmico ou da promoção de orientação de pesquisas 

e ações voltadas ao processo de ensino e aprendizagem, traduzindo, em essência, espécie de 

assessoria técnica que reputo incompatível com o exercício das funções de membros do Minis-

tério Público”. 
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A conselheira elucidou ainda que, embora a atividade de coaching tenha reconhecida a sua 

contribuição para o crescimento de pessoas e instituições, ela não pode ser, por definição, con-

siderada como uma atividade de magistério à luz da legislação que versa sobre o tema e dos 

requisitos para o exercício da atividade. 

Processo: 1.00511/2018-30 (Proposição) 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13943-resolucao-veda-o-exercicio-das-ativida-

des-de-coaching-e-similares-pelos-membros-do-ministerio-publico-brasi-

leiro?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário aprova proposta que cria o Plenário Virtual no CNMP 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público aprovou, por unani-

midade, em 23 de fevereiro 2021, du-

rante a 2ª Sessão Ordinária de 2021, 

proposta de emenda regimental que cria 

o Plenário Virtual no âmbito do 

CNMP. 

De acordo com o texto aprovado, que 

acrescenta o artigo 7º-A ao Regimento Interno do CNMP, Plenário Virtual é o ambiente ele-

trônico próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite no Conselho onde serão lançados 

os votos do relator e dos conselheiros, bem como registrado o resultado final da votação. 

Nas palavras da Conselheira Sandra Krieger, “A implementação do Plenário Virtual, derivada 

dos trabalhos da atual composição deste Conselho, representa um grande avanço no que toca à 

transparência e à racionalização das atividades desta Casa. A partir dele, prestigiam-se os prin-

cípios da colegialidade, da continuidade do serviço público, da eficiência, da segurança jurídica, 

por meio de mecanismo virtual que assegura a publicidade e a economia de recursos e de tempo 

para o julgamento de processos. Assim, otimizada a função institucional deste Conselho, rea-

firmamos nossa visão de futuro do CNMP, que é ser uma instituição reconhecida como trans-

formadora da realidade social e essencial à preservação do Estado Democrático de Direito”. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13975-plenario-aprova-proposta-que-cria-o-

plenario-virtual-no-cnmp?highlight=WyJwbGVuXHUwMGUxcmlvIiwidmlydHVhbCIsInBsZW5hcmlvI-

HZpcnR1YWwiXQ== 
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CNMP aprova proposta de recomendação que aprimora a atuação do MP no 

enfrentamento da violência de gênero 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou 

em 9 de março de 2021, por unanimi-

dade, proposta de recomendação 

apresentada pela Conselheira Sandra 

Krieger que dispõe sobre a necessi-

dade de aprimoramento da atuação do 

Ministério Público no enfrentamento 

da violência de gênero e da violência 

institucional.  

Krieger enfatizou na justificativa da proposta que, no Brasil, a violência de gênero cresce ver-

tiginosamente, de modo que os atores da Justiça devem se voltar a garantir um ambiente insti-

tucional que não se apresente um locus de represália, retaliação e desestímulo a denúncias. 

A norma aprovada recomenda que as Procuradorias-Gerais e os diretores dos Centros de Estu-

dos e Aperfeiçoamento Funcional empreendam esforços para a inclusão do tema violência de 

gênero nos cursos de formação e atualização dos membros do Ministério Público, bem como 

para a priorização da temática no planejamento estratégico das unidades e ramos, garantindo 

que todos os procedimentos legais em casos envolvendo alegações de violência de gênero con-

tra as mulheres sejam imparciais e justos e não sejam afetados por estereótipos de gênero ou 

interpretações discriminatórias de disposições legais, inclusive de direito internacional. 

Os cursos de capacitação serão ministrados, presencialmente e à distância, pelas Escolas dos 

Ministérios Públicos da União e dos Estados, Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, 

Centros de Apoio Operacional e outros órgãos internos com atribuição na formação continuada 

de membros e servidores. 

Recomenda-se, ainda, aos membros do Ministério Público com atribuições de controle externo 

da atividade policial que deem prioridade na averiguação dos Boletins de Ocorrência e notitia 
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criminis que tratam de crimes relacionados à violência de gênero, os quais devem, ainda, com 

apoio da respectiva Administração Superior do Ministério Público, realizar diagnóstico das 

eventuais causas de não investigação desses crimes. 

Por fim, os membros do Ministério Público devem adotar medidas necessárias para proteger, 

de forma efetiva, mulheres vítimas e testemunhas de denúncias relacionadas à violência de gê-

nero. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14033-cnmp-aprova-proposta-de-recomenda-

cao-que-aprimora-a-atuacao-do-mp-no-enfrentamento-da-violencia-de-ge-

nero?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Deferida liminar para suspender ato que proíbe advogados de acessarem o Ga-

eco do MP/MS com aparelho celular 

A conselheira do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) Sandra 

Krieger (foto) deferiu, em 9 de março 

de 2021, liminar para determinar a sus-

pensão do ato administrativo que proíbe 

o acesso com aparelho celular, inclu-

sive para advogados, às dependências 

internas do Grupo de Atuação Especial 

no Combate ao Crime Organizado (Ga-

eco) do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS). 

Sandra Krieger explicou que o tratamento diferenciado, ao proibir o acesso às dependências 

do Gaeco com aparelho celular, coloca os advogados em situação implausível e até mesmo 

vexatória, sobretudo quando é permitido aos membros do MP e servidores o ingresso e perma-

nência no local portando tais equipamentos eletrônicos. “Isso prejudica, em especial, o pleno 

exercício da defesa de seus clientes, diante da privação dos recursos que o uso de celulares 

viabiliza”, falou. 

Ainda segundo a conselheira, o artigo 7º, inciso VI, alínea “c”, da Lei n. 8.906/94 permite ao 

advogado ingressar livremente em qualquer prédio ou repartição pública para praticar ato ou 

colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. “Por óbvio que o termo 

‘livremente’ se compreende na expressão máxima de adentrar sem qualquer restrição, ônus ou 

embaraço, portando seu celular e qualquer outro instrumento de trabalho”, disse. 

Em relação ao argumento do MP/MS de que os aparelhos de celular podem efetuar gravação, 

filmagens e possuem outras funções desta natureza, o que seria incompatível com um ambiente 

onde circulam informações sigilosas, Sandra Krieger destacou que não há como desconsiderar 

que o artigo nº 367, § 6º, do CPC/2015 permite a qualquer das partes a gravação de atos judiciais 

e extrajudiciais independentemente de autorização judicial. Desse modo, segundo ela, o ato de 
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proibição ora questionado expedido pela coordenação do Gaeco não pode estabelecer regra 

dissonante com a legislação ordinária, mitigando o alcance da norma legal. 

“Qualquer burocracia ou outro empecilho imposto pelo Poder Público que dificulte ou impeça 

o regular exercício das atribuições pelo advogado se revela medida gravosa, uma vez que pre-

judica, em última análise, os direitos dos cidadãos, e não propriamente dos seus procuradores”, 

argumentou a conselheira. 

Por fim, considerando que a proibição do uso de celulares pela advocacia viola as prerrogativas 

da profissão e, portanto, dos próprios cidadãos, Sandra Krieger vislumbrou a existência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

“A determinação ampla e de caráter normativo vedando instrumento de trabalho indispensável 

para os advogados, em um meio cada vez mais digital, representa cercear, ao menos nesta aná-

lise perfunctória, o exercício integral da sua profissão”, concluiu a conselheira. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14034-deferida-liminar-para-suspender-ato-

que-proibe-advogados-de-acessarem-o-gaeco-do-mp-ms-com-aparelho-celu-

lar?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP aprova proposta que regulamenta a atuação do Ministério Público na 

defesa de pessoas com deficiência que moram em instituições de acolhimento 

Resolução foi aprovada pelo Plenário durante a 6ª Sessão Ordinária do Conselho 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou 

em 27 de abril de 2021, por unanimi-

dade, a proposta de resolução relatada 

pela Conselheira Sandra Krieger que 

determina que membros do Ministério 

Público com atuação na área de defesa 

dos direitos da pessoa com deficiência 

inspecionem pessoalmente as institui-

ções que prestem serviços de acolhimento de pessoas com deficiência.  

A resolução aprovada também prevê que o Ministério Público deve disponibilizar, sempre que 

possível, ao menos um assistente social, um psicólogo e um arquiteto ou engenheiro para acom-

panharem os membros durante as fiscalizações para prestarem assistência técnica aos trabalhos.  

Em seu voto, a conselheira afirmou que a nova resolução supera os obstáculos conceituais exis-

tentes na norma anterior e “descreve os objetivos e o conteúdo dos relatórios de inspeção, fa-

vorecendo a atuação dos órgãos do Ministério Público responsáveis pelo exercício do controle 

dos serviços de acolhimento de pessoas com deficiência inseridas no âmbito da Política de As-

sistência Social”.  

As inspeções terão, entre outras, a finalidade de zelar pela efetividade e qualidade do serviço 

prestado pelas instituições de acolhimento e identificar eventuais situações de violação dos di-

reitos humanos das pessoas com deficiência. O relatório com as condições das unidades inspe-

cionadas deverá ser enviado à Corregedoria-Geral da respectiva unidade do Ministério Público.  

"Essa resolução promove uma revolução na unificação e na orientação dos membros do MP na 

fiscalização de instituições de longa permanência de pessoas com deficiência, notadamente os 

abrigos. A norma aprimora, uniformiza e aquilata a atuação do Ministério Público brasileiro", 
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destaca a membro colaboradora da CDFF que compõe o Grupo de Trabalho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência Lutiana Nacur Lorentz.  

Processo: 151/2019-67 (Proposição). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14161-cnmp-aprova-proposta-que-regula-

menta-a-atuacao-do-ministerio-publico-na-defesa-de-pessoas-com-deficiencia-que-moram-em-instituicoes-de-

acolhimento?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Liminar determina que seja assegurado ao público externo o efetivo acesso 

remoto ao MP/MA 

A conselheira do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) San-

dra Krieger deferiu, em 31 de março 

de 2021, liminar para determinar que o 

Ministério Público do Estado do Mara-

nhão (MP/MA) adote providências para 

assegurar o efetivo acesso remoto, pela 

advocacia e jurisdicionados, a cada ór-

gão da instituição enquanto perdurarem 

as medidas restritivas impostas por conta da pandemia de Covid-19. 

De acordo com a decisão, tomada nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 

(PCA) nº 1.00441/2021-80, deve haver a disponibilização de link, com amplo destaque na pá-

gina inicial do site do MP/MA, que leve a informações claras e objetivas sobre o atendimento 

de advogados e cidadãos em tempo real, via telefone funcional, e-mail e qualquer outro meio 

efetivo de contato de cada um dos órgãos da instituição maranhense. 

Sandra Krieger também ordenou que o MP/MA se abstenha de adotar quaisquer medidas re-

lacionadas à suspensão ou retorno de atividades presenciais sem que estejam fundadas em in-

formações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial as autoridades sanitárias, asse-

gurada a oitiva prévia do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da 

Advocacia Pública, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Resolução CNMP nº 214, de 2020. 

Fundamentação 

Na análise do pedido de liminar, a conselheira observou que há elementos nos autos que indi-

cam a existência de dificuldades quanto ao exercício da advocacia durante a suspensão das 

atividades presenciais, principalmente no que toca ao acesso dos advogados e partes aos órgãos 

do MP/MA. 
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Ela ressaltou que, no site do MP/MA, não estão disponibilizados, de forma ampla e acessível, 

endereços eletrônicos oficiais das Promotorias de Justiça nem telefones celulares funcionais 

indispensáveis para o uso de ferramentas de mensagens instantâneas, como WhatsApp ou Te-

legram. Destacou ainda que, sobretudo no período de isolamento social e lockdown, não se 

revela razoável dispositivo normativo editado pela chefia do MP maranhense que exige do ju-

risdicionado o comparecimento físico à sede da Promotoria de Justiça para ter acesso ao número 

de telefone celular disponibilizado pelo diretor na porta de entrada das unidades. 

Assim, concluiu que as circunstâncias identificadas nos autos já evidenciavam a deficiência nas 

informações divulgadas e a existência de fundados indícios de dificuldade de contato, de modo 

que se revelou necessário o deferimento da liminar para determinar a adoção de providências 

por parte do MP/MA para assegurar publicidade e efetividade aos mecanismos de acesso dos 

cidadãos. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14097-liminar-determina-que-seja-assegurado-

ao-publico-externo-o-efetivo-acesso-remoto-ao-mp-ma?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2Fu-

ZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Proposição traz nova regulamentação sobre critérios de merecimento para a 

promoção na carreira de membro do MP 

Uma nova regulamentação sobre critérios 

de merecimento para a promoção na car-

reira de membros do Ministério Público 

brasileiro. Esta é a proposta apresentada 

pela conselheira do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) Sandra Kri-

eger (foto) em 11 de maio de 2021, du-

rante a 7ª Sessão Ordinária de 2021. 

A ideia da conselheira foi apresentada na forma de proposta de resolução. Ela explicou que é 

necessário que sejam estabelecidos critérios objetivos a serem aplicados na aferição de mérito 

dos membros candidatos à promoção por merecimento. 

A proposição também visa a disciplinar a valoração desses novos critérios, para que os inte-

grantes dos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos Estaduais e da União sejam subsi-

diados com dados e informações objetivas que permitam aferir, de forma mais justa e eficiente, 

o mérito de cada um dos que desejam a promoção. 

A conselheira explicou que a proposição leva em consideração as peculiaridades de cada atua-

ção ministerial, o que facilitará a devida mensuração do trabalho e da capacidade dos membros 

do Ministério Público brasileiro. 

“Se aprovada, essa proposição garantirá a observância dos princípios constitucionais, em espe-

cial os da impessoalidade, moralidade, isonomia, eficiência, legalidade e da transparência do 

processo de apuração do mérito”, concluiu Sandra Krieger. 

Durante a apresentação da proposta, o procurador-geral da República, Augusto Aras, elogiou a 

iniciativa da conselheira Sandra Krieger: “Uma resolução dessa natureza prestigia a indepen-
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dência funcional dos membros do Ministério Público e permite que sejam estabelecidos crité-

rios objetivos para se alcançar o mérito. E o mérito dos membros do MP é ser servidor na 

entrega do melhor de si para a sociedade”. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14207-proposicao-traz-nova-regulamentacao-

sobre-criterios-de-merecimento-para-a-promocao-na-carreira-de-membro-do-

mp?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP pede contribuição à proposta sobre condições de trabalho para pessoas 

com deficiência 

Em 19 de maio de 2021, a conselheira 

do Conselho Nacional do Ministério 

Público Sandra Krieger divulgou edi-

tal para notificar organizações de pes-

soas com deficiência a apresentarem 

manifestações e sugestões acerca da 

proposta de resolução que institui con-

dições especiais de trabalho para mem-

bros e servidores do Ministério Público 

que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência ou doença grave ou que sejam pais 

ou responsáveis por dependentes nessa condição. 

A conselheira destacou que “a história dos movimentos sociais das pessoas com deficiência 

ensina que a inclusão pressupõe a participação direta dos interessados nos processos de criação 

de normativas que a estes interessem”.  

Krieger complementou que “a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

atenta às exigências do movimento 'NothingAbout Us Without Us' ('Nada sobre nós, sem nós'), 

aprovou, em 20 de dezembro de 1993, a Resolução 48/1996, que enfatiza a necessidade de 

garantir que as organizações de pessoas com deficiências participem na elaboração de norma-

tivas que digam respeito aos direitos das pessoas com deficiências”. 

Além disso, a conselheira citou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/95), a qual dispõe que “a pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso 

a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e in-

centivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os de-

mais empregados”. 

Processo: 1.00743/2020-03 (proposição). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14241-cnmp-pede-contribuicao-a-proposta-so-

bre-condicoes-de-trabalho-para-pessoas-com-deficiencia?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2Fu-

ZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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Plenário modifica o Regimento Interno e reconhece a possibilidade de o corre-

gedor nacional determinar medidas ou providências acautelatórias 

Decisões cautelares, que devem atender aos requisitos necessários, precisarão ser referenda-

das pelo Plenário 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou, 

em 25 de maio de 2021, durante a 8ª 

Sessão Ordinária de 2021, proposta de 

emenda regimental relatada pela Con-

selheira Sandra Krieger que visou a 

explicitar as atribuições cautelares do 

corregedor nacional do Ministério Pú-

blico no curso dos procedimentos sob 

sua atribuição. 

Com a aprovação, o artigo 18º do Regimento Interno do CNMP, que traz as competências do 

corregedor nacional do Ministério Público, foi acrescido do inciso XX, que terá a seguinte re-

dação: “determinar, nos procedimentos de sua atribuição, medidas ou providências acautelató-

rias liminares, presentes relevantes fundamentos jurídicos e fundado receio de dano irreparável, 

de difícil reparação ou de grave repercussão, submetendo a decisão a referendo do Plenário na 

primeira sessão subsequente”. 

A conselheira Sandra Krieger, relatora da proposição, destacou que essas atribuições cautela-

res derivam da interpretação sistemática e mesmo teleológica do Regimento Interno do CNMP, 

sendo de todo oportuno explicitar textualmente nas atribuições do corregedor nacional, de modo 

a manter a simetria entre as figuras da Presidência, corregedor e relatores. 

A relatora também ressaltou que a concessão de medidas liminares ou cautelares, quando aten-

didos os requisitos regimentais, decorre do exercício do poder geral de cautela, que encontra 

respaldo no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal. 
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“O acréscimo da citada competência de forma expressa também prevenirá eventuais questiona-

mentos quanto à possibilidade de o corregedor nacional do Ministério Público conceder tais 

medidas”, concluiu Sandra Krieger. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14257-plenario-modifica-o-regimento-interno-

e-reconhece-a-possibilidade-de-o-corregedor-nacional-determinar-medidas-ou-providencias-acautelato-

rias?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP aplica penalidade de remoção compulsória por interesse público a pro-

motor de Justiça do MP/BA 

Em 25 de maio de 2021, o Plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Pú-

blico (CNMP) aplicou, por unanimi-

dade, nos termos do voto da Conse-

lheira Sandra Krieger, a penalidade de 

remoção compulsória por interesse pú-

blico a promotor de Justiça do Ministé-

rio Público do Estado da Bahia 

(MP/BA), considerando que a improdu-

tividade, falta de proatividade e efetividade na atuação funcional do requerido demandam a 

aplicação da citada sanção disciplinar. 

Na ocasião, os conselheiros seguiram o voto da conselheira relatora, Sandra Krieger, no sen-

tido de que a manutenção da atuação do requerido na curadoria do meio ambiente se apresen-

tava como inegavelmente desvantajosa não apenas para a instituição ministerial, como também 

para o próprio bem jurídico tutelado (meio ambiente). 

Nesse sentido, restou assentado que “se mostra inconcebível que, em dois anos, em uma Pro-

motoria de Justiça que tutela o meio ambiente de uma cidade como Salvador-BA, inexista se-

quer um termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública”. 

Realçou-se ainda que a atuação do processado, dependendo de provocação, não se identificava 

ao modelo proativo; e que “a aplicação de forma irrestrita dos institutos despenalizadores, sem 

a observância das diferenciações peculiares do cabimento de cada uma, suas consequências 

jurídicas, e, mais que isso, sem a observância da prévia e necessária reparação ambiental, evi-

dencia distorção do direito e estratégias de atuação não condizentes com o ordenamento jurídico 

pátrio, passíveis de controle disciplinar por esta Casa”. 
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Diante dessas circunstâncias, o Plenário do CNMP, nos termos do voto da relatora, compreen-

deu que a medida que melhor atendia ao interesse público é a aplicação da sanção de remoção 

compulsória ao membro processado. 

Processo: 1.00826/2020-10 (processo administrativo disciplinar) 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14256-cnmp-aplica-penalidade-de-remocao-

compulsoria-por-interesse-publico-a-promotor-de-justica-do-mp-

ba?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2FuZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP designa integrantes do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atu-

ação Resolutiva 

Comitê irá direcionar ações relacionadas à implantação da Política Nacional de Fomento à Atuação 

Resolutiva do MP 

O Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) designou os inte-

grantes do Comitê Permanente Na-

cional de Fomento à Atuação Reso-

lutiva, de acordo com a Portaria 

CNMP-PRESI nº 93/2021, publi-

cada, no dia 28 de maio, no Caderno 

Administrativo do Diário Eletrô-

nico do CNMP. 

Além dos conselheiros Oswaldo D’Albuquerque, Sandra Krieger e Sebastião Vieira Caixeta, 

fazem parte do Comitê três membros do Ministério Público indicados pela Presidência do 

CNMP e dois servidores indicados pela Secretaria-Geral do Conselho, com os seus respectivos 

suplentes.  

O Comitê, órgão deliberativo e consultivo, foi instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 

86/2019, e tem o objetivo de direcionar as ações relacionadas à implantação da Política Nacio-

nal de Fomento à Atuação Resolutiva no Ministério Público brasileiro, conforme as disposições 

da Recomendação CNMP nº 54/2017.  

Para os fins da recomendação, entende-se por atuação resolutiva “aquela por meio da qual o 

membro, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, 

de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos 

ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público”.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14275-cnmp-designa-integrantes-do-comite-

permanente-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva?highlight=WyJzYW5kcmEiLCJrcmllZ2VyIiwic2Fu-

ZHJhIGtyaWVnZXIiXQ== 
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CNMP regulamenta atendimento on-line às partes e aos advogados no âmbito 

do Ministério Público 

Proposta de resolução autoriza e regulamenta a implementação do “MP On Line”, com fulcro em for-

talecer e aprimorar a atuação dos órgãos do Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade 

A proposição, da relatoria da conse-

lheira Sandra Krieger, foi aprovada, por 

unanimidade, em 14 de julho, durante a 

1ª Sessão Extraordinária do Plenário 

Virtual de 2021 do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP). 

A plataforma intitulada “MP On Line” 

permitirá a prática dos atos procedi-

mentais por meio eletrônico e remoto, facilitando, assim, o acesso à justiça e efetivando o prin-

cípio da celeridade processual.  

A conselheira Sandra Krieger, após oitiva das Unidades Ministeriais e do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou voto modificando a proposta original apresentada 

pelos conselheiros Marcelo Weitzel, Sebastião Vieira Caixeta e Silvio Amorim, em especial 

para consignar a obrigatoriedade de acesso direto dos advogados e das partes ao membro do 

Ministério Público.  

A escolha pelo “MP On-Line” será sempre facultativa e poderá ser proposta pelo membro, a 

qualquer tempo, ou exercida pelo interessado no momento da distribuição da representação.   

O atendimento exclusivo de advogados pelos membros e servidores lotados no “MP On-Line” 

ocorrerá preferencialmente durante o horário fixado para o atendimento ao público de forma 

eletrônica, observando-se a ordem de solicitação, os casos urgentes e as preferências legais.    

A demonstração de interesse do advogado ou da parte de ser atendido diretamente pelo membro 

do Ministério Público tornará obrigatório o atendimento direto pretendido pelo solicitante, 
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salvo casos excepcionais cuja justificativa deverá constar de forma expressa no registro de aten-

dimento.   

Segundo Sandra Krieger, “o desenvolvimento tecnológico, além de garantir o efetivo acesso à 

Justiça e à dignidade humana, também cria soluções mais econômicas, ao reduzir seus custos 

internos, e promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional”.   

Assim, “as novas tecnologias devem ser utilizadas para facilitar o acesso do cidadão aos mem-

bros do Ministério Público, aproximando o(a) promotor(a) de Justiça da sociedade”, conclui a 

conselheira.   

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14453-cnmp-regulamenta-atendimento-on-line-

as-partes-e-aos-advogados-no-ambito-do-ministerio-publico 
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CNMP aprova proposta de recomendação para garantir condições diferencia-

das às gestantes e lactantes 

Proposição de relatoria da conselheira Sandra Krieger é aprovada por unanimidade em Plenário Vir-

tual, em 14 de julho. 

A proposição, relatada pela conselheira 

Sandra Krieger (foto) e apresentada pelo 

conselheiro Silvio Amorim, busca estabe-

lecer condições diferenciadas às gestantes 

e lactantes que sofrem distinções impró-

prias, decorrentes de seu gênero, ao parti-

ciparem de concursos públicos, de cursos 

de formação e vitaliciamento, de estágios 

probatórios e durante o exercício de suas funções ministeriais. 

Com a aprovação da recomendação fica garantido às candidatas gestantes, a partir da 28ª se-

mana de gestação, ou em caso de gravidez de risco, às puérperas e lactantes a realização de 

prova oral por meio virtual, para o ingresso nas carreiras iniciais de membras do Ministério 

Público. 

Ainda, restou assegurado à mulher o usufruto contínuo da licença maternidade, sem necessi-

dade de proceder a qualquer tipo de interrupção para a posse no cargo público dos quadros do 

Ministério Público. 

Admitindo a importância do aleitamento materno contínuo e prolongado e reconhecendo as 

dificuldades estruturais existentes nas Promotorias de Justiça, principalmente aquelas localiza-

das fora das capitais, bem como a busca em conciliar as necessidades do serviço público, restou 

aprovada a possibilidade de trabalho remoto às membras e servidoras lactantes por até seis 

meses após o término da licença-maternidade. 

“Assim sendo, a presente recomendação dá seguimento a um importante movimento jurídico-

social que almeja a efetiva equidade de gênero, de modo a assegurar que o gênero não seja fonte 
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de discriminação capaz de comprometer o exercício de direitos no âmbito do Ministério Pú-

blico.”, afirmou Sandra Krieger, ao enaltecer a iniciativa do conselheiro Silvio Amorim. 

As políticas institucionais que visam a promoção da participação feminina são essenciais na 

busca por transformação da cultura das pessoas e das organizações e o Conselho Nacional do 

Ministério Público, no cumprimento de sua missão de coordenar o planejamento estratégico do 

Ministério Público, busca instituir com a presente Proposição uma política de incentivo à par-

ticipação feminina no Ministério Público. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14450-cnmp-aprova-proposta-de-recomenda-

cao-para-garantir-condicoes-diferenciadas-as-gestantes-e-lactantes 
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Proposição modifica o Regimento Interno e atualiza as disposições que regulamentam o 

Plenário Virtual 

Proposta aprovada foi apresentada pelo conselheiro Silvio Amorim e relatada pela conselheira Sandra 

Krieger 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou, 

em 14 de julho, proposta de emenda re-

gimental que visa a alterar os parágra-

fos 2º e 7º, do artigo 7º-A, do Regi-

mento Interno do CNMP, com a preten-

são de atualizar as disposições que re-

gulamentam o Plenário Virtual, para o 

fim de compatibilizá-las com as altera-

ções promovidas pela Emenda Regimental nº 34/2021.  

Com a aprovação, o Plenário Virtual passará a adotar os mesmos prazos para inclusão de feitos 

na pauta de julgamento e para sua subsequente publicação já estabelecidos no artigo 7º, §§ 3º e 

4º, do Regimento Interno do CNMP.   

A conselheira Sandra Krieger, relatora da proposição, ressaltou que “A matéria é de extrema 

importância para o escorreito desenvolvimento dos trabalhos no CNMP, na medida em que 

confere segurança jurídica e previsibilidade às partes, aos julgadores e aos servidores, além de 

contribuir para concretização do princípio da eficiência”. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14451-proposicao-modifica-o-regimento-in-

terno-e-atualiza-as-disposicoes-que-regulamentam-o-plenario-virtual 
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Conselheira propõe uso de sistema de gravação de atendimentos, oitivas e audiências re-

alizadas pelo Ministério Público  

Apresentada pela conselheira Sandra Krieger, proposição objetiva aperfeiçoar e otimizar a atividade 

finalística do Ministério Público.  

A conselheira do Conselho Nacional do Mi-

nistério Público (CNMP) Sandra Krieger 

apresentou uma proposta para regulamentar, 

no âmbito do CNMP, o desenvolvimento e a 

disponibilização, a todos os ramos do Minis-

tério Público da União e dos Estados, de sis-

tema eletrônico de gravação dos atendimen-

tos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais realizadas presencialmente ou por videoconfe-

rência.   

A proposta de resolução, apresentada durante a 11ª Sessão Ordinária de 2021, também visa a 

tornar obrigatória a realização da gravação dos citados atos. “O que se busca é garantir melho-

rias no que toca à proteção do direito das partes, à ampliação da eficiência e da transparência e 

ao respeito ao devido processo legal”, disse a conselheira.  

Sandra Krieger explicou que recebeu um ofício do presidente da seccional catarinense da Or-

dem dos Advogados do Brasil, Rafael de Assis Horn, solicitando ao CNMP a edição de ato 

normativo que buscasse incentivar a prática de gravação dos atos ministeriais, em paralelo à 

recente modificação normativa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.   

  

Com a finalidade de fortalecer e de aprimorar a prestação da atuação dos órgãos do Ministério 

Público na defesa dos interesses da sociedade, Sandra Krieger disse que, na condição de órgão 

nacional de controle, cabe ao CNMP incentivar a promoção de soluções tecnológicas integradas 

e inovadoras, tomando, desde já, a iniciativa de disponibilizar para os diversos ramos e unidades 

do MP brasileiro, assim como fez o CNJ, sistema eletrônico de gravação para os atos.  
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A conselheira ainda falou que a utilização de sistema eletrônico de gravação proporcionará ce-

leridade, segurança e fidelidade aos atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais, 

sejam estas realizadas presencialmente ou por meio de videoconferência.  

 O Regimento Interno do CNMP prevê que a proposta será distribuída a um conselheiro, que 

será designado relator.   

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14519-conselheira-propoe-uso-de-sistema-de-

gravacao-de-atendimentos-oitivas-e-audiencias-realizadas-pelo-ministerio-pu-

blico?highlight=WyJzYW5kcmEiXQ== 
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CNMP institui condições especiais de trabalho no Ministério Público para pessoas com 

deficiência ou doença grave  

Novas regras valem também para os que tenham filhos, cônjuge, companheiro ou dependentes legais 

na mesma condição. 

 O Conselho Nacional do Ministério Pú-

blico (CNMP), aprovou, em 10 de agosto 

de 2021, resolução para promover condi-

ções especiais de trabalho para membros, 

servidores, estagiários e voluntários do Mi-

nistério Público que se enquadrem na con-

dição de pessoa com deficiência ou doença 

grave, ou tenham filhos, cônjuge, compa-

nheiro ou dependentes legais nessa condição. 

O texto aprovado pelo Plenário durante a 11ª Sessão Ordinária de 2021, foi relatado pela con-

selheira Sandra Krieger, que propôs sugestões à proposição original, apresentada pelos conse-

lheiros Luciano Nunes Maia Freire e Silvio Amorim, na 14ª Sessão Ordinária de 2020.  

A conselheira-relatora Sandra Krieger, visando garantir o direito à participação das pessoas 

com deficiência na construção do texto da Resolução, além de contar com a contribuição das 

unidades do Ministério Público, abriu espaço às organizações de pessoas com deficiência, em 

atenção ao movimento “Nothing About Us Without Us” (“Nada sobre nós, sem nós”). Segundo 

ela, "as contribuições resultaram em inédita regulamentação sobre a temática no âmbito do Mi-

nistério Público, concretizando os direitos dispostos no ordenamento pátrio e nos compromissos 

internacionais firmados pelo Brasil, em especial o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Con-

venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A nova Resolução prevê condições especiais de trabalho que poderão ser requeridas em uma 

ou mais modalidades, como a designação provisória para atividade fora da Comarca, o apoio à 

unidade de lotação, a concessão de jornada especial, o exercício da atividade em regime de 

teletrabalho e redução dos feitos distribuídos. "O indivíduo com deficiência tem direito à igual-

dade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, não é dado concluir de 
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modo abstrato que toda pessoa com deficiência deseja que lhe seja conferido tratamento dife-

renciado quanto à distribuição de feitos, mormente quando consideramos que tal hipótese im-

pactará na produtividade do membro ou servidor, podendo ser interpretado, inclusive, como 

fortalecedor indesejado do capacitismo”. 

O deferimento das condições especiais de trabalho deve se compatibilizar com o interesse pú-

blico. Assim, a administração pode oportunizar condição diversa da pleiteada inicialmente, mas 

que, em face do interesse público, possui melhor adequação ao caso concreto. Ainda de acordo 

com o texto aprovado, as unidades e os ramos dos Ministérios Públicos deverão adequar as 

estruturas e os mobiliários visando atender às normas técnicas brasileiras de acessibilidade, bem 

como envidar esforços para que novas sedes sejam projetadas a partir de desenho universal. 

Entre as adequações estão, por exemplo, a eliminação no ambiente de trabalho de barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, de comunicação e de informação, devendo ser feito o uso das novas 

tecnologias para suprir as necessidades exigidas para cada tipo de deficiência; e os prédios-sede 

deverão dispor de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência. 

Outro ponto inovador é a previsão de ações de sensibilização deverão ser realizadas pelas Es-

colas Superiores e os Centros de Treinamento de servidores, auxiliados, no que couber, pelo 

CNMP, para promover cursos voltados ao conhecimento e à reflexão sobre questões relativas 

às pessoas com deficiência e seus direitos, inclusive com a participação, no corpo docente, de 

pessoas com deficiência pertencentes ou não dos quadros do Ministério Público. Para a concre-

tização dessas ações, poderão ser realizadas parcerias com movimentos sociais de defesa da 

pessoa com deficiência. 

Segundo Sandra Krieger, é importante que as condições especiais de trabalho possam ser aces-

síveis a todas as categorias profissionais que compõem a força de trabalho do Ministério Pú-

blico, como membros, servidores efetivos e comissionados, bem como a outras categorias fun-

cionais, a exemplo dos estagiários, dos aprendizes e dos voluntários, com o objetivo de ampliar 

a política de inclusão no trabalho. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14527-cnmp-institui-condicoes-especiais-de-

trabalho-no-ministerio-publico-para-pessoas-com-deficiencia-ou-doenca-

grave?highlight=WyJzYW5kcmEiXQ== 
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COMPOSIÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E REPRESENTAÇÃO 

 

1. Apoio na coordenação finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do 

Coronavírus-19 (GIAC-COVID19). O GIAC-COVID-19, instituído em 16 de março, pelo pre-

sidente do CNMP e procurador-geral da República, Augusto Aras, é responsável pelo acompa-

nhamento das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no âmbito do Ministério Público 

brasileiro. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12990-novo-coronavirus-comissao-da-saude-

do-cnmp-integra-coordenacao-de-gabinete-para-nortear-trabalho-do-mp-brasileiro?highlight=WyJnaWFjLWNv-

dmlkMTkiXQ== 

2. Representante do CNMP no Comitê de Co-

ordenação Nacional para Enfrentamento da 

Pandemia da Covid-19. A portaria do presi-

dente da Casa, Augusto Aras, foi publicada no 

dia 29 de março, no Diário Oficial da União. 

Como representante do CNMP, a presidente 

da Comissão da Saúde participa na condição 

de autoridade convidada das reuniões do Co-

mitê, que discute medidas a serem tomadas e 

auxilia na articulação interpoderes e interfederativa com o objetivo de enfrentar problemas 

econômicos, fiscais, sociais e de saúde decorrentes da pandemia. 

O Comitê é composto pelo presidente da República, que o coordena; pelos presidentes do Se-

nado Federal e da Câmara dos Deputados; e, na condição de observador, por uma autoridade 

designada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com a Secretaria-Executiva 

a cargo do Ministério da Saúde, o Comitê tem duração de 90 dias, que poderá ser prorrogada. 

A primeira reunião do novo comitê foi realizada nesta quarta-feira, 31 de março, das 9h às 10h, 

no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. 
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Comissão da Saúde do CNMP 

Desde o início da pandemia, a CES tem se destacado pela atuação proativa, seja oferecendo 

suporte aos membros do Ministério Público com atuação na área da Saúde, seja estabelecendo 

parcerias interinstitucionais em prol do combate à disseminação do coronavírus. 

A Comissão, por exemplo, atuou para viabilizar o acordo de cooperação técnica assinado entre 

CNMP e Ministério da Saúde voltado ao intercâmbio de informações e à implantação de ações 

destinadas ao aprimoramento das políticas públicas de saúde, com foco na relevância social e 

estratégica das medidas para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao longo do último ano, a Comissão, entre outras iniciativas, ainda desenvolveu a ferramenta 

Destcovid, que reúne as destinações de recursos realizadas pelos ramos e unidades do Ministé-

rio Público para o enfrentamento da pandemia de Covid-19; participou com protagonismo das 

reuniões e decisões do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac); 

e criou uma série de webinários para revelar a importância estratégica da articulação interinsti-

tucional como forma de debater, refletir e encontrar caminhos que auxiliem o MP brasileiro, 

especialmente no seu desafio de fiscalizar a política pública de saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14087-conselheira-sandra-krieger-e-escolhida-

para-representar-o-cnmp-em-comite-criado-pelo-poder-executivo-federal 

3. Integrante do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, designada 

pela Portaria CNMP-PRESI Nº 93, DE 26 DE MAIO DE 2021.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2021/2021.Portaria-

CNMP-PRESI.093.pdf 

4. Integrante do Grupo de Trabalho (GT), no âmbito da Presidência do CNMP e do Gabinete 

do Conselheiro Nacional do Ministério Público Otavio Luiz Rodrigues Jr., visando a elaborar 

anteprojeto de regulamentação nacional do regime jurídico das fundações, como norma de aper-

feiçoamento do velamento dessas pessoas jurídicas de direito privado, bem como eventual pro-

posta de aprimoramento do tratamento legislativo da matéria. Designada pela Portaria CNMP-

PRESI N° 108 DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Portarias_Presidencia_nova_versao/2021/2021.Portaria-

CNMP-PRESI.108-1.pdf  
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PUBLICAÇOES NO CNMP 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, IGUALDADE DE GÊNERO E SUA NECESSÁRIA RE-

PERCUSSÃO NOS EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS 

CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O objeto do presente ensaio está relacionado ao julgamento da Proposição nº 1.00449.2018-78, 

relatada por esta Conselheira Nacional do Ministério Público e aprovada à unanimidade pelo 

Plenário do CNMP em Sessão de 12/11/2019. A proposta, idealizada pelo Conselheiro Valter 

Shuenquener de Araújo, tinha por objetivo inserir disposição específica na Resolução CNMP 

nº14/2006, passando a vedar, expressamente, a exigência de apresentação de exames ginecoló-

gicos durante o exame de higidez física e mental nos concursos públicos de ingresso na carreira 

do Ministério Público brasileiro. 

O voto aqui apresentado tem como premissas iniciais as normas plasmadas no art. 5º, caput e 

inciso I, da Constituição Federal de 1988, que prescrevem que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-

tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-

priedade, e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Em paralelo, considera fundamental rememorar que constituem objetivos fundamentais da Re-

pública Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV, da CF), salientando, 

em especial, que a Carta da República também destinou fundamental espaço à proteção das 

mulheres no mercado de trabalho, vedando a discriminação de gênero como critério de admis-

são (art. 7º, incisos XX e XXX, da Constituição Federal de 1988). 

Considerando esse espectro constitucional, trouxe a lume previsões legais no sentido de se pro-

ibir a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias, para 

efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, ambas estatuídas na Lei 

nº 9.029/1995 e na Consolidação das Leis do Trabalho. 
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A partir do cenário acima delineado, busca-se evidenciar a significativa atenção do legislador 

constitucional no tocante à situação da mulher trabalhadora, ensejando várias alterações nos 

textos infraconstitucionais e a criação de leis tratando do assunto, tornando incontestes os pa-

râmetros de vedação e diferenciação no âmbito do trabalho. 

Diante disso, ressalta-se que o Ministério Público brasileiro, instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrá-

tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve permanecer firme no propósito de 

assegurar a igualdade de gênero, não podendo se permitir refutar a aplicação de princípios e 

regras que vedam a adoção de práticas discriminatórias e limitativas para efeito de acesso à 

relação de trabalho, ou de sua manutenção. 

Dentro desse ideativo, após introduzida a temática de forma geral, debruçando detidamente 

sobre os termos da Proposição apresentada, consignei que as normas constitucionais e legais 

que versam sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho e a vedação ao tratamento dis-

criminatório devem ser concretizadas também na realização dos concursos públicos e na efetiva 

nomeação das candidatas para ingresso na carreira do Parquet. 

Nesse quadrante, postam-se argumentos de forma a frisar que, ao exigir irrestritamente a reali-

zação de exames ginecológicos capazes de detectar um reduzido número de tipos de câncer, 

estariam os Órgãos Ministeriais incorrendo em uma previsão desarrazoada e sem justificativa 

plausível, sobretudo quando os exames a serem exigidos não estão diretamente relacionados à 

comprovação da capacidade física e mental para o regular exercício das atividades. 

De fato, a exigência de exame ginecológico pelos concursos fere o princípio da igualdade de 

todos perante a lei e se apresenta arbitrária ao impor tratamento desigual entre homens e mu-

lheres, haja vista que há, por certo, discriminação de gênero ao se escolher, dentre as inúmeras 

doenças que podem afetar homens e mulheres, aquelas especificamente ligadas aos órgãos re-

produtivos e sexuais femininos. 

Ora, o complexo normativo acima citado adota como valores a promoção da igualdade entre 

homens e mulheres, de modo que a imposição dos referidos exames ginecológicos possui cará-
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ter discriminatório, visto que não são exigidos dos candidatos do sexo masculino exames aná-

logos que atestem doenças, infecções ou propensão, por exemplo, para quaisquer tipos de cân-

cer, não obstante a existência de riscos de igual dimensão à sua saúde. 

No caso específico da colpocitologia oncótica (Papanicolau), utilizada para a detecção de lesões 

precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, quando exigida sem específica 

recomendação médica, viola o direito à intimidade da mulher, albergado pelo art. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal de 1988, sobretudo em razão de seu caráter invasivo que expõe a vida 

sexual da candidata. 

Já no caso do exame de mama, urge pontuar que o INCA - Instituto Nacional do Câncer - 

divulgou as Diretrizes para a Detecção precoce do câncer de Mama no Brasil recomendando 

que a mamografia deve ser realizada apenas a partir de 50 anos, de 02 em 02 anos1. Deste modo, 

a exigência de mamografia para mulheres com idade inferior a 50 anos se revela contrária à 

orientação do Ministério da Saúde e não pode ser mantida. 

Diante disso, conclui o voto que a previsão, para investidura em cargo público, de exames es-

pecíficos, invasivos e com resultados não pontuais, apresenta-se desnecessária. 

Para além disso, registra que, ainda que fosse detectada alguma moléstia nos mencionados exa-

mes ginecológicos, tal circunstância não importaria, necessariamente, na inaptidão de mulheres 

para o exercício dos cargos públicos pertencentes às carreiras integrantes do Ministério Público 

brasileiro, haja vista que não haveria incompatibilidade com as suas atribuições. 

Na espécie, o art. 37, inciso I, da Constituição Federal determina que os cargos, empregos ou 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei. Além disso, o inciso II do aludido dispositivo prevê que a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 

                                                 
1 https://www.inca.gov.br/en/node/1208. Acesso em 30/10/2019. 
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Dessa forma, a Carta Magna disciplina os requisitos para ingresso na Administração Pública, 

que devem considerar a natureza e a complexidade do cargo. Destarte, quaisquer critérios res-

tritivos para o acesso a cargos públicos só se justificam diante da natureza das atividades a 

serem exercidas pelos candidatos, em casos específicos.  

Assim, a mera possibilidade de eliminação de uma candidata, por simplesmente ser portadora 

de doença ou limitação física que não a impeça de exercer as atividades ínsitas ao cargo, viola 

a principiologia em tela, visto que impeditiva, sem particularização relativa às atividades exer-

cidas, à investidura no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público, consubstanci-

ada em mera possibilidade de evolução de doença. 

Nessa esteira, ficou em relevo que se encontra sedimentado na jurisprudência o entendimento 

segundo o qual a eliminação de candidato, por ser portador de doença ou limitação física que 

não o incapacite para o exercício das atividades inerentes ao cargo, malfere os princípios da 

isonomia, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, inexistindo fundamento legal ou 

legítimo para eventual pretensão de impedir a investidura no cargo, baseada em mera possibi-

lidade de evolução de doença. 

Assim sendo, forte nas razões acima explicitadas, reconhece-se na esteira do que já o fizera o 

Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0005835-

71.2015.2.00.0000, em edital de seleção para Juízes do TJ-SP2, que não há sentido ou razoabi-

lidade na exigência incondicional do exame para todas as ingressantes nas carreiras do Minis-

tério Público, sem avaliar a condição geral de saúde da candidata e sem indicação médica, su-

pedaneada simplesmente na condição de mulher. 

                                                 
2 Relatado pelo Conselheiro Nacional de Justiça André Godinho, o Pedido de Providências (PP) 0005835-
71.2015.2.00.0000 foi analisado na 270ª Sessão Ordinária do CNJ, realizada em 24/4/2018. O aludido 
procedimento foi julgado procedente nos seguintes termos: 1) determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo para que se abstivesse de observar os ditames da Resolução SPG Estadual nº18, de 27 de abril de 2015, 
no tocante a exigência do exame ginecológico de colpocitologia oncótica (“Papanicolau”) como requisitos para 
investidura nas carreiras da magistratura e de servidores público do Poder Judiciários; e 2) determinação de 
remessa de cópia integral do expediente à Secretaria Geral, bem como à Comissão Permanente de Eficiência 
Operacional de Gestão de Pessoas do Conselho Nacional, para o conhecimento e providências que entenderem 
oportunas no tocante à eventual regulamentação da matéria de forma ampla para todos os órgãos do Poder 
Judiciário. 
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Entendimento diverso, no sentido de se permitir tal exigência discriminatória, enseja violação 

ao art. 4º, “f”, da Convenção Interamericana para prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a mulher – Convenção de Belém do Pará, norma essencial à garantia dos direitos humanos das 

mulheres. 

Por fim, frise-se, considerando oportuno esse destaque, que, não obstante a realização de 

exames ginecológicos seja recomendável, a sua exigência sem específica recomendação médica 

afronta o direito à intimidade e à privacidade da mulher, razão pela qual não podem os Órgãos 

Ministeriais imporem essa condição para admissão nos quadros de pessoal da Administração 

Pública. 

Pelas razões acima delineadas, pertinente a proposta que visou a eliminar dos concursos para 

ingresso na carreira do Ministério Público a exigência de exame ginecológico, razão pela qual 

apresentei voto pela aprovação da proposição, de modo a acrescentar o § 3º ao art. 23 da 

Resolução CNMP nº 14/2006, dispondo sobre a vedação da exigência de apresentação de 

exames ginecológicos durante o exame de higidez física e mental. 

Publicação: CNMP em Ação – Uma análise teórica da sua jurisprudência – Volume 2, página 
117.  
 
Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documen-
tos/2020/CNMP_A%C3%A7%C3%A3o_Final.pdf 
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INSPEÇÕES EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

– O MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE AO ISOLAMENTO E À NEGLIGÊNCIA 

 

O objeto do presente ensaio está relacionado ao julgamento da Proposição nº 1.00151/2019-67, 

relatada por esta Conselheira Nacional do Ministério Público e aprovada à unanimidade pelo 

Plenário do CNMP em sessão de 27/4/2021. Em linhas gerais, seu objeto dispõe acerca da “atu-

ação dos Membros do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência residentes em instituições que prestem serviços de acolhimento de pessoas com de-

ficiência, em substituição à Recomendação nº 64 de 24 de janeiro de 2018”. 

De início, faço questão de consignar minha compreensão de que o CNMP deve abster-se de 

normatizar em excesso, concentrando seus esforços para expedir atos regulamentares nas ma-

térias mais relevantes, em que a normatividade deficiente sobre a matéria objeto da proposição 

esteja evidenciada ou em que a necessidade de uniformização de comportamentos esteja nítida. 

Por sua vez, no presente caso, reconheci que, de fato, mostrava-se oportuna a publicação de 

Resolução, sobretudo como forma de racionalizar e tornar obrigatórias as atividades de inspe-

ção nas instituições de acolhimento a pessoas com deficiência, assegurando, assim, sua plena 

efetivação na garantia dos direitos humanos. 

Impende aqui registrar, na esteira do escólio de Otto Marques da Silva, que no Brasil, durante 

muitos séculos, a pessoa com deficiência foi excluída do convívio social e incluída na categoria 

mais ampla dos “miseráveis”, assim como ocorria com os pobres3. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a seu turno, foram garantidos e positiva-

dos diversos direitos das pessoas com deficiência, estabelecendo-se, de modo claro, a necessi-

dade de proteção e auxílio a estas pessoas, tanto por parte do Estado quanto da sociedade. Em 

                                                 
3 SILVA, Otto Marques da. Epopéia Ignorada – A História da Pessoa Deficiente no Mundo de Ontem e de 

Hoje. São Paulo: Cedas, 1987. 
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suma, conferiu-se tratamento mais amplo e detalhado às pessoas com deficiência, em grande 

medida devido à participação das associações representativas desses grupos vulneráveis. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Flávia Piovesan4: 

A Carta brasileira de 1988, ao revelar um perfil eminentemente social, 
impõe ao poder público o dever de executar políticas que minimizem 
as desigualdades sociais e é neste contexto que se inserem os sete arti-
gos constitucionais atinentes às pessoas com deficiência. Esses dispo-
sitivos devem ser aplicados de modo a consagrar os princípios da dig-
nidade da pessoa humana, da igualdade, da cidadania e da democracia. 
Vale dizer, a elaboração legislativa, a interpretação jurídica e o desen-
volvimento das atividades administrativas devem se pautar por esses 
princípios, a fim de alcançar o ideal de uma sociedade mais justa, de-
mocrática e igualitária. 

Dentro desse ideativo, importa salientar que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, 

com status de emenda constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência e seu protocolo facultativo. 

Na esteira da mencionada Convenção, em 06 de julho de 2015 foi promulgada a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146), também conhecida como Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania. 

A normatização se baseia na proteção da pessoa com deficiência como desdobramento dos di-

reitos humanos convergindo com a Constituição de 1988 que, em seu art. 1º, arrola dentre os 

fundamentos do Estado Democrático, a dignidade da pessoa humana 

Impende aqui consignar que o art. 8º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência-, preconiza ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

                                                 
4 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6º edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 429. 
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sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissi-

onalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos 

avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 

e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direi-

tos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, das leis e de outras normas que 

garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Como bem acentua Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, a mudança na terminologia e a ressig-

nificação foram necessárias para modificar a visão social da deficiência, na medida em que ela 

passa a ser medida não só pela limitação física, sensorial ou cognitiva, com também pelo nível 

de incapacidade de relacionar-se com o meio da maneira mais independente possível5.O con-

ceito também revolucionou ao superar a visão médica da deficiência, o que se revelou necessá-

rio para se entender a pessoa com deficiência como sujeito capaz de exercer seus direitos. 

Nessa toada, segundo estabelece o art. 31 da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiên-

cia tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, a viver com seu cônjuge 

ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente, ou, ainda, em 

residência inclusiva, cabendo ao Poder Público adotar programas e ações estratégicas para 

apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. 

Por sua vez, é forçoso ponderar que os direitos previstos no Texto Constitucional e no próprio 

Estatuto não têm sido implementados de modo satisfatório. A violação aos direitos das pessoas 

com deficiência subsiste, especialmente pela falta de concretização dos direitos constitucionais 

previstos. 

Em que pese o ordenamento pátrio disponha que as pessoas com deficiência têm o direito de 

viver de forma independente em sociedade, e não segregadas e confinadas em instituições onde 

estão sujeitas ao controle por parte de outras pessoas, o governo brasileiro não oferece apoio 

suficiente para que famílias de crianças com deficiência criem seus filhos em casa e que adultos 

                                                 
5 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. A ONU e seu Conceito Revolucionário de Pessoa com Deficiência. 
Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/Onu_Ricardo_Fonseca.php>. Acesso em: 18/12/2019. 
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com deficiência vivam de forma independente, resultando, assim, na escolha pela instituciona-

lização. 

Não obstante a promulgação do aludido diploma legal e a vigência daqueles já existentes em 

nosso ordenamento jurídico prevendo instrumentos de defesa dos direitos das pessoas com de-

ficiência (Leis nº 7.853/89, nº 10.048/00, nº 10.098/00 e nº10.216/01), é imperioso denotar que 

milhares de pessoas no Brasil vivem em instituições de acolhimento, revelando-se aquelas 

como as únicas opções de residência de longo prazo para muitos. 

Ocorre que, no âmbito dessas instituições, crianças e adultos podem enfrentar negligência, con-

dições desumanas e abuso, com pouco respeito a sua dignidade e necessidades ou preferências 

individuais, submetendo-se, não raras vezes, a detenções ilegais. Mostra-se, assim, indene de 

controvérsia que ainda há pessoas com deficiência, em especial intelectual e mental, que se 

encontram institucionalizadas, vivendo em situação de vulnerabilidade e risco social, com seus 

direitos gravemente violados de forma contínua e duradoura. 

Vale aqui salientar que o relatório da Human Rights Watch6, importante organização interna-

cional não governamental que defende e realiza pesquisas sobre direitos humanos, intitulado 

“Eles ficam até morrer – uma vida de isolamento e negligência em instituições para pessoas 

com deficiência no Brasil”, publicado no ano de 2018, trouxe à tona uma realidade brasileira 

que já deveria ter sido banida há muitos anos e que não atende os parâmetros mínimos de res-

peito aos direitos humanos. 

Com efeito, importa observar que o avanço legislativo vivenciado nos últimos anos não se apre-

sentou suficiente para implementar as mudanças necessárias no quadro de violação de direitos 

humanos, decorrente da continuidade da existência destes abrigos e da institucionalização das 

pessoas com deficiência nestes locais. 

                                                 
6 Disponível em: <https://www.hrw.org/pt/report/2018/05/23/318044>. 
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Dentro desse ideativo, tona-se clara, inclusive a partir do aludido relatório, trazido ao conheci-

mento do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, a necessidade de adoção de me-

didas efetivas e planejadas por parte dos Membros do Ministério Público para a mudança deste 

cenário. 

Ora, não se pode olvidar que a Carta da República, no seu art. 127, caput, e a Lei Brasileira de 

Inclusão ressaltam o importante papel que possui o Ministério Público na proteção da pessoa 

com deficiência de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante (art. 7º, parágrafo único, e art. 79, § 

3º). 

Importante destacar que a Recomendação nº 64, de 24 de janeiro de 2018 do CNMP, então em 

vigor, apenas orientava “sobre a atuação do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal 

e Territórios na realização de visitas em instituições que atendam pessoas com deficiência em 

regime de acolhimento e/ou internação de longa permanência”. 

Revelou-se, assim, oportuna a edição da Resolução proposta, de modo a racionalizar as ativi-

dades de inspeção e garantir sua plena efetivação. Saliente-se que somente com a edição desse 

ato normativo, nos termos do Voto desta subscritora, restarão possibilitados o mapeamento des-

tas instituições de acolhimento e a atuação fiscalizatória contínua e duradoura por parte do Mi-

nistério Público, encontrando-se, portanto, justificada a mudança delineada na Proposição apro-

vada por este CNMP. 

Com efeito, a partir das inspeções empreendidas, cuja realização passará a ser obrigatória, po-

derão ser elaborados relatórios contendo dados de suma importância acerca das condições das 

unidades inspecionadas. Verificar-se-á, assim, se o trabalho desenvolvido em instituições que 

atendem pessoas com deficiência em regime de acolhimento assegura adequadas condições de 

vida e de atendimento, avaliando-se a promoção da autonomia e circulação social dos sujeitos 

por elas atendidos. 

Nesse diapasão, trago à colação os aspectos a serem observados por ocasião das inspeções, 

consoante a Proposição aprovada: 
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§1º O relatório conterá dados sobre: 

I – natureza jurídica da entidade, regularização do serviço junto aos 
órgãos de fiscalização e inscrição junto ao Conselho Municipal de 
Assistência Social, se for o caso; 

II – existência de acessibilidade em todos os ambientes e de adaptação 
razoável para cada caso, incluídos os recursos de tecnologia assistiva e 
comunicação acessível; 

III – capacidade e ocupação da unidade inspecionada; 

IV – existência de recursos materiais e equipe de atendimento em 
número e qualificação adequados e suficientes; 

V – adequação do trabalho social essencial ao serviço, como a escuta, 
o acesso à informação e a defesa de direitos, entre outros; 

VI – acesso das pessoas acolhidas a outros serviços e benefícios 
essenciais, em particular aos de saúde, educação, previdência social e 
assistência social; 

VII – participação dos acolhidos na vida comunitária, promoção da 
autonomia e inserção em atividades de lazer e trabalho; 

VIII – ações para manutenção ou recuperação dos vínculos, inclusive 
com a família extensa; 

IX – planejamento individual do atendimento a cada residente; 

X – existência de violações a direitos humanos dos usuários; 

XI - verificação da existência de sentenças de interdição ou de curatela, 
e encaminhamento para eventual revisão na perspectiva de garantia da 
capacidade civil; 

XII – considerações gerais e outros dados reputados relevantes. 

 

Destaco ainda, por relevante, que refutei, quando da análise das sugestões apresentadas, a ado-

ção de formulário de inspeção específico, considerando que o nível de detalhamento apresen-

tado, a meu sentir, poderia dificultar ou mesmo engessar a atividade do Agente Ministerial. 

Também rejeitei proposta de fiscalização por amostragem, considerando a necessidade de que 

o maior número possível de instituições seja inspecionado pelo Agente Ministerial anualmente, 
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assegurando-se que, de forma inadiável, aquelas ainda não fiscalizadas por ele o sejam no ano 

seguinte. 

Assim, destaco que, a partir desse novo regramento, detectando irregularidades, o Órgão Mi-

nisterial possuirá subsídios para a eventual instauração de procedimento próprio para o fim de 

adequá-las à ordem jurídica, adotando-se as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessá-

rias à implementação das Políticas Nacional, Estadual, Municipal e/ou Distrital para a pessoa 

com deficiência, especialmente quanto aos serviços, programas, projetos e benefícios a ela des-

tinados. 

Também a partir disso, os Membros do Ministério Público poderão fomentar a realização, pelo 

Poder Executivo local, de mapeamento das instituições que promovem o acolhimento de pes-

soas com deficiência, diagnóstico das condições de atendimento às pessoas com deficiência da 

localidade, planejamento das ações para progressiva desinstitucionalização dos residentes e 

adequação das unidades às diretrizes de reordenamento dos serviços de acolhimento. 

Pelas razões acima delineadas, reputei como pertinente a aprovação da proposta que visou re-

gulamentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais 

das pessoas com deficiência residentes em instituições que prestem serviços de acolhimento de 

pessoas com deficiência, no que fui acompanhada pelos demais Membros do Colegiado.  

Deixo aqui registrado que o amadurecimento do CNMP tem potencializado o seu relevante 

papel de indutor de políticas institucionais e desenvolvedor de projetos e ações que visam ao 

fortalecimento e ao aprimoramento do Parquet, a exemplo da norma aprovada. O êxito dessas 

missões, para além de contribuir de forma relevante para o aumento da confiança da sociedade 

na instituição ministerial, assegura a transformação da realidade social ao firmar balizas de 

atuação essenciais ao eficiente desempenho das funções do Ministério Público.  

 

  



 

Página 73 de 111 

ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DA 

SAÚDE 

 

I – ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE (2019) 

1. Seminário "Ministério Público, Diálogos Institucionais e a Efetividade das Políticas Públicas 

de Saúde", promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público 

na Saúde (CES) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O seminário aconteceu 

no auditório do CNMP, em Brasília-DF, nos dias 28 e 29 de novembro. O evento teve como 

objetivo promover o diálogo entre as instituições atuantes na área da saúde, fomentando as 

discussões e interlocuções sobre o tema, com a participação de membros de todas as unidades 

e ramos do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB) e de gestores responsáveis pelo planejamento e execução da política pú-

blica sanitária.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12674-prosseguem-abertas-inscricoes-para-o-
seminario-ministerio-publico-dialogos-institucionais-e-a-efetividade-das-politicas-publicas-de-
saude?highlight=WyJzYVx1MDBmYWRlIiwic2FcdTAwZmFkZScsIl0= 

2. Publicação da Revista Ministério Público, Diálogos Institucionais e a Efetividade das Políti-

cas Públicas de Saúde. Contando com a contribuição do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS), a publicação é fruto do trabalho de todos os colaboradores da CES e de 

diversos outros autores.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/10.01_LIVRO_MA-
NUAL_SA%C3%9ADE_2_5.pdf 
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II – ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE (2020-2021) 

 

II.1 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

Elaboração do Plano Diretor da Comissão, que elenca os objetivos e as ações prioritárias para 

o biênio 2020/2021 – Portaria CNMP-SG n° 75, de 27 de fevereiro de 2020. 

 

II.2 - COVID-19 

APRESENTAÇÕES, PALESTRAS, REUNIÕES E DEBATES  

1. Reunião com representantes do Ministério da Saúde - MS, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/20200331_-_Bole-
tim_CES__COVID19.pdf; 

 

2. Reunião por videoconferência, no 

dia 31 de março de 2020, com os mem-

bros focalizadores do MPF que inte-

gram o GIAC.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/por-
tal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-
_Boletim_CES__COVID19_1.pdf 
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3. Participação, aos 2 de abril de 2020, em reunião e entrevista coletiva do Procurador-Geral da 

República e Presidente do CNMP, Augusto Aras, e do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Man-

detta. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf;  

 
4. Reunião, no dia 3 de abril de 2020, no Palácio do Planalto, contando com a presença dos 

membros auxiliares da Comissão da Saúde, da Coordenadora Nacional Finalística do GIAC e 

do Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e Coordenador do Centro de Ope-

rações de Enfrentamento da COVID-19 da Presidência da República, Heitor Freire de Abreu. 

Participaram também agentes da CGU e TCU. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 
5. Reunião por videoconferência, no dia 6 de abril de 2020, com o Procurador-Geral de Justiça 

do Ministério Público de Santa Catarina e sua equipe, oportunidade em que foi apresentado o 

trabalho ministerial sobre o tema naquela unidade federativa. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 
6. Ainda no dia 6 de abril de 2020, a 

Comissão participou de videoconfe-

rência com o Ministro da Saúde, a Co-

ordenadora Nacional Finalística 

do Giac e membros do Ministério Pú-

blico dos Estados e do Ministério Pú-

blico Federal. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 
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7. No dia 7 de abril de 2020, os mem-

bros auxiliares da Comissão da Saúde 

participaram de reunião na Procurado-

ria-Geral da República, que contou 

com a presença do Procurador-Geral 

da República e Coordenador-Geral do 

GIAC-COVID-19, Augusto Aras, da 

Coordenadora Nacional Finalística 

do GIAC, Célia Delgado, do Procura-

dor-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social – BDNES, Gustavo Montezano, e do diretor jurídico do BNDES, 

Saulo Puttini. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200415_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
8. No dia 8 de abril de 2020, a Conse-

lheira Presidente da CES coordenou 

reunião, por videoconferência, que 

contou com a participação do Procura-

dor-Geral da República e dos 27 Pro-

curadores-Gerais de Justiça dos Minis-

térios Públicos Estaduais. Participaram 

ainda da reunião o Procurador-Geral 

do Trabalho, Alberto Balazeiro, o 

membro auxiliar da presidência do CNMP, Carlos Vinícius Ribeiro, e toda a equipe da CES.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200415_-_Boletim_CES__CO-

VID19.pdf; 
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9. Aos 13 de abril de 2020, a Comissão participou de reunião com a Coordenação Nacional 

Finalística do GIAC, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e os membros focalizadores do 

Ministério Público Estadual e Federal. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200415_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
10. Rodada de reuniões entre os dias 

14 e 23 de abril de 2020, também por 

videoconferência, entre os membros 

da Comissão da Saúde, a Coordenação 

Nacional Finalística do GIAC, os 

membros focalizadores, o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde - 

CONASS e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde - CO-

NASEMS.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200428_-_Boletim_CES__CO-
VID19_4.pdf; 

 
11. A presidente da Comissão da Saúde participou de reunião virtual com o Comitê Executivo 

do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, no dia 16 de abril de 2020. A 

reunião contou com a presença da Coordenadora do Grupo Executivo, Juíza Candice Lavo-

cat Galvão Jobim, do ex-Conselheiro do CNJ, Arnaldo Hossepian, do Presidente Substituto da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rogério Scarabel, da diretora da ANS, Simone 

Freire, do presidente do Instituto Coalizão Saúde (ICOS), Claudio Lottenberg, do presidente da 

Federação Nacional de Saúde (FenaSaúde), João Alceu Amoroso lIma, da Diretora-Executiva 

da FenaSaúde, Vera Valente, do presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pullin, do presidente 

da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), Anderson Mendes, e 

do presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Reinaldo Scheibe. O 

objetivo da reunião foi discutir o reflexo da atuação dos operadores do sistema de justiça na 



 

Página 78 de 111 

prestação de serviços pelas operadoras de planos de saúde. A participação das empresas e de 

suas associações permitiu a apresentação de propostas de ações para a integração entre os seto-

res público e privado, com o reconhecimento de que a crise de COVID-19 exige estratégias 

unificadas. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200428_-_Boletim_CES__CO-
VID19_4.pdf; 

 
12. No dia 20 de abril de 2020, a Con-

selheira Sandra Krieger participou do 

seminário “As Regras Emergenciais 

em Tempos de Covid19”, organizado 

pela TV CONJUR, com a curadoria do 

também Conselheiro Nacional do Mi-

nistério Público, Otávio Luiz Rodri-

gues Junior.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200428_-_Boletim_CES__CO-
VID19_4.pdf 

 
13. A presidente da Comissão da Saúde e os membros auxiliares participaram de reunião, no 

dia 23 de abril de 2020, com os demais participantes do GIAC e com a diretoria do BNDES 

(Saulo Benigno Puttini), oportunidade em que a instituição reportou detalhes sobre as medidas 

que se pretendia implantar para a retomada do crescimento econômico em meio à pandemia. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200428_-_Boletim_CES__CO-
VID19_4.pdf; 

 

14. No dia 24 de abril de 2020, a Comissão participou de reunião promovida no âmbito do 

Observatório Nacional, com vistas às tratativas relacionadas à Operação Acolhida do Exército 

brasileiro, representado na ocasião pelo General Barros. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200428_-_Boletim_CES__CO-
VID19_4.pdf 
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15. Aos 29 de abril de 2020, a Comissão da Saúde participou de reunião promovida pela Coor-

denação Nacional Finalística do GIAC, que contou com a presença de representantes do Tribu-

nal de Contas da União, entre eles o Secretário de Estratégias para o Combate à Fraude e Cor-

rupção, Rainério Rodrigues Leite.  

Disponível em: (https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200505_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 

16. No dia 30 de abril de 2020, a Comissão da Saúde participou de reunião na Casa Civil, com 

a presença de várias instituições do sistema judicial, dentre elas a Procuradoria do Banco Cen-

tral, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda, procuradores de Agências 

Reguladoras, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde e membros da equipe de Governo.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200505_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 

17. Aos 5 de maio de 2020, a Comissão, em conjunto com os demais membros da Coordenação 

do GIAC, esteve reunida com representantes do MPT, da CEF e de entidades representativas 

do setor bancário para tratar das aglomerações nas filas para recebimento do auxílio emergen-

cial, bem como da falta de acesso aos excluídos digitais ao cadastramento exigido para recebi-

mento do benefício. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200513_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

18. No dia 8 de maio de 2020, a Comissão reuniu-se com o Prof. Dr. Tarcísio Marciano da 

Rocha Filho, do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada e Instituto de Física da 

UnB.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200513_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 
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19. Na mesma data, na Casa Civil, re-

alizou-se a segunda reunião de resolu-

ção extrajudicial de conflitos envol-

vendo a COVID-19. Além do GIAC, 

participaram da reunião representantes 

CNJ, do Ministério da Saúde, da AGU, 

do MDR, da DPU e da Procuradoria da 

CEF. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200513_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
20. No dia 11 de maio de 2020, a Comissão da Saúde esteve reunida com o Secretário de Saúde 

do Distrito Federal, Dr. Francisco Araújo, e com o Subsecretário de Vigilância em Saúde, Dr. 

Eduardo Hage, na sede da Secretaria local. Em pauta, a consolidação de canais de acesso direto 

às informações epidemiológicas e político-sanitárias locais. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200519_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 

21. Aos 14 de maio de 2020, a Conse-

lheira Sandra Krieger participou do III 

Encontro de Ouvidores do Ministério 

Público, promovido pela Ouvidoria 

Nacional, presidida pelo Conselheiro 

Oswaldo D’Albuquerque. Na oportu-

nidade, a presidente da Comissão da 

Saúde apresentou o trabalho que a CES 

tem desenvolvido ao longo desse perí-

odo, por meio da atuação interinstitucional do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200519_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf 
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22. Aos 19 de maio de 2020, a Comis-

são da Saúde participou de reunião vir-

tual com o Procurador-Geral da Repú-

blica e Presidente do CNMP, Augusto 

Aras, os Conselheiros Marcelo Weit-

zel, Sebastião Caixeta, Luiz Fernando 

Bandeira de Mello e Oswaldo D’Albu-

querque, além de Procuradores-Gerais 

de Justiça e representantes do Ministé-

rio da Saúde, do Tribunal de Contas da União e da Advocacia-Geral da União. O tema principal 

do encontro foi o debate sobre proposta de assinatura de termo de cooperação técnica entre o 

Ministério da Saúde e o CNMP, para o incremento das medidas de combate à corrupção em 

tempos de Covid-19.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200519_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf 

  
23. Na quarta-feira, 20 de maio de 2020, a Comissão de Saúde, juntamente com demais mem-

bros da Coordenação do GIAC e representantes da Secex-5 do TCU, participou de reunião com 

o então Ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello. e membros de sua equipe. Em 

pauta, as ações integradas no combate aos desvios na execução orçamentária da Saúde.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200527_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
24. Na sessão virtual de 26 de maio de 2020, o Plenário do CNMP referendou a Recomendação 

nº 72, de 23 de abril de 2020. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200527_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf 

 
25. Comissão da Saúde participou de reunião no dia 27 de maio de 2020, na sede da Procura-

doria-Geral da República, no âmbito do GIAC, com a finalidade de tratar do tema “distribuição 

de respiradores” para as unidades da federação. A reunião contou com a presença de represen-

tantes do Ministério da Saúde (Coronel Luiz Antônio Franco Duarte – Secretaria de Atenção 
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Especializada em Saúde - SAES e Dra. Mayra Pinheiro – Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde) e possibilitou a apresentação de dados e informações por parte do Go-

verno Federal.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200603_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
26. Reunião, no dia 1º de junho de 2020, com a participação do Ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello, do Secretário Executivo da Pasta, da Consultoria Jurídica do MS, de técnicos que 

participaram da confecção da Nota Orientativa sobre o Uso da Cloroquina/Hidroxicloro-

quina/Azitromicina, e de cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC), além dos inte-

grantes do GIAC, membros do MP Federal e dos Estados e do Procurador-Geral de Justiça do 

Rio Grande do Norte, Eudo Leite. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200603_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf 

 
27. Reunião, no dia 1° de junho de 2020, na sede da PGR, com o Ministério da Saúde, que 

contou com a apresentação de informações sobre o panorama de distribuição de respiradores e 

insumos.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200603_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 
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28. Aos 17 de junho de 2020, a Comis-

são da Saúde participou de reunião do 

Observatório Nacional sobre Questões 

Ambientais, Econômicas e Sociais de 

Alta Complexidade e Grande Impacto 

e Repercussão. Os principais assuntos 

discutidos foram a elaboração de uma 

plataforma de dados abertos interinsti-

tucional e a produção de formulário 

para avaliar o atendimento aos protocolos sanitários durante a retomada às atividades presenci-

ais nas unidades do Ministério Público e do Poder Judiciário. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200624_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1_1.pdf; 

  
29. Na mesma data, foi realizada reu-

nião do GIAC com representantes do 

Ministério da Saúde, do CONASS, do 

CONASEMS, da ANVISA e da indús-

tria farmacêutica para tratar da falta 

generalizada de sedativos, anestésicos 

e relaxantes musculares indispensáveis 

para se proceder à intubação dos paci-

entes graves da COVID-19. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200624_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1_1.pdf 

 
30. Aos 18 de junho de 2020, a presidente da Comissão da Saúde participou da 2ª Roda de 

Conversa “Direito, tecnologia e atuação do Ministério Público em tempos de pandemia”, pro-

movida pelo InovaEscola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Pú-

blico da União – ESMPU. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200624_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1_1.pdf 
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31. Reunião com o Ministério da Sa-

úde aos 19 de junho de 2020, para dis-

cussão dos termos de Acordo de Coo-

peração Técnica. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/por-
tal/images/noticias/2020/junho/20200624_-
_Boletim_CES__COVID19_1_1.pdf 

 

 
 

32. Aos 26 de junho de 2020, o membro auxiliar da Comissão da Saúde Rafael Meira Luz 

participou da 8ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos da COVID, no âmbito da 

Secretaria de Governo da Presidência da República. A reunião, coordenada pelo Assessor Es-

pecial da SEGOV, Paulo Bernardo Santos Andrade, contou com a participação do Procurador-

Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, do Defensor Público-Geral Federal, Gabriel Faria Oli-

veira, da Conselheira do CNJ Maria Tereza Uille Gomes, dentre outras autoridades. A CES 

postulou ao Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Du-

arte, o acesso aos dados de distribuição dos medicamentos destinados à utilização do denomi-

nado “kit intubação”.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200701_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
33. A Comissão da Saúde participou da 9ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos, no 

âmbito da SEGOV, no dia 2 de julho de 2020. A reunião, que contou com representantes de 

diversas instituições (TCU, CGU, DPU), tratou de temas como os critérios a serem utilizados 

pela iniciativa privada para o retorno gradual às atividades. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200708_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 
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34. No dia 6 de julho de 2020, a Comissão da Saúde participou da reunião realizada no âmbito 

do Observatório Nacional, com o Conselho Nacional de Justiça e instituições integrantes do 

Comitê de Crise, dentre as quais a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200708_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf 

 

35. Aos 7 de julho de 2020, a Comis-

são integrou nova reunião do Observa-

tório Nacional, em que foi apresentado 

um panorama do novo formato do por-

tal e os progressos conseguidos na 

construção da plataforma e otimização 

da integração dos dados. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200708_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 
36. A Comissão da Saúde realizou, no 

dia 10 de julho de 2020, a primeira reu-

nião interna de trabalho com seus 

membros colaboradores, designados 

pela Portaria CNMP-PRESI 114/2020. 

Na oportunidade, os novos integrantes 

da CES debateram temas relacionados 

ao SUS e à atuação do MP no enfren-

tamento da COVID-19. Além disso, 

foram apresentadas as iniciativas dos eixos temáticos estabelecidos no Plano Diretor da Comis-

são para o biênio 2020-2021 e traçados os primeiros encaminhamentos para a concretização 

dos objetivos propostos. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200715_-_Boletim_CES__CO-
VID19_.pdf;  
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37. No dia 13 de julho de 2020, em continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexi-

dade e Grande Impacto e Repercussão, a Comissão da Saúde participou da reunião realizada 

com o Conselho Nacional de Justiça e instituições integrantes do Comitê de Crise da COVID-

19, dentre as quais a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200715_-_Boletim_CES__CO-
VID19_.pdf; 

 
38. A Comissão da Saúde participou, aos 16 de julho de 2020, da 10ª Reunião de Resolução 

Extrajudicial de Conflitos do COVID-19, no âmbito da SEGOV, que teve em pauta temas como 

a resolução de problemas identificados no pagamento do auxílio emergencial, a proteção de 

populações indígenas e as dificuldades enfrentadas em determinadas regiões do país para a gra-

dativa e consciente retomada das atividades econômicas. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200722_-_Boletim_CES__CO-
VID19_.pdf; 

 
39. A Comissão da Saúde participou, aos 27 de julho de 2020, de nova rodada das reuniões 

semanais do grupo responsável pelo desenvolvimento do Painel interinstitucional sobre a CO-

VID-19, no âmbito do Observatório Nacional.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200729_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf 
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40. No dia 28 de julho de 2020, a pre-

sidente da Comissão da Saúde partici-

pou do I Congresso Digital COVID-19 

– Repercussões Jurídicas & Sociais da 

Pandemia, evento promovido pela Or-

dem dos Advogados do Brasil. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/por-
tal/images/noticias/2020/julho/20200729_-
_Boletim_CES__COVID19.pdf 

  

41. A Comissão da Saúde realizou visita ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-

NASS no dia 23 de novembro de 2020. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/boletim_ces__3_de_dezembro_2020.pdf; 

 
42. A retomada das atividades do Gabinete Integrado de Acompanhamento da COVID-19 - 

GIAC no ano de 2021 contou com a coordenação da Comissão da Saúde do CNMP e da 1ª 

CCR. Três reuniões marcaram o início dessa nova fase de atividades do GIAC - que se mostrou 

necessária em face do recrudescimento da pandemia e dos desafios em torno da vacinação da 

população. As duas primeiras reuniões foram realizadas com o secretário de Vigilância Sanitá-

ria do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, e a coordenadora geral do Programa Nacional 

de Imunizações, Francieli Fontana, com o objetivo de discutir o Plano Nacional de Operacio-

nalização da Vacinação contra a Covid-19. A terceira reunião do ano, ocorrido aos 24 de feve-

reiro de 2021, contou com a participação do diretor de Monitoramento e Avaliação do SUS do 

Ministério da Saúde, Angelo Denicoli, bem como de membros focalizadores do Ministério Pú-

blico que atuam no combate à pandemia nos Estados brasileiros. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/boletim.pdf; 
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43. A Presidente da CES ministrou, no 

dia 5 de março de 2021, a palestra: “Os 

reflexos da atuação do Ministério Pú-

blico no enfrentamento à Covid-19 e a 

atuação na Presidência da Comissão da 

Saúde e no GIAC”. A participação in-

tegrou o Webinário “O Ministério Pú-

blico no enfrentamento da pandemia 

da Covid-19”, promovido pelo Minis-

tério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP) e do Centro de Apoio Operaci-

onal dos Direitos da Saúde (CAOp).  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_2-2021b.pdf; 

 
44. No dia 9 de março de 2021, a Co-

missão da Saúde participou de reunião 

do GIAC, coordenada pelo Procura-

dor-Geral da República, Augusto 

Brandão de Aras, e pela Subprocura-

dora-Geral da República Lindôra Ma-

ria Araújo. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/por-
tal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_2-
2021b.pdf; 

 

45. A Comissão da Saúde, por meio de sua Presidente, Conselheira Sandra Krieger, e do mem-

bro auxiliar Rafael Meira Luz, participou da primeira reunião do Comitê de Coordenação Na-

cional para Enfrentamento da COVID-19, realizada aos 31 de março de 2021, no Palácio do 

Planalto. Estiveram presentes, ainda, o Presidente da República Jair Bolsonaro, os Presidentes 

do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Ministro da Saúde 

Marcelo Queiroga, o Ministro da Tecnologia e Ciência Marcos Pontes, a Ministra da SEGOV 
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Flávia Arruda, o Ministro das Comunicações Fábio Faria, a Conselheira do CNJ Candice La-

vocat, o Secretário-Geral do CNJ Valter Shuenquener, assim como outras autoridades do Poder 

Executivo. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_2-2021b.pdf; 

 
46. A Conselheira Sandra Krieger, presidente da Comissão da Saúde, participa ativamente das 

reuniões do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da COVID-19, criado pela 

Presidência da República. Durante a 3ª reunião, a conselheira nacional do Ministério Público 

Sandra Krieger defendeu a necessidade de uma atualização legislativa capaz de garantir o cum-

primento dos planos de saúde por parte das operadoras e de pacificar suas relações com os 

consumidores.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Abril_2021_-
_VF_1.pdf; 

 
47. No dia 3 de maio de 2021, os membros auxiliares da Comissão da Saúde participaram de 

reunião no âmbito do GIAC, que contou com a participação do Secretário Nacional de Vigilân-

cia em Saúde (SVS), Arnaldo Medeiros. A reunião teve por finalidade a apresentação das prin-

cipais demandas formuladas pelos membros do Ministério Público brasileiro, bem como a re-

cepção de informações sobre os principais temas afetos ao PNI – COVID-19.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Abril_2021_-
_VF_1.pdf; 

 

48. No dia 05 de agosto de 2021, a Conselheira Sandra Krieger participou do webinário Dia 

Nacional da Saúde – Bem Viver – Saúde Mental no Ministério Público, transmitido pelo 

Ministério Público de Pernambuco. O objetivo do webinário foi sensibilizar a instituição para 

a importância da identificação das questões referentes à saúde mental, obtendo-se um 

diagnóstico que viabilizará a estruturação de uma política eficaz de prevenção e cuidado com 

as pessoas, bem como fomentar a instituição de ações de desdobramento para o Projeto Bem 

Viver.  O evento contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça Paulo Augusto de 

Freitas Oliveira e do Coordenador do CAO Saúde Édipo Soares.   
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49. Planejamento familiar, violência contra a mulher, bioética e direitos fundamentais foram os 

aspectos que permearam os debates do programa “Diálogos Interinstitucionais em Saúde: 

Reflexões Bioéticas e Políticas de Gênero”, transmitido no dia 25 de agosto de 2021. A 

iniciativa é uma realização da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CES/CNMP), presidida pela conselheira Sandra Krieger. Nessa edição da série de webinários 

da CES, foram recebidas a advogada Lívia Callegari e as promotoras de Justiça 

Fabíola Sucasas e Juliana Felix, que também são membros auxiliares do CNMP. O debate girou 

em torno da recente notícia de que operadoras de planos de saúde passaram a exigir a 

autorização do cônjuge para a implantação de dispositivo intrauterino (DIU) em mulheres.  

 

50. A Comissão de Saúde se reuniu no dia 02 de setembro com os pesquisadores da FAURGS 

para alinhamento da etapa final da pesquisa sobre saúde mental. A pesquisa encontra-se na fase 

de análise dos dados coletados no questionário que foi disponibilizado aos colaboradores dos 

MPs durante os meses de julho e agosto. Foram apresentados resultados parciais e ajustados 

alguns detalhes relevantes para a conclusão da pesquisa. Participaram da reunião os membros 

auxiliares da CES: Marcelo de Oliveira Santos, Rafael Meira Luiz e Jairo Bisol, além dos 

pesquisadores Janine Kieling Monteiro, Jeferson Guimarães Borges Silveira, Luísa Torres, 

Marlon Freitas de Campos, Renato Koch Colomby, Silvia Generali da Costa, 

Jaqueline Tittoni e Thiele da Costa Muller Castro.   
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PRODUTOS (execução contínua): 

 
1. Formatação e posterior integração do Gabinete Integrado de Acompanhamento à 

Epidemia da COVID-19 (GIAC), criado pela Portaria PGR/MPU nº 59, de 16 de março de 

2020. 

 

2. Publicação periódica de boletins de acompanhamento da pandemia e da atuação da 

Comissão da Saúde, desde março de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inserção, na página da CES, de título específico sobre a pandemia da COVID-19 e in-

formações relativas à atuação do Ministério Público.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-da-saude/apresentacao 
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4. Disponibilização do Sistema DestCovid, plataforma desenvolvida em parceria entre a 

Comissão da Saúde e a Secretaria de Tecnologia da Informação do CNMP, vinculada à Secre-

taria-Geral. O sistema tem por finalidade consolidar as informações acerca da destinação de 

recursos resultantes da atuação do Ministério Público no enfrentamento à pandemia de COVID-

19, em cumprimento à Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 1/2020.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-da-saude/pandemia-covid-
19/destinacoes-de-recursos-do-mp-covid-19 
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ATUAÇÃO CONJUNTA E PARCERIAS  

 
1. Desenvolvimento do Sistema DestCOVID, em parceria com a STI/CNMP, com 

fundamento na Recomendação Conjunta Presidência e Corregedoria Nacional nº 1/2020, para 

consolidação dos dados relativos a destinações de recursos decorrentes das atividades 

finalísticas das unidades do Ministério Público Estadual no enfrentamento da pandemia da 

COVID-19. 

 

2. Publicação do Painel de Dados – DestCOVID, em que os dados compilados pelo sistema 

acima descrito são integrados àqueles colhidos, em sistema próprio, pelo Ministério Público 

Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. 

 

3. Participação no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e 

Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão com a inclusão do tema 

“Coronavírus” para acompanhamento conjunto do CNJ e do CNMP. 

 

4. Publicação de Painel BI de Atos e Normas editados pelo CNMP com referência ao novo 

Coronavírus. 

 

5. Realização, em parceria com a SECOM/CNMP, da campanha de divulgação de 

experiências exitosas das unidades ministeriais nas redes oficiais do CNMP - #MPcontraCovid-

19. 

 

6. Criação, na página da CES no Portal do CNMP, do item de menu “Informações Covid-

19” para consolidar dados a respeito da pandemia. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-da-saude/apresentacao; 

 
7. Mediante interface com o Prof. Dr. Tarcísio M. Rocha Filho, do Centro Internacional 

de Física da Universidade de Brasília, integrante de grupo de pesquisa que estuda o avanço da 
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pandemia no país, especialmente em grandes centros urbanos, foi produzido artigo sobre a evo-

lução da COVID-19 na cidade de São Paulo e elaborada para a comissão Nota Técnica Sintética, 

em referência ao Distrito Federal. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/20200331_-_Bole-
tim_CES__COVID19.pdf 

 
8. Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos reflexos da crise no transporte aéreo de 

passageiros, celebrado no âmbito do GIAC mediante articulação entre diversos órgãos do MP, 

contando com a participação da 1ª e 3ª CCR do MPF, bem como das principais companhias 

aéreas.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/20200331_-_Bole-
tim_CES__COVID19.pdf 

 
9. A Comissão compartilha conteúdo do portal COVID-19 Brasil, produzido por um grupo 

multidisciplinar de pesquisadores e hospedado pelo Centro de Informação e Informática em 

Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200415_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf 
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ATOS E NORMAS 

1. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2020: 

Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público brasileiro critérios de atuação na 

fiscalização de políticas públicas. 

2. RECOMENDAÇÃO Nº 72, DE 23 DE ABRIL DE 2020: Recomenda aos ramos e às 

unidades do Ministério Público Brasileiro a adoção de medidas para o incremento de insumos 

de saúde, mediante parcerias entre órgãos governamentais, iniciativa privada e instituições de 

ensino e pesquisa, no desenvolvimento de soluções de inovação aberta para minimização dos 

impactos da pandemia de COVID-19. 

3. RECOMENDAÇÃO GIAC-COVID-19 Nº 1, DE 22 DE ABRIL DE 2020: Dispõe sobre 

o acompanhamento e fiscalização, por parte dos Ministérios Públicos, da destinação de verbas 

públicas utilizadas para o combate à Epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

4. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESI-CN Nº 1, DE 20 DE MARÇO DE 2020: 

Dispõe acerca da priorização de reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do 

Ministério Público brasileiro para o enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus 

(Coronavírus-19). 

5. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CN-CES Nº 1, DE 19 DE MARÇO DE 2020: 

Dispõe acerca da atuação coordenada do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento da 

Epidemia do Coronavírus (COVID-19). 

6. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2020 – CES/CNMP/1ª CCR, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020: Nota Técnica referente à atuação dos membros do Ministério Público 

brasileiro em face da decretação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional para 

o coronavírus (COVID-19). 

7. Nota Técnica “Controle da Pandemia de COVID-19 no Brasil – O caso da Grande São 

Paulo”.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Abril/20200407_-
_Boletim_CES__COVID19_1.pdf; 
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II.3 - DESJUDICIALIZAÇÃO/ACT-MS 

APRESENTAÇÕES, PALESTRAS, REUNIÕES E DEBATES 
 

1. Início da execução do Projeto de Racionalização da Judicialização, com a publicação 

de artigos selecionados sobre o tema e de boas práticas realizadas pelas unidades e ramos do 

Ministério Público em tempos de pandemia. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-da-saude/pandemia-covid-
19/boas-praticas; 

 
2. Reunião presencial com membros do CONASS E CONASEMS para ampliar os canais 

de diálogo e de ação articulada com a gestão de modo a rever e desenvolver novas estratégias 

de atuação integrada entre controle e gestão, buscando o incremento da efetividade da política 

de saúde e das correspondentes ações de controle pela via extrajudicial. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200519_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 
3. Reunião presencial com o Presidente do CONASS, Alberto Beltrame, e com o diretor 

executivo Jurandi Frutuoso, para dar continuidade às estratégias de articulação e ampliação do 

diálogo interinstitucional entre controle e gestão, buscando o incremento da efetividade da 

política de saúde e das correspondentes ações de controle pela via extrajudicial.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200527_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

4. Participação da Comissão da Saúde em reunião com o Fórum de Saúde do CNJ em 29 

de maio de 2020. A reunião contou com a participação da Conselheira Presidente da CES, da 

Conselheira do CNJ Candice Jobim, e de diversas outras autoridades na área da saúde, como o 

Desembargador Federal Gebran Neto, o Procurador de Justiça Arnaldo Hossepian e a médica 

Maria Inêz Gadelha. O evento tratou de estratégias para o mapeamento atualizado da 

judicialização das questões da saúde e a implementação de ferramentas para o aumento da 

eficiência das políticas de saúde e diminuição da judicialização.  
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Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200603_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

5. Reunião presencial no âmbito do GIAC, aos 07 de junho de 2020, com representantes 

da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, visando a restabelecer os canais de diálogo 

entre controle e gestão na esfera federal. No encontro, foi proposta ao MP a participação em 

um acordo de cooperação interinstitucional envolvendo o tema do combate aos desvios na 

execução do orçamento da saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200513_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

6. Participação da Comissão da Saúde na 5ª Reunião de Resolução Extrajudicial de 

Conflitos na Casa Civil da Presidência da República. A reunião contou com a presidência do 

Assessor Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Dr. Paulo Bernardo, 

com a Conselheira do CNJ, Dra. Maria Tereza Uille Gomes, com o Defensor Público Geral 

Federal, Dr. Gabriel Faria e diversas outras autoridades.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200603_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

7. Participação da CES da 6ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos da Casa 

Civil da Presidência da República. A participação, por videoconferência, contou com a 

coordenação do Assessor Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Dr. 

Paulo Bernardo, com a participação da Conselheira do CNJ, Dra. Maria Tereza Uille Gomes, 

do Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro e diversas outras autoridades. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200610_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 
8. A CES participou da 7ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos, com a SEGOV 

da Presidência da República. A reunião contou com representantes do CNJ, AGU, DPU e 

Ministério Público e tratou de diversos temas, como os esforços concentrados na resolução dos 

problemas de fornecimento de medicamentos destinados à intubação de pacientes graves da 
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COVID-19 (tema da reunião ocorrida no dia 17/6, e discutido na reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite ocorrida no dia 18/6). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200624_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1_1.pdf; 

 

9. A Comissão da Saúde participou de nova rodada de reuniões com o Ministério da Saúde, 

no dia 24 de junho de 2020 (quarta-feira), com a finalidade de identificar os principais pontos 

de convergência para a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica e seu correspondente 

Plano de Trabalho, com temas como o aumento da transparência do SUS, a racionalização da 

judicialização na saúde, o fortalecimento do sistema de regulação, dentre outros. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200701_-_Boletim_CES__CO-
VID19.pdf; 

 

10. Na quarta-feira, 13 de maio de 2020, a Comissão realizou, sob a coordenação de sua 

presidente, reunião por videoconferência com representantes da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde e o Assessor especial do Ministro da Saúde, Coronel Franco Duarte, 

entabulando os primeiros passos de um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional do 

Ministério Público e o Ministério da Saúde, visando ao combate integrado e articulado à 

corrupção e desvios na execução dos recursos públicos da Saúde.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/maio/20200519_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1.pdf; 

 
11. A Comissão da Saúde voltou a 

reunir-se, no dia 10 de junho de 2020, 

com o Ministério da Saúde, com vistas 

à assinatura de um Acordo de 

Cooperação Técnica. A reunião contou 

com a participação da Diretora de 

Integridade do Ministério da Saúde, 

Carolina Palhares Lima. As sugestões 

apresentadas pelo Ministério Público 

brasileiro, fruto do Ofício-Circular nº 10/2020/CES, endereçado aos Procuradores-Gerais de 
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Justiça, Procuradoria-Geral do Trabalho, Procuradoria-Geral Militar e Procuradoria-Geral da 

República, foram levadas à discussão, como forma de aumentar o acesso dos órgãos de 

execução a informações relevantes para a atuação institucional.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200617_-_Boletim_CES__CO-
VID19_1_2.pdf; 

 
12. Aos 17 de julho de 2020, ocorreu o I Congresso Virtual do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) - Webinário "Recomendações para o 

encerramento da gestão” – Parte II, com a participação da Comissão da Saúde, representada 

pelo seu membro auxiliar Jairo Bisol, além de representantes do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Na oportunidade, foram discutidos temas 

relacionados ao encerramento da gestão, como prestação de contas, relatórios de gestão, 

recomendações de controle externo, entre outros. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/julho/20200722_-_Boletim_CES__CO-
VID19_.pdf; 

 
13. A Presidente da Comissão da 

Saúde participou da 120ª Reunião dos 

Corregedores-Gerais do Ministério 

Público, em 1º de outubro de 2020 

(quinta-feira). A reunião ocorreu no 

âmbito do Conselho Nacional dos 

Corregedores-Gerais do Ministério 

Público da União e dos Estados 

(CNCGMP). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_Outubro_2020_1.pdf; 
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14. Nos dias 11 e 12 de novembro 

de 2020, o Conselho Nacional do 

Ministério Público realizou o I 

Congresso do Ministério Público 

Brasileiro, com o tema Inovação e 

Desenvolvimento. A Conselheira 

Sandra Krieger, presidente da 

Comissão da Saúde, esteve presente na 

abertura do evento. Em seguida, 

participou do momento de boas-vindas ao início das apresentações programadas para o Eixo 3, 

integrado pela Comissão. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/boletim_ces__3_de_dezembro_2020.pdf; 

 
15. Dando seguimento às ações contidas em seu plano diretor, os membros auxiliares da 

Comissão da Saúde reuniram-se com uma equipe multidisciplinar do Ministério Público do 

Trabalho – MPT, no dia 20 de novembro de 2020. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/boletim_ces__3_de_dezembro_2020.pdf; 

 
16. Em reunião realizada aos 25 de fevereiro de 2021, na Procuradoria-Geral de Justiça de 

São Paulo, a conselheira Sandra Krieger, presidente da Comissão de Saúde do CNMP, foi 

recebida pelo Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, e pelo Subprocurador-Geral 

de Justiça de Relações Institucionais, Arnaldo Hossepian Junior. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/boletim.pdf; 
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17. A Comissão da Saúde 

participou, na manhã do dia 10 de 

março de 2021, do webinário 

promovido pelo Ministério Público de 

Minas Gerais com o tema “A Atenção 

Primária à Saúde como Prioridade 

Institucional”. A conselheira nacional 

e presidente da Comissão de Saúde do 

CNMP, Sandra Krieger, integrou a 

mesa de abertura do evento e abordou a atuação do Ministério Público em defesa da saúde 

pública.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_2-2021b.pdf; 

 
18. No dia 18 de março de 2021, a 

Comissão da Saúde realizou a primeira 

edição do projeto “Diálogos 

Interinstitucionais em Saúde”. A série 

de webinários revela a importância 

estratégica da articulação 

interinstitucional como forma de 

debater, refletir e encontrar caminhos 

que auxiliem o Ministério Público 

brasileiro, especialmente no seu imenso desafio de fiscalizar a política pública de saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_2-2021b.pdf; 

 

19. Os membros auxiliares da Comissão da Saúde visitaram o Conselho Federal de Medi-

cina no dia 20 de maio de 2021. Durante o encontro, que contou com a participação do Presi-

dente do CFM, Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro, do 2º Vice-Presidente, Dr. Alexandre de 

Menezes Rodrigues, bem como do seu Coordenador Jurídico, Dr. José Alejandro Bullón, a Co-

missão da Saúde apresentou uma síntese das ações desenvolvidas, em especial, no fortaleci-

mento do Ministério Público brasileiro no combate à COVID-19, e no projeto “Bem Viver: 
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Saúde Mental no Ministério Público”. O encontro também possibilitou a troca de experiências 

sobre questões relevantes do Direito Sanitário. Na ocasião, a Comissão presenteou o CFM e 

seus diretores com a Revista de Direito Sanitário (2020) bem como formalizou o convite para 

a participação na edição 2021. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2021/junho/Boletim_ces__maio_2021.pdf 

 

20. Dando continuidade ao projeto “Bem Viver – Saúde Mental no Ministério Público”, a 

Comissão da Saúde do CNMP (CES) apresentou ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

(CNPG), no dia 9 de junho de 2021, as próximas fases da iniciativa, com enfoque no então 

iminente início da etapa de pesquisa de saúde mental, veiculada por meio de questionário ela-

borado pelo departamento de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), atendendo às premissas de rigor científico e anonimato dos respon-

dentes. "A participação massiva dos membros e servidores do Ministério Público brasileiro no 

projeto, por meio das respostas ao questionário, permitirá o desenho de uma política de atenção 

continuada à saúde mental mais precisa e efetiva", destacou a Conselheira Sandra Krieger, pre-

sidente da CES. Na reunião, a Presidente Ivana Franco Cei (PGJ - MPAP) e os Procuradores-

Gerais de Justiça Kátia Rejane Rodrigues (MPAC) e Fernando Comin (MPSC) destacaram a 

relevância da iniciativa da Comissão da Saúde e manifestaram apoio ao projeto. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2021/junho/Boletim_ces__maio_2021.pdf 

 

21. Nos dias 27 e 28 de agosto de 2021, a Con-

selheira e Presidente da Comissão da Saúde do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

(CES/CNMP), Sandra Krieger, e o membro auxi-

liar Marcelo Santos visitaram os Ministérios Públi-

cos dos Estados do Rio Grande do Norte (MPRN) 

e da Paraíba (MPPB). Na ocasião, reforçaram a par-

ticipação de membros e servidores na pesquisa desenvolvida para fixar as balizas da futura 

política nacional de atenção continuada à saúde mental dos integrantes da instituição, etapa 

seguinte do projeto "Bem-Viver - Saúde Mental no Ministério Público". Durante os encontros, 
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os procuradores-gerais reforçaram o compromisso de empreender esforços para o incremento 

da divulgação do projeto Bem-Viver e da pesquisa de saúde mental, a fim de alcançar o maior 

número possível de respondentes. De acordo com Sandra Krieger, “queremos plantar uma se-

mente, falando sobre o assunto e desenhando uma política institucional permanente, de caráter 

nacional, que contemple ações preventivas e de acolhimento.”  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14482-comissao-da-saude-do-cnmpvisita-uni-

dades-do-ministerio-publico-no-nordeste-e-reforca-importancia-da-participacao-no-projetosobre-saudemen-

tal?highlight=WyJjb21pc3NcdTAwZTNvIiwic2FcdTAwZmFkZSIsInNhXHUwMGZhZGUnLCIsImNvbWl 

zc2FvIHNhdWRlIl0= 

 

22. A conselheira Sandra Krieger participou, no dia 29 de agosto de 2021, de solenidade 

realizada na sede do Ministério Público de Pernambuco, na qual recebeu o Selo Comemorativo 

dos 130 anos da instituição. O evento, conduzido pelo procurador-geral de Justiça Paulo Au-

gusto Freitas, teve início com a apresentação de um vídeo sobre a história do MPPE, que resgata 

a memória institucional desde suas raízes no Brasil império até os dias atuais. Em seguida, foi 

prestada a homenagem à conselheira, destacando-se seu papel na condução do Projeto Bem-

Viver, para promoção da saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público brasi-

leiro. Segundo a Conselheira, “é fundamental que o projeto se consolide em uma política naci-

onal continuada, que tenha por objetivo ações coordenadas para prevenção e tratamento dos 

transtornos mentais de membros e servidores”. Participou do evento, ainda, o membro auxiliar 

da CES Marcelo Santos. Já na sexta-feira (30), os representantes da comissão foram recebidos 

pela vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão, e pela secretária de Trabalho, Qualificação e 

Empreendedorismo, Adriana Rocha Coutinho. Na reunião, foram abordadas várias ações da 

CES, com ênfase nas questões relacionadas à racionalização da judicialização em matéria de 

saúde e o relevante papel do Ministério Público neste particular. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14486-conselheira-participa-dehomenagem-pe-

los-130-anos-do-ministerio-publico-de-pernambuco 
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PRODUTOS (execução continuada): 

 
1. Revista de Direito Sanitário da 

Comissão de Saúde (CES) do Conse-

lho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), cuja primeira edição foi 

apresentada ao Plenário pela conse-

lheira Sandra Krieger, presidente da 

Comissão, durante a 1ª Sessão Ordiná-

ria de 2021.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/por-
tal/images/CES/Boletim_da_CES/bole-
tim.pdf; 

 

2. Série de webinários denominada “DIÁ-

LOGOS INTERINSTITUCIONAIS EM SA-

ÚDE”. Na segunda edição, realizada aos 12 de 

maio de 2021, foi recebido o Ministro da Saúde 

Marcelo Queiroga, que tratou do tema “A CO-

NITEC e o fortalecimento do poder regulamen-

tar na incorporação de tecnologias de saúde”. 

A terceira edição, datada de 23 de junho de 

2021, conta com a participação da Procura-

dora-Geral de Justiça do Espírito Santo, Luci-

ana Gomes Ferreira de Andrade, tratando do 

tema “Diálogos interinstitucionais em marcha: boas práticas do Ministério Público”. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Abril_2021_-
_VF_1.pdf; 

 

3. A Comissão da Saúde trabalha na elaboração do Segundo Volume da Revista de Direito 

Sanitário. Foi publicada Portaria designando Conselho Editorial e Edital de chamamento de 
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artigos. A revista tem por objetivo divulgar artigos jurídicos relacionados com o Direito Sani-

tário, e, em especial nesta edição, nas seguintes áreas: 1) Políticas públicas e o papel dos atores 

do sistema judiciário; 2) Resolutividade do Ministério Público na fiscalização a política sanitá-

ria; 3) Mecanismos não judiciais de controle da política pública de saúde. 4) O ambiente de 

submissão de artigos ao Conselho Editorial encontra-se aberto. A publicação do trabalho está 

prevista para outubro/2021. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2021/junho/Boletim_ces__maio_2021.pdf 

 

4. Cumprindo mais uma etapa de 

seu projeto de sensibilização quanto aos 

cuidados com a saúde mental e a quali-

dade de vida no Ministério Público bra-

sileiro, a Comissão da Saúde lançou, 

com o apoio da Secretaria de Comunica-

ção (SECOM), o hotsite “Bem Viver: 

Saúde Mental no Ministério Público”. O 

site hospeda materiais diversos para a 

conscientização de membros e servidores acerca dos cuidados com a própria saúde, com o bem-

estar de familiares, assim como cuidados para que o ambiente de trabalho se torne um local 

positivo, livre de riscos e fatores de adoecimento. Por meio dele também foi disponibilizado o 

link para a realização da pesquisa nacional de identificação dos riscos psicossociais no ambiente 

de trabalho de membros e servidores, a cargo de uma equipe de profissionais do Departamento 

de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os resultados 

desta importante pesquisa permitirão a identificação dos principais pontos sensíveis na atuação 

funcional, visando a construção conjunta de propostas de soluções. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/saude_mental/ 
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5. A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do 

Ministério Público realizou, aos 23 de junho de 2021, a 

terceira edição do webinário “Diálogos 

Interinstitucionais em Saúde”, com a temática 

“Diálogos Interinstitucionais em Marcha: Boas 

Práticas no Ministério Público”. O evento, transmitido 

ao vivo pelo canal no YouTube do CNMP, foi 

conduzido pela conselheira Sandra Krieger, presidente 

da Comissão, e teve como convidada a procuradora-

geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Gomes 

Ferreira de Andrade. Durante o evento, destacou-se a importância da atuação coordenada e 

articulada dos membros, garantindo a harmonia entre a unidade e a independência funcional, a 

resolutividade extrajudicial de temas sanitários e o reconhecimento das ações e políticas de 

saúde como uma série complexa de atos. A conselheira destacou a importância do trabalho 

realizado pelo Ministério Público brasileiro para a solução dos mais diversos problemas 

surgidos no contexto da pandemia de Covid-19, tais como falta de produtos, insumos, 

medicamentos, equipamentos, e, mais atualmente, as vacinas. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_yCwyZtf0nQ 

6. Em continuidade ao Projeto “Bem Viver: 

Saúde Mental no Ministério Público”, a Comissão da 

Saúde lançou, no dia 9 de julho de 2021, o 

questionário da pesquisa no seu hotsite: 

https://www.cnmp.mp.br/saude_mental/. O 

questionário foi elaborado pelo corpo técnico de especialistas do Departamento de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma abordagem 

científica baseada na escuta ativa das pessoas que compõem o Ministério Público. A pesquisa 

tem como objetivo geral identificar os principais riscos psicossociais no trabalho e as alterações 

na saúde mental de membros e servidores do Ministério Público em tempos de pandemia da 

Covid-19, assim como subsidiar intervenções nos riscos verificados. 
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Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2021/julho/Boletim_JULHO_2021.pdf 

 

7. No dia 21 de julho de 2021, a 

Comissão da Saúde (CES) do 

Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) realizou a quarta 

edição da série “Diálogos 

Interinstitucionais em Saúde”. Nesse 

webinário, a CES recebeu a 

professora Jaqueline Tittoni, do 

Instituto de Psicologia da UFRGS, e demais integrantes da equipe responsável pela pesquisa de 

saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público, lançada pelo CNMP no dia 09 

de julho de 2021. A pesquisa é uma das etapas do "Projeto Bem Viver: Saúde Mental no 

Ministério Público", voltada a identificar fatores e riscos psicossociais no trabalho, bem como 

eventuais repercussões na saúde mental dos membros e servidores. Os dados coletados ajudarão 

a definir os contornos da política nacional de atenção continuada à saúde mental no âmbito do 

Ministério Público. “A construção dessa política não é do CNMP ou da Comissão da Saúde, 

mas de todas as pessoas que fazem o Ministério Público brasileiro, seus membros e servidores, 

cuja adesão ao projeto, respondendo ao questionário, é fundamental para o sucesso da iniciativa. 

No webinário foi apresentada a perspectiva dos pesquisadores responsáveis pela elaboração da 

pesquisa, que abordaram seus aspectos científicos e éticos, bem como sua relevância para a 

definição de estratégias institucionais", destaca Sandra Krieger.  

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14456-comissao-da-saude-do-cnmprecebe-

equipe-responsavel-pela-pesquisa-de-saude-mental-dos-membros-e-servidores-do-mp 
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ATUAÇÃO CONJUNTA E PARCERIAS  
 

1. O Conselho Nacional do Minis-

tério Público e o Ministério da Saúde 

assinaram, no dia 15 de outubro de 

2020, acordo de cooperação técnica 

para o intercâmbio de informações e a 

implantação de ações destinadas ao 

aprimoramento das políticas públicas 

de saúde, com foco na relevância social 

e estratégica das medidas para o Sis-

tema Único de Saúde (SUS), inclusive 

com enfoque na racionalização da judi-

cialização em matéria de saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_Outubro_2020_1.pdf 

 

ATOS E NORMAS  

 
1. A Comissão da Saúde, por ato de sua Conselheira Presidente, publicou a Portaria nº 1, 

de 22 de abril de 2021, que criou o Conselho Editorial da Revista de Direito Sanitário da Co-

missão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. A Portaria confere perenidade à 

publicação, garantindo qualidade editorial e configurando-a como repertório de produção cien-

tífica a serviço da saúde. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Abril_2021_-_VF_1.pdf 

 

II.4 - SAÚDE MENTAL 

PROJETOS: 
 

1. Projeto Bem Viver: Saúde Mental no Ministério Público 
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1.1. Durante a 14ª sessão ordinária de 2020 do CNMP, realizada aos 22 de setembro 

de 2020, a presidente da Comissão da Saúde anunciou a execução do projeto previsto no 

Plano Diretor para o biênio 2020-2021 que visa à implementação de ações com o objetivo 

de preservar e promover a saúde mental dos membros e dos servidores do Ministério Pú-

blico brasileiro. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Outubro_2020.pdf; 

 
1.2. Início da execução do projeto, previsto no Plano Diretor da Comissão, com a 

remessa às chefias institucionais do Ministério Público de questionário sobre a atuação ins-

titucional sobre o tema, como primeiro passo para se obter o diagnóstico do cenário atual. 

Os dados foram consolidados em ferramenta de business intelligence (BI). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/setembro/Apre-
senta%C3%A7%C3%A3o_Sa%C3%BAde_Mental_-_sem_capa.pdf; 

 
1.3. A Comissão da Saúde lançou, durante a 

sessão plenária do CNMP do dia 2 de dezembro de 

2020, a cartilha “BEM VIVER: Saúde Mental no Mi-

nistério Público”. A Cartilha é um passo importante 

nos esforços empreendidos pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público, concretizados no Plano Dire-

tor da Comissão da Saúde para 2020-2021. 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publi-
cacoes/documentos/2020/Bem_Viver_web_2.pdf; 

 
1.4. Aos 2 de junho de 2021, o CNMP subscreveu contrato com a Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (FAURGS), voltado à realização da pesquisa científica “Atenção à Saúde 

Mental de Membros e Servidores do Ministério Público: Fatores Psicossociais no Trabalho 

no Contexto da Pandemia de Covid-19”. A partir dos resultados desta pesquisa, realizada 

mediante questionário aplicado aos membros e servidores de todo o Ministério Público bra-

sileiro, será desenhada, como etapa final do projeto, uma política nacional de atenção con-

tinuada à saúde mental no âmbito do MP. 
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APRESENTAÇÕES, PALESTRAS, REUNIÕES E DEBATES 

 
1. No dia 10 de setembro de 2020, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a Comissão da 

Saúde participou do lançamento, promovido pelo Ministério da Saúde, das Ações de Educação 

em Saúde em Defesa da Vida. Trata-se de uma série de atividades educativas, itinerantes e on-

line que contemplam a realização de quatro ciclos de promoção e prevenção em saúde. A ini-

ciativa foi apresentada em cerimônia no Palácio do Planalto, Brasília (DF). 

Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletim_Outubro_2020.pdf 
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CONCLUSÃO 

 

As atividades e projetos desenvolvidos no período compreendido no presente Relatório (outu-

bro/2019 a setembro/2021) foram realizadas com máxima dedicação e zelo por esta Conse-

lheira, com auxílio dos Membros Auxiliares, Servidores e Estagiários que compõem a equipe 

do gabinete e da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público.  

A elaboração do Relatório visou conferir transparência à atuação desta Conselheira, tanto nas 

tarefas administrativas e processuais relacionadas aos trabalhos efetuados no gabinete, quanto 

às relevantes atividades afetas à Comissão da Saúde. 

Nossa gestão à frente da citada Comissão foi marcada pelo enfrentamento dessa lamentável 

tragédia da Pandemia do SARS-COVID19, que exigiu uma pronta atuação da nossa parte, de-

mandando ações e medidas emergenciais e diferenciadas de forma a atender aos anseios da 

sociedade e de aprimorar o Ministério Público como instrumento efetivo de justiça, equidade e 

promoção da paz e saúde social. 

Em conclusão, as atividades aqui expostas apresentam o panorama da nossa atuação, que tem 

buscado agir de forma resolutiva e proativa no exercício do cargo, visando assegurar que o 

exercício de nossas atribuições colabore, efetivamente, para o fortalecimento e o aprimora-

mento do Ministério Público brasileiro e para trazer a pluralidade e a diversidade de ideias para 

o CNMP, contribuindo para aproximar as pautas desta Casa aos interesses da advocacia brasi-

leira e da cidadania que representa. 

Com esta breve explanação, espera-se que, nestes dois anos, as ações desenvolvidas por esta 

Conselheira tenham, de alguma forma, contribuído para a concretização dos objetivos que me 

foram reservados pela Constituição da República, auxiliando, também, na consolidação do 

Conselho Nacional do Ministério Público como Instituição orientadora e fomentadora do Mi-

nistério Público nacional.  

 

 


