
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete da Conselheira Taís Schilling Ferraz

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, PRESIDENTE 
DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Senhor Presidente,

 
Apresento  a  Vossa  Excelência  e  a  este  Conselho  Nacional  proposta  de 

alteração da Resolução CNMP n.º 03/2005, que  dispõe sore o acúmulo do exercício das 

funções ministeriais com o exercício do magistério e atividades correlatas por membros 

do Ministério Público da União e dos Estados.

Esclareço que esta proposta deriva da análise do Pedido de Providências nº 

63/2006-60, em que se verificou a necessidade de melhor explicitação das diferenças 

entre as atividades acadêmicas de magistério e as funções de direção de instituição de 

ensino, estas últimas vedadas aos membros do Ministério Público.

Em anexo, a justificativa para a proposição. Requeiro a tramitação conforme 

dispõe o art. 66, caput, do Regimento Interno deste CNMP.

Brasília, 30 de novembro de 2010

TAÍS SCHILLING FERRAZ
Conselheira
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R E S O L U Ç Ã O   Nº    , de    de   2010.

Altera  a  Resolução  nº  03/2005, 
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.

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;

CONSIDERANDO  que  aos  membros  do  Ministério  Público  é  vedada  a 

acumulação de funções ministeriais com quaisquer outras, exceto as de magistério, nos 

termos do art. 128,II, “d”, da Constituição;

CONSIDERANDO  a  importância  de  serem  delineados  os  contornos 

objetivos da atividade de magistério, para os efeitos previstos na Constituição; e

CONSIDERANDO  a  interpretação  controvertida  quanto  ao  conceito  e 

alcance do que se enquadra como cargos e funções de coordenação, para os efeitos do 

parágrafo único, do art. 2º da Resolução CNMP nº 03/2005;

CONSIDERANDO ainda, o decidido na sessão plenária de 30 de novembro 

de 2010, no processo nº 0.00.000.000063/2006-60 e na sessão plenária de XXX , no  
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processo nº XXXX,

R E S O L V E

Art.  1º  –  O  artigo  1º  da  Resolução  nº  03/2005,  passa  a  vigorar  com  a 

seguinte redação:

“Art. 1º. Ao membro do Ministério Público da União e dos Estados, 

ainda que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função 

pública,  ressalvado o  magistério,  público  ou particular,  por,  no  máximo,  20 

(vinte) horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente prestadas 

em sala de aula.

§ 1º. O exercício de atividade de coordenação de ensino ou de 

curso será considerado dentro do limite fixado no caput deste artigo.

§ 2º. Consideram-se atividades de coordenação de ensino ou de 

curso,  para  os  efeitos  do  parágrafo  anterior,  as  de  natureza  formadora  e 

transformadora,   como  o  acompanhamento  e  a  promoção  do  projeto 

pedagógico  da  instituição,  a  formação  e  orientação  de  professores,  a 

articulação entre corpo docente e discente para a formação de um ambiente 

acadêmico participativo, a orientação de acadêmicos, a promoção e orientação 

da  pesquisa  e  outras  ações  relacionadas  diretamente  com  o  processo  de 

ensino e aprendizagem.
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§  3º.  Não  estão  compreendidas  nas  atividades  previstas  no 

parágrafo  anterior,  as  de  natureza  administrativo-institucional  e  outras 

atribuições relacionadas à gestão da instituição de ensino.”

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

JUSTIFICAÇÃO

A Resolução CNMP nº  03, de 16 de dezembro de 2005, regulamentou 

a cumulação do exercício  das funções ministeriais com o exercício  do magistério por 

membros do Ministério Público da União e dos Estados.

O referido ato normativo permite o magistério, público ou particular, por 

membros  do  Ministério  Público,  possibilitando o  desempenho  de  cargo  ou função de 

coordenação, mas vedando a direção nas entidades, conforme transcrevo abaixo:
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Art. 1º. Ao membro dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, ainda 
que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função 
pública, ressalvado o de magistério, público ou particular, por, no máximo, 
20 (vinte) horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente 
prestadas em sala de aula.

Parágrafo único. O exercício de cargos ou funções de coordenação será
considerado dentro do limite fixado no caput deste artigo.

Art. 2º. Somente será permitido o exercício da docência ao membro, em 
qualquer hipótese, se houver compatibilidade de horário com o do exercício 
das funções ministeriais.

Parágrafo único. O cargo ou função de direção nas entidades de ensino 
não é considerado como exercício de magistério, sendo vedado aos 
membros do Ministério Público.

(grifei)

Em que pese a Resolução, em sua redação original, já estabeleça a 

proibição de desempenho de direção e permita a coordenação enquanto desdobramento 

da atividade de magistério, não há definição precisa da abrangência de tais conceitos.

Dessa forma, deu ensejo à possibilidade de que uma simples mudança 

do  nome  de  um  cargo,  que  na  sua  substância  era  de  direção,  para  “coordenação” 

permitisse o desempenho de atividades diretivas cumulativamente com o das funções 

ministeriais.

O  permissivo  de  cumulação  das  atividades  de  magistério  com  o 

desempenho das atribuições ministeriais possui base constitucional, impondo-se que seja 

definida de forma mais precisa o que se comporta na atividade de docência.
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O magistério,  como atividade científica e criadora de conhecimento, 

pressupõe uma relação acadêmica entre o corpo docente e discente, de forma a propiciar 

debates e pesquisas acerca dos temas curriculares tratados em sala de aula.

Essa relação se mostra benéfica tanto aos alunos quanto ao docente, 

exigindo preparação cotidiana do conteúdo a ser tratado em sala de aula e conduzindo à 

construção mútua do conhecimento.

A atividade de docência  repercute  indiretamente  no atendimento  ao 

interesse  público  inerente  à  função  ministerial,  pois  permite  ao  membro  adquirir 

conhecimentos  atuais  e  construídos  de  forma  dialética,  que  serão  aplicados, 

invariavelmente, no desempenho de suas atribuições no Parquet.

Dessa forma, o membro do Ministério Público não apenas repassa o 

seu conhecimento, mas também adquire e constrói novas bases científicas, as quais o 

qualificam e possibilitam o aperfeiçoamento das funções inerentes ao cargo.

É  este  objetivo  que  se  extrai  do  permissivo  constitucional  de 

acumulação de funções ministeriais e de magistério.  E é desse objetivo que se pode 

extrair os lindes da própria norma autorizadora, definindo-se, com maior precisão, o que 

se comporta na atividade docente.

Foi nesse sentido que a Resolução nº 03/2005 deste Conselho permitiu 

atividades de coordenação, mas proibiu a função ou cargo de direção.

É que, quando a pretexto do permissivo constitucional para as funções 

de  magistério,  o  membro  do  Ministério  Público  participa  da  gestão  administrativa  da 
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Instituição  de  Ensino,  deixa  de  haver  o  interesse  público  motivador  da  autorização, 

passando a atividade a equiparar-se às demais, vedadas pela Constituição ao membro do 

Ministério Público.

Para bem ilustrar as diferenças entre as funções acadêmicas e as de 

gestão de instituição de ensino, transcrevo trecho de artigo escrito pelo Professor Paulo 

Roberto  da  Silva,  Especialista  em  Avaliação  da  Educação  Superior  pela  Cátedra 

UnB/UNESCO:

"A antiga LDB, Lei 5.540/66, definia o departamento como a menor 

estrutura  acadêmica  (...).  Na  maioria  dos  casos,  o  departamento  era 

constituído por um único curso e o chefe do Departamento acumulava a 

função de coordenador do curso. O departamento servia mais como uma 

unidade  vinculadora  do  corpo  docente  de  um curso.  Nesse  sentido,  o 
coordenador de curso, que supostamente (mesmo pela antiga LDB) 
deveria  cuidar  dos aspectos acadêmicos do curso,  acabava sendo 
absorvido  pela  gestão  administrativa  do  órgão.  Esta  situação  de 

duplicidade,  Chefia  de  Departamento  (administrativo)/Coordenador  de 

Curso, ainda predomina em muitas instituições mesmo após o advento da 

nova LDB (Lei 9.394/96).  Isto de certa forma prejudica o desempenho 
acadêmico  do  curso,  pois,  o  perfil  do  coordenador  do  curso  - 
eminentemente  acadêmico  -  não  é  o  mesmo da  chefia  puramente 
administrativa departamental e institucional.

Com  a  reestruturação  obrigatória  de  seus  estatutos  e  regimentos 

esperava-se  que  as  instituições  de  ensino  buscassem  modificar  essa 

prática  que vem sendo usada há mais  de 35 anos.  Porém, pouco se 
progrediu, pois o coordenador tradicional tem desempenhado apenas 
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o papel  de  gestor  de  recursos burocráticos,  preocupando-se  mais 
com as atividades internas do departamento/curso, esquecendo-se da 
articulação externa envolvendo os docentes e a  comunidade.  Essa 

atitude  passiva,  reativa,  beneficia  apenas  o  "status  quo",  inibindo  a 

liberdade  e  as  contribuições à  discussão  e  ao  progresso  curricular.  Tal 

situação,  do  coordenador  burocrata,  reativo  e  operacional,  deve  ser 

mudada de modo a garantir uma contínua melhoria da qualidade do curso."

No  referido  artigo,  o  especialista  critica  a  transformação  do 

coordenador  de  curso  em  mero  gestor  burocrático-administrativo  das  demandas  da 

instituição de ensino.

Transpondo a situação para a realidade do Parquet,  e observando os 

objetivos específicos das vedações e permissivos constitucionais, impõe-se reconhecer 

que este Conselho, na condição de órgão de controle externo, ao qual cabe zelar, dentre  

outros, pelo adequado desempenho das atividades funcionais,  deve atuar, de forma a 

proibir  a  cumulação  do  desempenho  de  atividades  ministeriais  com  a  gestão 

administrativa  de  instituições  de  ensino,  por  latente  infringência  ao  interesse  público 

inerente  ao  cargo  que  ocupa,  mantendo,  porém,  a  possibilidade  de  atividades  de 

coordenação de ensino ou de curso, que são atividades diretamente relacionadas com o 

processo de ensino e aprendizagem, compreendidas nas funções de magistério e, como 

visto acima, compatíveis com o interesse público que orientou o permissivo constitucional 

excepcional de cumulação com as funções ministeriais.

Importante, porém, para uma mais precisa delimitação do universo de 

atividades compatíveis com a norma autorizadora, que se exemplifiquem, no próprio ato 

normativo, atividades consideradas compreendidas no exercício da função docente, razão 
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pela qual, sugere-se a criação de um parágrafo contendo um rol enumerativo, no qual são 

inseridas atividades de natureza formadora e transformadora, como o acompanhamento e 

a promoção do projeto pedagógico da instituição de ensino, a formação e orientação de 

professores,  a  articulação  entre  corpo  docente  e  discente  para  a  formação  de  um 

ambiente acadêmico participativo, a orientação de acadêmicos, a promoção e orientação 

da  pesquisa  e  outras  ações  relacionadas  diretamente  com  o  processo  de  ensino  e 

aprendizagem.

Com estas considerações, apresento proposta de alteração da Resolução nº 

03/2005  do  CNMP,  que  tem  por  objetivo  esclarecer  a  abrangência  do  permissivo 

constitucional de acumulação das funções ministeriais com as de magistério.  

Brasília, DF, 30 de novembro de 2010.

Conselheira TAÍS SCHILLING FERRAZ
Relatora
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