
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL

Senhor Presidente,

Considerando a relevante função normativa exercida pelo Conselho 

Nacional do Ministério  Público no sentido de integrar  e  uniformizar  os  diversos 

modos de atuação administrativa no âmbito de todo o Ministério Público brasileiro, 

em conformidade  com o  disposto  no  art.  130-A,  §2º,  inciso  I,  da  Constituição 

Federal;

Considerando o papel das Resoluções editadas por este Conselho 

no  exercício  desta  função  normativa  e  a  importância  de  se  fiscalizar  o  efetivo 

cumprimento  de  tais  atos  normativos  no  intuito  de  provocar  uma  verdadeira 

mudança institucional no âmbito do Parquet nacional;

Considerando,  por  fim,  a  necessidade  de  dar  tratamento  mais 

rápido para se verificar a adequação normativa das diferentes unidades do Ministério 

Público, em consonância com o Princípio da Eficiência, insculpido no art.  37 da 

Constituição Federal,

Propomos, nos termos dos arts. 134 a 137 do Regimento Interno do 

CNMP a inserção do art. 67-A, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica criado o art. 67-A com a seguinte redação:

1



“Art.  67-A. As resoluções que contenham determinações e que 

não estabeleçam o Órgão responsável por sua implementação ou 

acompanhamento, após o trânsito em julgado do acórdão que 

ensejou sua aprovação, serão remetidas imediatamente ao setor 

de  autuação,  que,  após  verificar  a  inexistência  de  processos  

previamente  instaurados  versando  sobre  igual  matéria,  

procederá  à  abertura  de  Procedimentos  de  Controle 

Administrativo para cada unidade ministerial,  distribuídos aos 

Conselheiros  nos  termos  do  art.  41,  para  fiscalização  de  seu 

cumprimento.”

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A função normativa do Conselho Nacional do Ministério Público é 

de caráter fundamental para o bom funcionamento de todo o Parquet brasileiro. Ao 

editar  atos  normativos,  o  CNMP não  só  tenta  eliminar  práticas  ineficientes  ou 

comportamentos ilegais,  como pretende uniformizar um sistema normativo que é 

notoriamente  fragmentado,  dada  a  miríade  de  atos  normativos  editados  pelas 

unidades do Ministério Público.

No entanto, normatizar não basta.  É necessário que se fiscalize a 

execução, na prática, dos atos normativos editados, para que não se tornem “letra 

morta” dentro do ordenamento jurídico. Tal fiscalização deve ser séria, constante e, 

sobretudo,  efetiva,  cabendo a  este  Conselho  adotar  soluções  para  aperfeiçoar  os 

mecanismos de acompanhamento no âmbito normativo.

Até  à  presente  data,  a  análise  acerca  do  cumprimento  das 
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Resoluções  do  CNMP  tem  se  dado  no  âmbito  da  Comissão  de  Controle 

Administrativo, após levantamento efetuado pelo Núcleo de Acompanhamento das 

Decisões  (NAD).  O NAD tem solicitado  informações  às  diferentes  unidades  do 

Ministério  Público,  produzido  relatórios  acerca  das  respostas  recebidas  e 

encaminhado o resultado desta atividade à Comissão. Tal procedimento se dá no 

bojo do processo que cria determinada resolução.

Ocorre  que o  procedimento,  da  maneira  como foi  instituído  pela 

praxe administrativa1, não parece o mais adequado em termos de eficiência, pelas 

razões  que passamos a  expor.  Em primeiro lugar,  a  forma de decisão acerca  do 

cumprimento,  centralizada  como  está  no  âmbito  da  Comissão  de  Controle 

Administrativo, provoca um retardamento desnecessário da fiscalização. Isto porque, 

além  da  ausência  temporária  de  estrutura  adequada,  com número  de  servidores 

suficiente  para  a  execução  de  suas  atividades,  qualquer  indagação  ou  consulta 

realizada por  alguma unidade do Ministério  Público acerca  do conteúdo de uma 

resolução tem o condão de impedir que o cumprimento das demais unidades seja 

analisado. Como todas as informações prestadas pelos diversos Parquets encontram-

se dentro do mesmo processo, a dúvida levantada por um retarda o julgamento dos 

demais.

Por outro lado, as informações prestadas pelas unidades de todo o 

Ministério Público são de natureza tão diversa que a análise acerca do cumprimento 

por  vezes  reveste-se  de  complicações  adicionais,  que  ensejam  uma  análise 

meticulosa – e demorada – sobre a adequação às normas do Conselho. Acrescente-se 

a isto a lentidão de algumas unidades em prestar as informações solicitadas acerca 

do cumprimento e temos como resultado um quadro de atuação que não condiz nem 

com a importância da função normativa deste CNMP nem com a eficiência que se 

1 Não  há  norma  interna  que  estabeleça  os  procedimentos a  serem  adotados  no  acompanhamento  do 
cumprimento  das  Resoluções,  tendo  tal  fiscalização  se  estabelecido  pela  prática  reiterada  de 
procedimentos criados no âmbito dos setores interessados,  no caso, a Comissão e o NAD. A Portaria 
CNMP nº 03/2008, que criou o Núcleo de Acompanhamento das Decisões, estabeleceu em seu art. 2º que 
uma parte  das  Resoluções  ficaria  sob  seu  encargo,  sendo o  restante  de  competência  das  Comissões. 
Posteriormente,  o  anterior  Presidente  da  Comissão  de  Controle  Administrativo,  Dr.  Cláudio  Barros, 
proferiu despacho determinando que após o acompanhamento do NAD, os resultados da atividade fossem 
encaminhados à Comissão de Controle Administrativo.
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exige de qualquer órgão da administração pública e, com maior razão, de um órgão 

da envergadura do Conselho Nacional.

O intuito  desta  emenda  é  o  de  descentralizar  a  fiscalização,  nos 

moldes em que foi desmembrada, a título de exemplo, a Resolução sobre Estágio 

(Resolução  CNMP  nº  42),  por  meio  de  despacho  proferido  pelo  eminente 

Conselheiro Cláudio Barros. Em assim procedendo, aquelas unidades que tiverem 

cumprido os atos normativos emanados do Conselho terão processos rapidamente 

arquivados,  restando  julgar  tão  somente  os  casos  de  não  enquadramento  ou  de 

ausência de informações. A abertura de Procedimentos de Controle Administrativo, 

por outro lado, promoverá uma distribuição mais equânime de feitos processuais, 

permitindo, também, que cada Conselheiro, ao analisar detidamente o caso de duas 

ou três unidades,  tenha uma visão mais apurada e precisa das problemáticas que 

envolvem a adequação individual às normas do CNMP.

Visa-se,  desta  forma,  agilizar  a  uniformização  dos  conteúdos 

normativos emanados do Conselho Nacional. A análise acerca do cumprimento dar-

se-á  de  modo  mais  rápido,  permitindo  que  as  diretrizes  do  CNMP  sejam 

implementadas de maneira mais eficiente e dando-se concretude à função normativa 

deste órgão constitucional.

ALMINO AFONSO FERNANDES
Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro

MARIO LUIZ  BONSAGLIA
Membro da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro

CLAUDIO BARROS SILVA

Membro da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro

SANDRA LIA SÍMON
Membro da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
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