
Gabinete do Conselheiro Almino Afonso Fernandes

EXMO.  SR.  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

 
Apresento  a  Vossa  Excelência  e  a  este  Conselho  Nacional  proposta  de 

alteração da Resolução CNMP n.º 89, de 28 de agosto de 2012, a qual regulamenta a Lei  

de  Acesso à  Informação (Lei  nº  12.527,  de  18 de novembro de 2011)  no  âmbito  do 

Ministério Público da União e dos Estados e dá outras providências.

Esclareço que esta proposta deriva de sugestões e dúvidas interpretativas 

encaminhadas  à  Ouvidoria  Nacional  do  Ministério  Público  relativas  às  competências 

recursais dos órgãos de administração superior das unidades ministeriais no tocante à Lei  

de Acesso à Informação.

Segue  anexa  a  justificativa  para  a  proposição.  Requeiro  a  tramitação 

conforme dispõe o art. 147 e seguintes do Regimento Interno deste CNMP.

Brasília, 22 de abril de 2013

ALMINO AFONSO FERNANDES
Conselheiro e Ouvidor Nacional do Ministério Público
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R E S O L U Ç Ã O   Nº    , de    de   2013.

Altera  a  Resolução  nº  89/2012, 
que  dispõe  sobre  a 
regulamentação  da  Lei  de 
Acesso  à  Informação  (Lei  nº 
12.527,  de  18 de novembro de 
2011)  no  âmbito  do  Ministério 
Público da União e dos Estados 
e dá outras providências.

O  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no exercício das 

suas atribuições conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição da 

República e no artigo 19 do seu Regimento Interno;

R E S O L V E

Art. 1º. O art. 17, §1º, da Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. ..................

§ 1º No âmbito de cada Ministério Público, das decisões de classificação, 

reclassificação e desclassificação de informações sigilosas caberá recurso ao Conselho 

Superior ou órgão especial superior."

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  ___ de ____________ de ______

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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JUSTIFICAÇÃO

A Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2013, regulamentou a 

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito do 

Ministério Público da União e dos Estados, reafirmando a importância deste instrumento 

de aprimoramento da garantia constitucional da publicidade dos atos administrativos ao 

cidadão.

A presente proposta de resolução versa sobre a necessidade mudança 

de  dispositivo  atinente  ao  órgão  competente  para  rever  decisão  de  classificação  e 

desclassificação de informações sigilosas no âmbito das unidades ministeriais.

Por decisão de classificação ou desclassificação, entende-se aquela 

decisão que restringe o acesso público à informação em razão da imprescindibilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado, ou quando verse sobre matéria atinente à 

intimidade pessoal.

Esta decisão, portanto, gera considerável repercussão na efetividade 

do princípio da publicidade, o qual deve permear todos os atos da Administração Pública 

e, apenas em casos específicos, poderá ser excepcionado.

Na atual redação do § 1º, do art. 17, da Resolução CNMP nº 89/2013, 

consta que:

"§  1º  No  âmbito  de  cada  Ministério  Público,  das  decisões  de 

classificação,  reclassificação  e  desclassificação  de  informações 

sigilosas caberá recurso ao Conselho Superior."

(grifo nosso)

Dessa forma, a competência para apreciar recurso de classificação ou 
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desclassificação  compete,  em  todos  os  casos,  ao  Conselho  Superior  das  unidades 

ministeriais.

Porém, há unidades ministeriais nas quais o Conselho Superior não é o 

órgão colegiado de maior ascendência hierárquica, como no caso do Ministério Público de 

Minas Gerais.

Nesses  casos,  a  atual  redação  da  resolução  ocasionou  um 

engessamento  da  competência  do  órgão  legitimado  para  rever  tais  decisões  de 

classificação e desclassificação de informações, o que inviabiliza a transferência dessa 

atribuição  ao  colegiado  de  maior  ascendência  funcional  previsto  no  organograma  da 

instituição ou em suas leis orgânicas.

Dessa forma, a sistemática atual não se mostra de todo adequada às 

unidades do Ministério Público em que o órgão superior hierarquicamente seja o Colégio 

de Procuradores ou órgão especial correlato, e não o Conselho Superior.

A concentração deste  poder  decisório  neste  órgão poderá  acarretar 

celeumas de ordem prática nestas unidades, porque permite a submissão à autoridade do 

Conselho Superior decisões de órgãos colegiados superiores a ele.

Através  dessa  sistemática,  busca-se  preservar,  ainda,  a  autonomia 

administrativa do Ministério Público, tendo em vista que a atual  redação da resolução 

determina  de  forma  cogente  que,  em  todo  e  qualquer  caso  de  classificação  ou 

desclassificação, o recurso deverá ser apresentado ao Conselho Superior.

Ao contemplar a possibilidade de se atribuir esta competência a órgão 

especial  superior,  respeitar-se-á a competência da unidade ministerial  de atribuir  esta 

competência  ao  órgão  colegiado  de  maior  ascendência  hierárquica  dentro  de  sua 

estrutura.

Sugerimos,  portanto,  que  o  órgão  competente  a  analisar  o  referido 
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recurso seja o Conselho Superior ou órgão especial superior.

Brasília, 22 de abril de 2013

ALMINO AFONSO FERNANDES
Conselheiro e Ouvidor Nacional do Ministério Público
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