
Gabinete do Conselheiro Adilson Gurgel de Castro

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  do  Conselho  Nacional  do 
Ministério Público             

Adilson Gurgel de Castro, membro deste Conselho Nacional do 

Ministério Público, vem à presença de Vossa Excelência, com espeque no art. 

66  do  Regimento  Interno  deste  Conselho  Nacional,  apresentar  a  anexa 

Proposta de Resolução, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos 

casos  de  exoneração  de  servidores  e  membros  do  Ministério  Público  da 

União  e  dos  Estados,  quando  referida  providência  decorrer  de  decisão 

judicial.

Pugna, outrossim, pela autuação da presente proposta, com a 

subsquente  distribuição  de  cópia  aos  demais  Conselheiros  e  a  oportuna 

apreciação pelo Egrégio Colegiado, na forma regimental.  

Brasília, 31 de maio de 2011.

                  ADILSON GURGEL DE CASTRO

                     Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº     , de                    de 2011.

Dispõe sobre o procedimento a ser  adotado nos  casos  de  
exoneração de servidores e membros do Ministério Público  
da  União  e  dos  Estados,  quando  referida  providência  
decorrer de decisão judicial.

O  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  no  exercício  das 
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  art.  130-A,  parágrafo  2º,  incisos  I,  II  e  III,  da 
Constituição Federal, e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que as perdas de cargos ou funções decretadas pelo Poder Judiciário 
precisam,  com  a  máxima  urgência,  ter  sua  disciplina  administrativa  adequada  às  normas 
constitucionais e às regras processuais em vigor, de forma a ser adotado procedimento uniforme 
no âmbito de todo o Ministério Público;

CONSIDERANDO que as decisões judiciais devem ser imediatamente cumpridas, sem 
que  se  deixe  de  observar  os  limites,  incidência  e  consequências  dos  respectivos  decretos 
judiciais;

CONSIDERANDO que,  nem  sempre,  as  referidas  exonerações  têm  atendido  aos 
conceitos  de  Coisa  Julgada  Material  e  de  Segurança  Jurídica,  institutos  que  devem  ser 
compreendidos como de efetiva estabilidade da ordem jurídica, indispensáveis ao que se espera 
de um efetivo Estado de Direito (art. 5º, XXXVI, da CF);

CONSIDERANDO a  pacificidade  com  que  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm 
pontificando, sempre no sentido de que a Coisa Julgada é que faz surgir a imutabilidade do 
comando emergente de uma sentença;

RESOLVE:

Art. 1º.  O cumprimento das decisões judiciais que decretarem a perda de cargo ou função, no 
âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, deverá observar o disposto na presente 
Resolução, sem prejuízo das disposições legais, que dispunham sobre a matéria.

Art.  2º.  Sempre  que  o  órgão da  administração de  qualquer  ramo do Ministério  Público  for 
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comunicado de decisão que afete ou exonere servidor da Instituição, diligenciará no sentido de 
confirmar seu efetivo trânsito em julgado.
Parágrafo  único.  A averiguação  de  que  trata  o  caput  desse  artigo  será  dispensada,  caso  a 
comunicação venha acompanhada de certidão ou informação judicial que torne induvidoso o 
trânsito em julgado.

Art.  3º.  Na  ocorrência  de  qualquer  óbice  ou  questão  processual  que  leve  à  suspensão  ou 
devolução do prazo recursal  conferido  ao  exonerando,  suspender-se-á  a  execução do ato  de 
desligamento, de forma a viabilizar o efetivo trânsito em julgado da decisão ou acórdão.

Art. 4º. Para que se opere a efetivação de que trata o art. 1º, o servidor ou membro exonerando 
deverá ser notificado para que, no prazo de 24 horas, se manifeste a respeito da comunicação ou 
certidão encaminhada ao respectivo órgão de pessoal.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência de danos pessoais, em razão da inobservância da 
presente resolução, observa-se-á, quanto a respectiva reparação, a regra prevista no art. 37, §6º, 
da Constituição.

Art.  5º.  Não ocorrendo fato  novo ou qualquer  razão legal  superveniente,  capaz  de obstar  o 
cumprimento da decisão, será imediatamente editado e publicado o ato exoneratório, sempre 
com efeito a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença ou acórdão. 

Art. 6º. Nas hipóteses de decisões liminares ou de outros decretos judiciais, proferidos no âmbito 
de  ações  rescisórias  ou de  outra  qualquer  que diga  respeito  a  exonerações  ou afastamentos, 
observar-se-á o que for estabelecido na referida decisão. 

Art. 7º. O setor de pessoal ou outro órgão da administração encarregado de dar cumprimento à 
decisão judicial,  relativa à  exoneração ou afastamento,  dará imediata  ciência  ao Procurador-
Geral, quando o ato for relativo a servidor.

Parágrafo único. Quando se tratar de membro, além das providências de praxe, a comunicação 
será efetuada pelo Procurador-Geral ao Conselho Institucional e à Corregedoria do órgão no qual 
o exonerando encontrava-se lotado. 

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.

Brasília (DF),        de                       de 2010.

       Roberto Monteiro Gurgel Santos
   Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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JUSTIFICATIVA

A  presente  proposta  visa  a  regulamentação  do  procedimento  administrativo 

atinente à concretização de exonerações de servidores e membros, quando tais atos se originarem 

de decisões judiciais.

É  de  se  ressaltar  que  as  perdas  de  cargos  ou  funções  decretadas  pelo  Poder 

Judiciário  precisam,  com a  máxima  urgência,  ter  sua  disciplina  administrativa  adequada  às 

normas constitucionais e às regras processuais em vigor, de forma a ser adotado procedimento 

uniforme no âmbito de todo o Ministério Público.

A regulamentação  norteará  a  administração  dos  vários  ramos  do  Ministério 

Público em como proceder quando for comunicada de decisão judicial  que afete ou exonere 

servidor público da Instituição, diligenciando para certificar o seu efetivo trânsito em julgado. 

Assim,  evita-se  que  servidores  sejam exonerados  de  forma  abrupta  e  antijurídica,  antes  da 

formação da coisa julgada de sentença judicial obstrutiva do vínculo funcional, como já ocorreu 

em alguns  casos  concretos,  no âmbito  do Ministério  Público  Federal,  que  chegaram a  meu 

conhecimento.

           Brasília, 31 de maio de 2011.

              ADILSON GURGEL DE CASTRO
                     Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público


