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APRESENTAÇÃO 
 

O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado em 30 de dezembro de 2004, pela 

Emenda Constitucional n° 45 e instalado no dia 21 de junho de 2005, com sede em Brasília, 

Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional. 

Com o objetivo de fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro para uma atuação 

responsável e socialmente efetiva, ao CNMP compete zelar pela autonomia funcional e 

administrativa do Ministério Público e pela observância dos princípios que regem a administração 

pública, cabendo-lhe, também, o exercício do controle da atuação administrativa e financeira do 

Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

Formado por 14 membros, que representam diversos setores da sociedade, o CNMP tem como 

objetivo imprimir uma visão nacional ao Ministério Público. Ao Conselho cabe orientar e fiscalizar 

todos os ramos do MP brasileiro: o Ministério Público da União (MPU), que é composto pelo 

Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Militar (MPM), Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e o Ministério Público dos Estados (MPE). 

A estrutura do CNMP está organizada para efetivar o cumprimento da fiscalização e orientação 

do exercício administrativo e financeiro do Ministério Público no Brasil, além de promover a 

integração e o desenvolvimento da instituição. 

A Constituição da República, em seu art. 130-A, §2°, inciso V, prevê competir ao CNMP a 

elaboração de relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do 

Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista 

no artigo 84, inciso XI da CR/88 que, por sua vez, dispõe sobre a competência do Presidente da 

República para remeter mensagem de plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar 

necessárias. 

Este relatório anual apresenta a síntese das atividades desenvolvidas pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público durante o ano de 2011, com desdobramentos a serem expandidos no 

horizonte definido pelo seu Planejamento Institucional, e aborda tanto aquelas atividades voltadas 

ao exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, quanto 

aquelas voltadas ao aperfeiçoamento e à modernização de sua gestão. 

Através dos dados e informações disponibilizados pelo relatório anual é possível que o cidadão 

acompanhe a atuação do Conselho Nacional, com o intuito de promover a integração e 

desenvolvimento do Ministério Público brasileiro, sempre respeitando a autonomia da instituição. 
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O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

1 Organização Interna e Funcionamento 

O Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, em vigor desde 11 de 

dezembro de 2008, fixou suas regras de funcionamento e atribuições de controle, e instituiu 

órgãos do CNMP o Plenário, a Presidência, a Corregedoria Nacional, as Comissões e a Secretaria 

Geral. 

No decorrer do ano de 2011, foram realizados diversos avanços importantes em relação à 

organização interna e ao funcionamento do CNMP. 

O presente relatório anual é desenvolvido a partir da disposição institucional e organizacional 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e versa sobre as atividades desenvolvidas em cada um 

de seus órgãos e os resultados obtidos no ano de 2011, observando-se a obrigação contida no 

artigo 130-A, § 2°, V, da Constituição da República de 1988, e também o disposto nos artigos 132 

e 133 do Regimento Interno deste Conselho. 

 

1.1 Plenário 

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 Conselheiros, nos 

termos do art. 130-A da Constituição Federal. Entre as competências do CNMP podem ser 

destacadas as seguintes: 

• Controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento 

dos deveres funcionais de seus Membros; 

• Zelo pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e; 

• Planejamento estratégico do Ministério Público nacional. 

 

É nesse sentido que o Plenário do CNMP tem se pautado. O órgão não possui formação 

exclusiva de Membros do Ministério Público; sua composição é plural. Além de representantes do 

Ministério Público, o Conselho conta, em sua composição, com representantes do Poder Judiciário, 

da Ordem dos Advogados do Brasil e de cidadãos indicados pelas Casas do Poder Legislativo. 

Inequivocamente essa composição plural contribui para o enriquecimento dos trabalhos e 

atribuições desse órgão de índole constitucional. 

 

1.1.1 Sessões do Plenário 

Em 2011 foram realizadas 11 (onze) Sessões Ordinárias e 12 (doze) Sessões Extraordinárias 

até o dia 30 de novembro. Está prevista para o mês de dezembro a realização de 1 (uma) Sessão 

Ordinária. As Sessões citadas são distribuídas da forma a seguir: 
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Tabela 01 – Sessões Ordinárias e Extraordinárias do CNMP em 2011. 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

Em 10 de agosto de 2011 foi realizada Sessão Solene, no Auditório JK na Procuradoria Geral 

da República, marcando a posse para primeiro mandato dos Conselheiros Alessandro Tramujas 

Assad, Jarbas Soares Júnior, Jeferson Luiz Pereira Coelho, José Lázaro Alfredo Guimarães e Tito 

Souza do Amaral, além da recondução das conselheiras Maria Ester Henriques Tavares e Taís 

Schilling Ferraz e do conselheiro Almino Afonso Fernandes. Em 23 de agosto foi reconduzido ao 

cargo o conselheiro Adilson Gurgel de Castro e no dia 12 de dezembro a posse para primeiro 

mandato do conselheiro Fabiano Augusto Martins da Silveira e a recondução da conselheira 

Claudia Maria de Freitas Chagas e do conselheiro Mario Luiz Bonsaglia. 

 

1.1.2 Principais Decisões do Plenário 
 

1.1.2.1 Sob relatoria do conselheiro Achiles de Jesus Siquara Filho 

Processo Processo Processo Processo nºnºnºnº    º 0º 0º 0º 0.00.000.002050/2010.00.000.002050/2010.00.000.002050/2010.00.000.002050/2010----10:10:10:10: Pedido de Providências. Requer providências, 

junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para que sejam abertos editais 

para promoção/remoção pertinentes a todas as Promotorias de Justiça que se 

encontram vagas por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, devendo ser 

observada, pela administração superior do órgão, regra prevista no art. 62, da Lei 

8.625/93 e 772 da Lei Complementar Estadual nº 95/97. 

• Decisão: Neste procedimento, o Conselho Nacional do Ministério Público julgou 

procedente o pleito formulado para determinar a abertura de editais, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, para fins de promoção e/ou remoção para as 

Promotorias de Justiça do Estado do Espírito Santo que se encontrem vagas por 

SESSÕES ORDINÁRIAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

26/01/2011 23/02/2011

22/02/2011 16/03/2011

15/03/2011 22/03/2011

06/04/2011 16/04/2011

17/05/2011 27/04/2011

01/06/2011 18/05/2011

19/07/2011 31/05/2011

09/08/2011 14/06/2011

20/09/2011 15/06/2011

18/10/2011 23/08/2011

29/11/2011 21/09/2011

30/11/2011



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 13 

 
período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, garantindo-se a titularização dos 

Promotores de Justiça Substitutos e a adequada movimentação na carreira, 

observadas as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, bem como, recomendar ao Procurador Geral de Justiça daquele 

Estado que faça publicar, oportuno tempore, a escala de substituições automáticas 

dos membros do Ministério Público capixaba assegurando a continuidade dos 

serviços ministeriais nas respectivas Promotorias, não somente nos casos de 

impedimento e suspeição, mas de qualquer ausência, afastamento temporário ou 

vacância. 

    

Processos nºs 0.00.000.002338/2010Processos nºs 0.00.000.002338/2010Processos nºs 0.00.000.002338/2010Processos nºs 0.00.000.002338/2010----86 e 0.00.000.002349/201086 e 0.00.000.002349/201086 e 0.00.000.002349/201086 e 0.00.000.002349/2010----66:66:66:66: Pedido de 

Providências. Requer providências junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte para que seja implementada na folha de pagamento de membro verba devida 

a título de auxílio-moradia de caráter indenizatório sofrendo esta as correções legais e 

necessárias. 

• Decisão: Nestes procedimentos, o Conselho Nacional do Ministério Público julgou 

improcedentes os pleitos formulados, ao fundamento de que não obstante existir 

previsão legal para a autorização de tal gratificação, nos moldes em que ora se 

encontra delineado na legislação orgânica da Instituição Ministerial potiguar, 

vislumbra-se a possibilidade de desvirtuamento da natureza jurídica e finalidade do 

benefício do auxílio-moradia, acaso aplicado nos termos disciplinados, de forma a 

macular o caráter transitório da verba indenizatória, característica esta já 

devidamente reconhecida por este Conselho Nacional. 

    

Processo nº 0.00.000.001865/2010Processo nº 0.00.000.001865/2010Processo nº 0.00.000.001865/2010Processo nº 0.00.000.001865/2010----73:73:73:73: Embargos de Declaração. Reclamação para 

preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho. Alegação de 

descumprimento à Resolução CNMP nº 03/2005 por parte do Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª região que cumula, com o exercício de seu 

cargo, funções de magistério com carga horária superior àquela delimitada pela referida 

norma deste Conselho. 

• Decisão: Neste procedimento o Conselho Nacional do Ministério Público conheceu 

dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos para julgar 

improcedentes os pedidos formulados nos autos do presente procedimento. Ao 

editar a Resolução n° 03/2005, o Conselho inova na ordem jurídica estabelecendo 

o limite temporal de 20 (vinte) horas semanais para que membros do Ministério 

Público exerçam o magistério superior. Nesse sentido, constatou-se que o decisum 

embargado extrapola o conteúdo normativo da Resolução, ao incluir na seara de 

controle, além do número de horas prestadas em sala de aula, o controle sobre o 
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regime contratual estabelecido entre o membro do Ministério Publico e a instituição 

de ensino superior. 

    

Processo nº 0.00.000.002068/2010Processo nº 0.00.000.002068/2010Processo nº 0.00.000.002068/2010Processo nº 0.00.000.002068/2010----11:11:11:11: Procedimento de Controle Administrativo. Visa 

averiguar regularização de pagamento de cargo em comissão ocupado por membro do 

Ministério Público do Estado do Amazonas.    

• Decisão: Neste procedimento, o Conselho Nacional do Ministério Público firmou 

posicionamento no sentido de que por tratar-se a Secretaria-Geral de órgão auxiliar 

da Administração ministerial, óbice não há para que seja ocupado por membro do 

Ministério Público ocupante de cargo de confiança. Nesse sentido, demonstrada a 

legalidade da ocupação do cargo retro mencionado por membro ministerial 

ocupante de cargo de confiança, e presente, tal disposição em Lei Orgânica do 

Parquet amazonense, o pleito formulado foi julgado improcedente. 

    

Processo nº 0.00.000Processo nº 0.00.000Processo nº 0.00.000Processo nº 0.00.000.000344/2011.000344/2011.000344/2011.000344/2011----80:80:80:80: Procedimento de Controle Administrativo. 

Requer que seja determinado ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a 

suspensão das nomeações para os cargos de Assessor de Procuradoria de Justiça e 

Assessor de Procuradoria de Justiça II até decisão quanto a requerimento de designação 

de Assistentes de Procuradoria da função gratificada de Assessor de Procuradoria. 

Pedido de liminar.    

• Decisão: Neste feito, o Conselho Nacional do Ministério Público observou não 

compreender no rol de suas competências o exercício de controle acerca de 

requisitos ou remuneração previstos na lei criadora do cargo, tampouco interferir na 

autonomia administrativa dos órgãos ministeriais ou de qualquer de seus membros, 

para determinar a nomeação de servidores em cargos comissionados, demissíveis 

ad nutum, de livre nomeação e exoneração. Verificou-se, entretanto, a necessidade 

de instar o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para que promova 

estudos no sentido de corrigir as disparidades presentes nos parâmetros 

remuneratórios existentes naquela unidade ministerial. 

 

Processo nº 0.00.000.001252/2009Processo nº 0.00.000.001252/2009Processo nº 0.00.000.001252/2009Processo nº 0.00.000.001252/2009----01:01:01:01: Revisão de Processo Disciplinar. Pedido de 

revisão de processo disciplinar contra membro do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul.    

• Decisão: Neste procedimento, manifestou-se o Conselho Nacional do Ministério 

Público pelo arquivamento do feito ao argumento de que este órgão colegiado ao 

revisar decisão proferida em sede de inquérito administrativo deve observância à 

exigência de instauração do devido processo administrativo disciplinar para 

aplicação de eventual sanção disciplinar. Ademais, o poder disciplinar do Conselho 
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somente será deflagrado quando presentes 02 (dois) requisitos: exaustão das 

instâncias correicionais originárias e comprovação de sua inoperância. Logo, a 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar pelo Conselho Superior configura 

fato superveniente prejudicial à análise do objeto da presente demanda. 

 

1.1.2.2 Sob relatoria do conselheiro Adilson Gurgel de Castro 

Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010----13:13:13:13: Requer a sustação imediata da utilização do 

sistema de manifestação prévia de interesse por membros do Ministério Público do 

Estado de São Paulo em concurso de provimento de cargos, tendo em vista que a 

ilegalidade dessa forma de movimentação da carreira compromete a isenção do edital, 

já que tal interesse deve ser manifestado somente no momento da tramitação do 

concurso público, por meio da inscrição.    

• Decisão: O Conselho, por maioria julgou o presente Procedimento parcialmente 

procedente, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Conselheiros 

Sandro Neis, Claudio Barros e Sandra Lia que entendiam que a consulta prévia aos 

interessados quanto ao concurso de provimento de cargos é ilegal. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Sérgio Feltrin, Maria Ester, Almino Afonso e Bruno 

Dantas. A Conselheira Taís Ferraz não votou em razão de não ter assistido à leitura 

do relatório. 

 

Processo nº 0.00.000.002Processo nº 0.00.000.002Processo nº 0.00.000.002Processo nº 0.00.000.002153/2010153/2010153/2010153/2010----71:71:71:71: Requer providências junto ao CNMP quanto a 

esclarecimentos da aplicação por meio da analogia do § 1º do art. 2º da Resolução n° 

07/2009-CNJ no tocante à existência de restrição da hipótese que excepciona a 

existência de nepotismo em relação aos servidores de carreira do Ministério Público. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, conheceu da consulta para responder 

negativamente, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin e Bruno Dantas. 

 

Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 0.00.000.000771/20070.00.000.000771/20070.00.000.000771/20070.00.000.000771/2007----81 (Apenso 2007/0507/2007):81 (Apenso 2007/0507/2007):81 (Apenso 2007/0507/2007):81 (Apenso 2007/0507/2007): Processo 

Disciplinar em face de membro do MPT.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente feito, para 

determinar a aplicação de sanção disciplinar de suspensão por 45 (quarenta e 

cinco) dias ao requerido, em razão da conduta por ele praticada, nos termos do voto 

do Relator. Declarou-se impedido o Conselheiro Sandro Neis. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Sérgio Feltrin, Almino Afonso e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.0014Processo nº 0.00.000.0014Processo nº 0.00.000.0014Processo nº 0.00.000.001445/201045/201045/201045/2010----97:97:97:97: Visa apurar convocação de Promotores de 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 16 

 
Justiça de 1ª Entrância para atuarem na Capital do Estado. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.001975/2010Processo nº 0.00.000.001975/2010Processo nº 0.00.000.001975/2010Processo nº 0.00.000.001975/2010----35:35:35:35: Requer a revogação dos dispositivos do 

regulamento do Programa de Saúde e Assistência Social do MPU - PLAN-ASSISTE, os 

quais estabelecem a necessidade de pagamento de contribuições complementares por 

parte do membro que requerer o ingresso naquele Programa em momento posterior ao 

primeiro mês de exercício no cargo.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin, Cláudio Barros e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.001987/2010Processo nº 0.00.000.001987/2010Processo nº 0.00.000.001987/2010Processo nº 0.00.000.001987/2010----60:60:60:60: Visa aferir as razões alegadas pelo Ministério 

Público do Estado de Roraima acerca dos termos firmados pela Resolução CNMP n° 

02/2005, que dispõe sobre os critérios objetivos e o voto aberto e fundamentado nas 

promoções e remoções por merecimento de membros do Ministério Público. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente Procedimento, 

nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Sérgio 

Feltrin, Cláudio Barros e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.002334/2010Processo nº 0.00.000.002334/2010Processo nº 0.00.000.002334/2010Processo nº 0.00.000.002334/2010----06:06:06:06: Requer suspensão imediata da eficácia das 

Resoluções nºs 1.630 e 1.631, editadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com posterior decretação de sua 

insubsistência definitiva. Pedido de liminar. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente Procedimento, 

nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Sérgio 

Feltrin. 

 

ProcesProcesProcesProcesso nº 0.00.000.002337/2010so nº 0.00.000.002337/2010so nº 0.00.000.002337/2010so nº 0.00.000.002337/2010----31:31:31:31: Requer a imediata sustação da distribuição 

dos procedimentos administrativos e ações judiciais por parte do Ministério Público do 

Trabalho a membro que atua no âmbito da Procuradoria do Trabalho no município de 

Luziânia e sejam distribuídos apenas processos do respectivo território. Pedido de 

Liminar. 

• Decisão: O Conselho, por maioria, julgou o presente Procedimento improcedente, 

nos termos do voto divergente da Conselheira Sandra Lia, vencido o relator que 
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julgava o feito procedente. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Sérgio 

Feltrin, Cláudio Barros, Almino Afonso e Sandro Neis. 

 

Processo nº 0.00.000.002345/2010Processo nº 0.00.000.002345/2010Processo nº 0.00.000.002345/2010Processo nº 0.00.000.002345/2010----88:88:88:88: Proposta de Resolução que visa a necessidade 

de regulamentação da norma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

8.625/93. 

• Decisão: O Conselheiro Achiles Siquara anunciou em Sessão Plenária sua 

desistência no pedido de vista feito em 16/03/2011, o que foi deferido à 

unanimidade. 

 

Processo nº 0.00.000.000109/2009Processo nº 0.00.000.000109/2009Processo nº 0.00.000.000109/2009Processo nº 0.00.000.000109/2009----93 (Apenso 93 (Apenso 93 (Apenso 93 (Apenso 0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000475/2009475/2009475/2009475/2009----42 e42 e42 e42 e    

0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000445/2009445/2009445/2009445/2009----36)36)36)36):::: Pedido de avocação dos autos do Processo nº 

08130.002400/2008, em trâmite no MPT (Cezar Zacarias). 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, rejeitou os presentes Embargos, nos termos 

do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Sérgio Feltrin, Maria 

Ester, Luiz Moreira e Taís Ferraz. 

 

Processo nº 0.00.000.000374/2011Processo nº 0.00.000.000374/2011Processo nº 0.00.000.000374/2011Processo nº 0.00.000.000374/2011----96:96:96:96: Visa apurar a regularidade do pagamento de 

cargos de Oficial de Apoio Administrativo constante do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários do Ministério Público do Estado de Alagoas além daqueles previstos em lei 

(conforme fls. 153 do Relatório de Inspeção do Ministério Público do Estado de 

Alagoas). 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin, Maria Ester, Bruno Dantas, Almino Afonso e Taís Ferraz. 

 

Processo nº 0.00.000.000425/2011Processo nº 0.00.000.000425/2011Processo nº 0.00.000.000425/2011Processo nº 0.00.000.000425/2011----80:80:80:80: Visa apurar supostas irregularidades no 

procedimento de inscrição no 25º Concurso para o cargo de Procurador da República. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Bruno Dantas, Claudia Chagas, Taís Ferraz e Sérgio Feltrin. 

 

Processo nº 0.00.000.0Processo nº 0.00.000.0Processo nº 0.00.000.0Processo nº 0.00.000.000000451/20110451/20110451/20110451/2011----16:16:16:16: Visa apurar supostas irregularidades no 

procedimento de inscrição no 25º concurso para o cargo de Procurador da República. 

Pedido de Liminar. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 
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Conselheiros Bruno Dantas, Claudia Chagas, Taís Ferraz e Sérgio Feltrin. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000000002393/20102393/20102393/20102393/2010----76767676: Revisão de Processo Disciplinar nº 

08190.038313/10-80, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, rejeitou os presentes Embargos, nos termos 

do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Bruno Dantas, 

Claudia Chagas, Taís Ferraz e Sérgio Feltrin. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000236000236000236000236/2011/2011/2011/2011----15151515:::: Visa a retificação na lista de espera para 

indicação e exercício da função de Promotor Eleitoral no Município de Novo Hamburgo, 

resultando na designação e nomeação como próxima titular a exercer a referida função. 

Pedido de Liminar. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Bruno Dantas e Sérgio Feltrin. Declarou-se impedido o Conselheiro 

Cláudio Barros. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000000000000241/2011241/2011241/2011241/2011----10101010:::: Trata-se de consulta acerca do cumprimento 

do disposto no artigo 26 da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente Pedido, nos 

termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Bruno 

Dantas, Taís Ferraz e Sérgio Feltrin. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000132000132000132000132/2010/2010/2010/2010----11111111: Visa apurar a regularização de processos 

pendentes de manifestação nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Fazenda Pública, 

fixando-se prazo para sua comprovação – ref. fl. 114 (pg. 112, item d, do Relatório 

Conclusivo de Inspeção). 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou a presente Representação 

procedente, determinando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

neste CNMP para apuração dos fatos alegados, nos termos do voto do Relator. 

Ausente, justificadamente, a Conselheira Claudia Chagas. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.001930019300193001937/20107/20107/20107/2010----82:82:82:82: Requer deliberação deste Conselho para o 

cumprimento, pelo Ministério Público Militar, do requerido no processo MPM n° 

08160.007475/10, referente a pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não 
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gozada, consoante entendimento deste Conselho sobre contagem do prazo 

prescricional, decidido nos Processos CNMP n°s 0.00.000.000652/2006-48, 

0.00.000.000018/2009-58 e 0.00.000.000034/2009-41. 

• Decisão: O Conselho, por maioria, rejeitou os presentes Embargos, nos termos do 

voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bruno Dantas, Almino Afonso, Claudia 

Chagas e Luiz Moreira, que conheciam dos Embargos com efeitos infringentes. 

Ausente, justificadamente, o Conselheiro Sérgio Feltrin. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000000000000000074/201174/201174/201174/2011----15151515: Autos dos Processos Administrativos 

Disciplinares nºs 61027/2009 e 61040/2009, da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Estado da Bahia. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Processo 

Disciplinar Avocado, nos termos do voto do Relator. Declarou-se impedido o 

Conselheiro Sandro Neis e, suspeito, o Conselheiro Achiles Siquara. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Sérgio Feltrin e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000000001530/20091530/20091530/20091530/2009----11111111: Recurso interno em reclamação disciplinar 

contra membro do Ministério Público do Estado do Amazonas. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao presente Recurso 

Interno, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 

Sérgio Feltrin e Sandro Neis e, ocasionalmente, o Conselheiro Achiles Siquara. 

 

Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.Processo nº 0.00.000.000000000000380/2011380/2011380/2011380/2011----43434343: Encaminhamento de pedido de reconsideração 

de decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 

0.00.000.000210/2010-88. 

 

1.1.2.3 Sob relatoria do conselheiro Almino Afonso Fernandes 

Processo nº 0.00.000.0001517/2010Processo nº 0.00.000.0001517/2010Processo nº 0.00.000.0001517/2010Processo nº 0.00.000.0001517/2010----04: 04: 04: 04: Requer a apuração de vícios e irregularidades 

de decisão administrativa do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São 

Paulo por ocasião de apreciação de Recurso contra Instauração de Inquérito Civil, com 

vistas à sua nulidade, inclusive por violação ao princípio do Promotor Natural e afronta à 

autonomia funcional dos Promotores de Justiça.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, não conheceu do presente Procedimento, 

nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Sérgio 

Feltrin, Cláudio Barros e Bruno Dantas. 

 

Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009----51: 51: 51: 51: Proposta de Resolução que visa dispor sobre a 
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indicação dos termos e os prazos de prescrição, em tese, para as penalidades aplicáveis 

a infrações que tenham justificado a instauração de procedimentos disciplinares e sua 

aposição na capa dos respectivos autos    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, aprovou a presente Proposta de Resolução, 

nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Sérgio 

Feltrin, Maria Ester, Luiz Moreira e Taís Ferraz.  

 

Processo nº 0.00.000.0002282/2010Processo nº 0.00.000.0002282/2010Processo nº 0.00.000.0002282/2010Processo nº 0.00.000.0002282/2010----60: 60: 60: 60: Requer suspensão de todos os efeitos de ato 

da Procuradora-Geral de Justiça em exercício do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, que designou promotores de justiça estranhos aos quadros da 6ª Promotoria de 

Justiça para atuar nos feitos da “Semana da Conciliação”, de iniciativa do Conselho 

Nacional de Justiça. Pedido de liminar.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente a presente 

Reclamação, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin, Maria Ester, Taís Ferraz e Luiz Moreira. 

 

Processo nº 0.00.000.000480/2010Processo nº 0.00.000.000480/2010Processo nº 0.00.000.000480/2010Processo nº 0.00.000.000480/2010----99: 99: 99: 99: Requer suspensão imediata e posterior 

anulação da decisão liminar exarada pelo Conselho Superior do MPDFT no PA 

08190.020201/10-36, face à sua alegada ilegalidade, com o restabelecimento da 

autonomia funcional das requerentes nos trabalhos de coleta de dados referentes aos 

contratos de limpeza pública do Distrito Federal. Pedido de liminar.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Sérgio Feltrin, Maria Ester e Bruno Dantas. 

 

Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 0.00.000.000614/20090.00.000.000614/20090.00.000.000614/20090.00.000.000614/2009----38: 38: 38: 38: Recurso Interno interposto contra decisão da 

Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar 

contra membro do Ministério Público Federal.    

• Decisão: O Conselho, por maioria, deu provimento ao presente Recurso 

determinando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do 

voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Mario Bonsaglia e Achiles Siquara, que 

negavam provimento ao feito. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Bruno 

Dantas e Sérgio Feltrin. Declarou-se impedido o Conselheiro Sandro Neis. 

 

Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 0.00.000.001557/20100.00.000.001557/20100.00.000.001557/20100.00.000.001557/2010----48: 48: 48: 48: Visa levantar informações detalhadas acerca 

do pagamento de remunerações aos membros e servidores do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul.    



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 21 

 

• Decisão: O Conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente o presente 

Procedimento, para determinar que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Sul se abstenha de realizar pagamento de jetons a seus Procuradores de Justiça, 

tendo em vista a não recepção do art. 67 da Lei 6536/73 pela Constituição Federal, 

nos termos do voto do Relator. Vencidos, em parte, os Conselheiros Achiles Siquara, 

Sandro Neis, Maria Ester e Claudia Chagas, que decidiam pela improcedência, por 

entenderem que o Conselho não poderia afastar a aplicação da lei em questão. 

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Bruno Dantas e Sérgio Feltrin. Declarou-

se impedido o Conselheiro Cláudio Barros. 

 

1.1.2.4 Sob relatoria do conselheiro Bruno Dantas 

Processo nº 0.00.000.00408/2010Processo nº 0.00.000.00408/2010Processo nº 0.00.000.00408/2010Processo nº 0.00.000.00408/2010----61616161    

• Proposta de Resolução que dispõe sobre o Portal de Transparência do Ministério 

Público, revogando a Resolução CNMP nº 38/2009. 

 

Processo Processo Processo Processo nº 0.00.000.001266/20nº 0.00.000.001266/20nº 0.00.000.001266/20nº 0.00.000.001266/2010101010----50505050    

• Neste procedimento, o postulante Requer intervenção deste Conselho para 

determinar uma melhor adequação do portal de transparência do Ministério Público 

do Trabalho aos objetivos de sua criação. O Portal da Transparência daquele órgão 

ministerial guarda consonância com as diretrizes previstas na Resolução nº 38 deste 

Conselho, não havendo que se falar, destarte, em qualquer inadequação que 

justifique a atuação desta Casa. 

 

Processo nº 0.00.000.000820/2010Processo nº 0.00.000.000820/2010Processo nº 0.00.000.000820/2010Processo nº 0.00.000.000820/2010----81818181    

• Neste procedimento, o Requerente visa o acompanhamento do cumprimento, junto 

ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, dos termos da Resolução CNMP nº 

23/2007, que disciplina a instauração e tramitação do inquérito civil no âmbito do 

Ministério Público. julgado parcialmente procedente, determinando ao Sr. 

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco que 

efetue a adequação da Resolução nº 002/2008, do Conselho Superior do Ministério 

Público pernambucano aos termos supracitados da Resolução nº 23/2007, deste 

Conselho Nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

ProcessoProcessoProcessoProcessossss    nºnºnºnºssss    0.00.000.000274/20110.00.000.000274/20110.00.000.000274/20110.00.000.000274/2011----60, 60, 60, 60, 0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000247/2011247/2011247/2011247/2011----97 e 97 e 97 e 97 e 

0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000248/2011248/2011248/2011248/2011----31313131    

• Nestes procedimentos, os Postulantes requerem a reintegração ao 20º Concurso 

Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Rondônia, em 
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face de inabilitação em exame psicotécnico cujos critérios de avaliação não foram 

explicitados objetivamente e previamente determinados. julgado procedente o 

pedido para, afastando a reprovação dos requerentes no exame psicotécnico 

realizado, assegurar-lhes o direito à imediata nomeação e posse nos cargos em 

questão, eis que já aprovados em todas as demais etapas do certame, segundo o 

resultado final homologado pelo Edital nº 027/2011-GAB-PGJ, respeitando-se, é 

claro, o número de vagas e a ordem de classificação dos candidatos. 

 

Processo nº 0.00.000.00369/2010Processo nº 0.00.000.00369/2010Processo nº 0.00.000.00369/2010Processo nº 0.00.000.00369/2010----01010101    

• Neste procedimento, o Postulante requer a revisão de Resolução editada pelo 

Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, que regulamenta os 

concursos de remoção e promoção por merecimento por membros daquele Parquet, 

com suspensão imediata do concurso nº 002/2010, para promoção ao cargo de 

Procurador de Justiça. Pedido de liminar. Não tendo constatado a alegada ausência 

de critérios objetivos na Resolução nº 001/2009/MP/CSMP, para a promoção por 

merecimento dos membros ocupantes de funções de coordenação e 

assessoramento no Ministério Público do Estado do Pará, foi julgado improcedente o 

pedido formulado no presente Procedimento de Controle Administrativo, 

determinando o seu arquivamento. 

 

Processo nº 0.00.000.000.031/2011Processo nº 0.00.000.000.031/2011Processo nº 0.00.000.000.031/2011Processo nº 0.00.000.000.031/2011----21212121    

• Neste feito, o Requerente pede providências no sentido de vedar aos membros do 

Ministério Público o exercício de cargo ou função em Conselho de Administração de 

autarquia previdenciária. Não vislumbrando o óbice apontado pelo requerente, foi 

julgado improcedente o pedido, determinando o posterior arquivamento dos autos. 

 

1.1.2.5 Sob relatoria da conselheira Claudia Maria de Freitas Chagas 

Processo nº 0.00.000.001506/2010Processo nº 0.00.000.001506/2010Processo nº 0.00.000.001506/2010Processo nº 0.00.000.001506/2010----16: 16: 16: 16: Procedimento de Controle Administrativo. 

Auxílio-Moradia. Percepção. 

• Decisão: Agiu com acerto a Administração do MPF ao indeferir o pagamento de 

auxílio-moradia à requerente, pois o Tribunal de Contas da União considerou, em 

2005, irregular o pagamento de tal parcela aos membros do Ministério Público 

Federal. 

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo. (Julgado em 

22 de fevereiro de 2011, unânime). 

 

Processo nº 0.00.000.002120/2010Processo nº 0.00.000.002120/2010Processo nº 0.00.000.002120/2010Processo nº 0.00.000.002120/2010----21:21:21:21: Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. 
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Desligamento do MP. 

• Decisão: Não há que se falar em promoção obrigatória do requerente, pois, na 

oportunidade, outro candidato que também preenchia os requisitos legais foi 

escolhido para a única vaga existente, após o desempate viabilizado pelo critério 

objetivo. A promoção obrigatória (automática) somente pode ser aplicada a um 

candidato. Quando existem 02 (dois) ou até mesmo 03 (três) membros em situação 

idêntica, só 01 (um) deles pode ser alçado à vaga pretendida, sendo a antiguidade 

critério razoável para a escolha. Não há como este CNMP determinar a promoção do 

requerente em não havendo vaga, sob o fundamento de que a ausência desta não 

impede sua elevação de entrância inicial para final. É que, ao contrário do que ele 

alega, apenas se admite promoção por merecimento e por antiguidade em havendo 

vaga aberta, segundo se percebe da leitura dos dispositivos legais que tratam do 

tema. 

Também não há como acolher o pedido subsidiário do requerente, garantindo-lhe o 

direito de ser promovido quando se inscrever em concurso de promoção. É 

necessário, primeiramente, que ele efetivamente concorra à promoção para alguma 

vaga aberta, oportunidade em que serão novamente analisados os requisitos legais 

de todos os candidatos, inclusive se ele os preenche novamente. Resta evidente 

que, figurando 03 (três) vezes em lista de merecimento, além de ser remanescente 

de lista, ele teria em princípio precedência sobre muitos candidatos. Contudo, nada 

impede que existam outros na sua mesma condição, o que poderá exigir critérios de 

desempate. Destarte, está-se diante de direito eventual, sem base em situação 

concreta, que não pode ser analisado neste momento, devendo o requerente, 

primeiramente, concorrer à nova promoção. 

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo (Julgado em 23 

de janeiro de 2011, unânime). 

 

Processo nº 0.00.000.002316/2010Processo nº 0.00.000.002316/2010Processo nº 0.00.000.002316/2010Processo nº 0.00.000.002316/2010----16:16:16:16: Procedimento de controle administrativo. 

Nepotismo. Cônjuges servidores efetivos no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte. Inexistência de subordinação hierárquica. Inexistência de 

demonstração de influência. Favoritismo não configurado. 

• Decisão: Haverá prática de nepotismo quando existir favorecimento de parentes na 

Administração Pública direta e indireta em detrimento de pessoas mais 

qualificadas. Nesta linha de raciocínio e tendo em vista os princípios constitucionais 

que regem a Administração Pública, foram editadas a Súmula Vinculante nº 13 e a 

Resolução CNMP nº 37/2009, as quais, dada sua generalidade, não trataram 

especificamente da situação de servidores ocupantes de cargo efetivo, o que exige 

deste Conselho a análise caso a caso. A vedação constante na Súmula nº 13 e na 
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Resolução CNMP nº 37/2009 não abarca os servidores que ingressaram no quadro 

por concurso público, a não ser que exista subordinação hierárquica ou se 

demonstrado que o parentesco influenciou na designação. Precedentes deste 

CNMP. Não há falar em compatibilidade entre o grau de escolaridade do cargo de 

origem e o cargo em comissão a ser ocupado, pois tal não guarda nenhuma relação 

com o conceito de nepotismo. 

Procedência do presente procedimento de controle administrativo, confirmando-se a 

liminar anteriormente deferida. (Julgado em 23 de fevereiro de 2011, unânime). 

 

Processo nº 0.00.000.002059/2010Processo nº 0.00.000.002059/2010Processo nº 0.00.000.002059/2010Processo nº 0.00.000.002059/2010----12:12:12:12: Procedimento de controle administrativo. 

Terceirização. Cargo efetivo de técnico em áudio. Ausência de cargo que exerça a função 

objeto de terceirização no plano de cargos da unidade. Ausência de infraestrutura 

material para a realização do serviço.  

• Decisão: Não se verifica ilegalidade da contratação de empresa terceirizada para a 

prestação de serviço de gravação em áudio e vídeo das provas orais e das provas de 

tribunal do XLV Concurso Público para ingresso à carreira do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul. A terceirização não é admitida para exercício de 

atividade-fim do ente administrativo ou para exercício de atividade que corresponda 

às atribuições inerentes aos cargos previstos no plano de cargos da unidade, 

conforme Acórdãos TCU nº 17/2004 e 657/2004. A gravação em áudio e vídeo de 

provas de concurso público não pode ser considerada atividade-fim do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul, bem como não está entre as funções 

específicas do técnico em áudio segundo disposto no anexo único da Lei nº 

11.157/98. 

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo. (Julgado em 

15 de março de 2011, unânime). 

 

Processo nº 0.00.000.000641/2010Processo nº 0.00.000.000641/2010Processo nº 0.00.000.000641/2010Processo nº 0.00.000.000641/2010----44:44:44:44: Pedido de revisão de processo disciplinar. 

Revisão de decisão proferida pelo colégio de procuradores do Ministério Público do 

Estado de Goiás que absolveu o recorrido da imputação que lhe gerou pena de 

advertência imposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Não conhecimento da presente 

revisão de processo disciplinar. 

• Decisão: O presente pedido de revisão não merece ser conhecido, uma vez que não 

há demonstração nos autos de ter sido a decisão ora atacada fundada em 

documentos ou depoimentos falsos ou contrária a texto expresso de Lei ou à 

evidência dos autos (artigo 91, incisos I, II e III, do Regimento Interno do CNMP). 

Não conhecimento do pedido de revisão e encaminhamento de cópias do acórdão: 

a) ao Procurador-Geral da República para análise de eventual inconstitucionalidade 
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do abono de até cinco dias faltados por semestre do ano civil por membro do 

Ministério Público do Estado de Goiás previsto no art. 15, XLVII e no art. 91, XII da 

LCE 25/1998; b) ao Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

deste CNMP para tomada de medidas que entender cabíveis. (Julgado no dia 

27/04/2011). 

 

Processo nº 0.00.000.000556/2011Processo nº 0.00.000.000556/2011Processo nº 0.00.000.000556/2011Processo nº 0.00.000.000556/2011----67:67:67:67: Procedimento de controle administrativo. 

Isenção de taxa de inscrição. Hipossuficiência não demonstrada. Improcedência. 

• Decisão: A jurisprudência dominante, aliada às normas aplicáveis ao caso, 

estabelece ser possível a isenção, por parte de candidato, de taxa de inscrição em 

concurso público quando demonstrada sua hipossuficiência. Somente será 

hipossuficiente quem, ao arcar com tal ônus, for prejudicado, de forma efetiva, em 

seu sustento e de sua família. No caso, possuindo o requerente renda mensal 

elevada para a média brasileira, não há como considerá-lo hipossuficiente 

econômico, pois tal valor lhe permite, obviamente, o acesso aos meios dignos de 

subsistência. A existência de despesas elevadas (combustível, restaurante, mercado, 

concerto de carro, alinhamento de moto, fatura de cartão de crédito, dentre outros), 

segundo orçamento geral apresentado nos autos, não lhe coloca na condição de 

hipossuficiente. 

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo. (Julgado em 

17 de maio de 2011, unânime). 

 

Processo nº 0.00.000.000116/2011Processo nº 0.00.000.000116/2011Processo nº 0.00.000.000116/2011Processo nº 0.00.000.000116/2011----18:18:18:18: Possibilidade de afastamento de membro do 

ministério público que ingressou na carreira após a CF/88 para exercer outra função 

pública. 

• Decisão: Interpretação sistemática do art. 128, § 5º, II, "d" e do art. 129, IX, da 

Constituição Federal. Não há vedação para que o membro exerça outra função 

pública, desde que afastado de suas atribuições na instituição de origem, pois o que 

a Constituição Federal proíbe é apenas o exercício concomitante do cargo no 

Ministério Público com outro cargo público. É possível o exercício de outras funções 

que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada 

a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A autorização 

para o exercício fora da carreira aos membros que ingressaram antes de 

05/10/1988 e a vedação aos demais fere o princípio da igualdade. Discriminação 

sem fundamento razoável. Decisão do CNMP que revogou os arts. 2° a 4° da 

Resolução nº 05/2006 que vedavam expressamente o afastamento do membro do 

Ministério Público para exercício de outro cargo público (Processo CNMP nº 

0.00.000.000295/2011-85). No caso em análise, houve um pedido do Ministro de 
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Estado da Justiça para que fosse autorizado o afastamento do Promotor de Justiça 

para assumir o cargo de Diretor do Departamento Penitenciário Nacional. O ato 

impugnado foi precedido das formalidades legais, tendo o Conselho Superior do 

MP/SP se manifestado pela liberação do Promotor de Justiça. A função a ser 

exercida é relevante e compatível com as funções do Ministério Público. Inexistência 

de ilegalidade a ser sanada no ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo. 

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo. (Julgado em 

17 de maio de 2011, maioria). 

 

Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 0.00.000.000149/20110.00.000.000149/20110.00.000.000149/20110.00.000.000149/2011----50505050:::: Possibilidade de afastamento de membro do 

ministério público que ingressou na carreira após a CF/88 para exercer outra função 

pública. 

• Decisão: Interpretação sistemática do art. 128, § 5º, II, "d" e do art. 129, IX, da 

Constituição Federal. Não há vedação para que o membro exerça outra função 

pública, desde que afastado de suas atribuições na instituição de origem, pois o que 

a Constituição Federal proíbe é apenas o exercício concomitante do cargo no 

Ministério Público com outro cargo público. É possível o exercício de outras funções 

que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada 

a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A autorização 

para o exercício de outros cargos aos membros que ingressarem após 05/10/1988 

e a autorização para os que ingressaram após tal data fere o princípio da igualdade. 

Discriminação sem fundamento razoável. Decisão do CNMP que revogou os arts. 2° 

a 4° da Resolução nº 05/2006 que vedavam expressamente o afastamento do 

membro do MP para exercício de outro cargo público (Processo CNMP nº 

0.00.000.000295/2011-85). No caso em análise, o ato impugnado foi precedido 

das formalidades legais, tendo o Conselho Superior do Ministério Público do Estado 

da Bahia se manifestado pela liberação do Promotor de Justiça. A função a ser 

exercida é relevante e compatível com as funções do Ministério Público, uma vez 

que o Regimento Interno do órgão prevê, em seu artigo 1º e 2º, como finalidade da 

Secretaria, dentre outras, a execução de política de Governo relacionada com a 

ordem jurídica e social, o estudo e o acompanhamento das questões e dos assuntos 

concernentes à cidadania, às garantias constitucionais, o livre exercício dos poderes 

constituídos e às relações do Poder Executivo com os demais Poderes do Estado e 

da União, além da promoção e fiscalização da aplicação dos princípios éticos, da lei 

e da justiça. Inexistência de ilegalidade a ser sanada no ato do Procurador-Geral de 

Justiça do Estado da Bahia.  

Improcedência do presente procedimento de controle administrativo. (Julgado em 
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17 de maio de 2011, maioria). 

 

Processo nº 0.00.000.000295/2011Processo nº 0.00.000.000295/2011Processo nº 0.00.000.000295/2011Processo nº 0.00.000.000295/2011----85:85:85:85: Proposta de Resolução. Altera a Resolução 

CNMP nº 05, de 20 de março de 2006, a qual disciplina o exercício de atividade político-

partidária e de cargos públicos por membros do Ministério Público Nacional. Ambas as 

propostas estão restritas à questão da possibilidade de membro do Ministério Público 

ocupar cargo público fora da carreira. 

• Decisão: os membros do Ministério Público poderão exercer outras funções 

compatíveis com a finalidade da instituição, vedada a representação judicial e a 

consultoria jurídica de entidades públicas. São compatíveis, para os fins do caput, as 

funções relativas à promoção da justiça, dos direitos humanos, da cidadania e da 

segurança pública, bem como à fiscalização e ao controle da gestão administrativa 

e financeira do Estado, exercidas nas esferas federal e estadual, em cargo de status 

equivalente ao de membro do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério 

Público exercerá o controle das compatibilidades temáticas e hierárquicas, previstas 

no §1º. O afastamento de membro do Ministério Público é de comunicação 

compulsória à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público, no prazo improrrogável de cinco dias, contados da 

data de publicação do ato do Procurador-Geral. 

O Conselho, à unanimidade, aprovou a Proposta de Resolução (Julgada em 17 de 

maio de 2011). 

 

Processo nº 0.00.000.000609/2011Processo nº 0.00.000.000609/2011Processo nº 0.00.000.000609/2011Processo nº 0.00.000.000609/2011----40:40:40:40: Pedido de Avocação de Sindicância em trâmite 

na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí. 

• Decisão: apuração de eventual descumprimento dos deveres previstos no art. 82, VI 

e VIII da lei complementar estadual e de infração disciplinar tipificada no art. 150, II, 

da mesma lei. Acolhimento parcial de preliminar, para reconhecer como prescritas 

as condutas correspondentes ao descumprimento dos deveres funcionais. Infração 

disciplinar ainda não alcançada pela prescrição. Rejeição de preliminar de 

incompetência do art. 87 do Regimento Interno do CNMP. Procedência do pedido de 

avocação, tendo em vista a atuação insuficiente da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Estado do Piauí na conclusão da sindicância nos prazos previstos no § 4º 

do art. 74 do Regimento Interno do CNMP e no art. 169 da Lei Complementar 

Estadual nº 12/93. 

O Conselho, à unanimidade, decidiu pela procedência do pedido de avocação de 

sindicância. (Julgado em 09 de agosto de 2011). 

 

Processo nº 0.00.000.000843/2011Processo nº 0.00.000.000843/2011Processo nº 0.00.000.000843/2011Processo nº 0.00.000.000843/2011----77:77:77:77: Recurso Interno de Reclamação Disciplinar. 
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Recurso Interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Corregedor 

Nacional do Ministério Público que determinou a abertura de Sindicância, para apuração 

do objeto da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000303/2011-93. 

• Notícia de prática de faltas disciplinares imputadas a Subprocuradora-Geral da 

Justiça Militar. Parecer da Corregedoria local refuta os fatos narrados e conclui pelo 

arquivamento. Não acolhimento dos fundamentos pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público. Atuação insuficiente do órgão correicional de origem. 

Determinação de instauração de sindicância. Alegação de ausência de 

fundamentação jurídica para sua deflagração. Procedimento próprio para apuração 

de irregularidades. Ausência de prejuízo ao sindicado.  

O Conselho, à unanimidade, decidiu pelo conhecimento e pelo improvimento do 

Recurso Interno, determinação do prosseguimento do Processo de Sindicância em 

apreço, em atendimento ao princípio da indisponibilidade do interesse público que 

impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de apurar irregularidades 

funcionais imputadas a agentes públicos. (Julgado em 22 de setembro de 2011) 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:    

• Participou da IV Conferência Regional para a América Latina da International 

Association of Prosecutors, que abordou "O papel do Ministério Público no combate 

à corrupção" e ocorreu na cidade de Fortaleza, no período de 23 a 25 de março de 

2011. 

• Participou, na qualidade de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, 

dos seguintes Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Nacional do 

Ministério Público: 

� em Porto Alegre, nos dias 31/03/11 a 01/04/11, que reuniu membros dos 

Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; 

� em São Paulo, nos dias 28/04/11 e 29/04/11, que reuniu os membros dos 

Ministérios Públicos de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 

� em Rio Branco, nos dias 09/05/11 e 10/05/11, que reuniu os membros dos 

Ministérios Públicos de Rondônia, Acre e Roraima; 

� em Belém, nos dias 18/05/11 e 20/05/11, que reuniu os membros dos 

Ministérios Públicos do Pará, Amazonas e Amapá; 

� no Rio de Janeiro, nos dias 23/05/11 e 24/05/11, que reuniu os membros 

dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, Minas gerais e Espirito Santo; 

� em Fortaleza, nos dias 26/05/11 e 27/05/11, que reuniu os membros dos 

Ministérios Públicos do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí; 

• Participou da I Mostra de Sistemas do Ministério Público brasileiro, que ocorreu na 
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cidade de São Paulo, no período de 24 e 25 de agosto de 2011. 

• Participou do Encontro de Gestão Estratégica do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, que se realizou em Mangaratiba-RJ, nos dias 1º e 2 

de setembro. 

• Participou da solenidade de posse da Diretoria da ABRAMPA, em 5 de 

setembro, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

• Participou do XIX Congresso Nacional do Ministério Público, organizado pela 

CONAMP, em Belém, PA – na condição de Palestrante, abordando o tema “O 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público”, no período de 23 a 26 de 

novembro de 2011; 

• Na qualidade de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e 

Acompanhamento Legislativo deste CNMP, a Conselheira Claudia Chagas participou 

do Segundo Congresso de Gestão do Ministério Público, em Brasília, no período de 8 

a 10 de novembro; 

• Na qualidade de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e 

Acompanhamento Legislativo deste CNMP, a Conselheira Claudia Chagas participou 

da Reunião Ordinária do CNPG onde apresentou o Planejamento Estratégico 

Nacional. Os eventos ocorreram, em Fortaleza, nos dias 10 e 11 de novembro de 

2011; 

• Na qualidade de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e 

Acompanhamento Legislativo, participou do Workshop de Tabelas Unificadas do 

Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que realizou-se nos dias 17 e 18 de 

novembro de 2011, em Campo Grande; 

• Na qualidade de Presidente/Palestrante participou do XIX Congresso Nacional do 

Ministério Público, que ocorreu no período de 23 a 26/11/2011, na cidade de 

Belém, Estado do Pará. 

 

1.1.2.6 Sob relatoria do conselheiro Cláudio Barros Silva 

Processo n° 0.00.000.002220/2010Processo n° 0.00.000.002220/2010Processo n° 0.00.000.002220/2010Processo n° 0.00.000.002220/2010----58585858    

• Julgado em 26 de abril de 2011, no qual julgou procedente o presente procedimento 

administrativo, no qual anulou decisão do Conselho Superior do Ministério Público 

do Estado do Paraná, por inobservância a legalidade, determinando a expedição de 

Editais, com vista ao preenchimento dos cargos da 1ª e da 2ª Promotoria de Justiça 

do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em cumprimento 

aos artigos 110, § 1ª, 111 e 115, § 5ª, da Lei Orgânica do Ministério Público do 
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Ministério Público do Estado do Paraná, e ao artigo 1º, inciso VI, letra “e”, da Lei 

Estadual nº 16.384/2010. 

 

Processo n° 0.00.000.000534/2011Processo n° 0.00.000.000534/2011Processo n° 0.00.000.000534/2011Processo n° 0.00.000.000534/2011----05050505    

• Julgado em 18 de maio de 2011, no qual conheceu de consulta para respondê-la de 

forma negativa, entendendo que não podem os membros do Ministério Público do 

Estado do Ceará, que tenham desempenhado funções eleitorais por período inferior 

a 02 (dois) anos, permanecer, na lista de antiguidade, em sua posição originária, 

com o fim de ser indicado novamente, com fito de complementar o biênio eleitoral 

pelo tempo faltante. 

 

Processo n° 0.00.000.001384/2010Processo n° 0.00.000.001384/2010Processo n° 0.00.000.001384/2010Processo n° 0.00.000.001384/2010----68686868    

• Julgado em 31 de maio de 2011, no qual julgou procedente o presente 

procedimento administrativo, determinando que o Ministério Público do Trabalho, no 

prazo de 90 (noventa) dias, apresentasse à Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro do Conselho Nacional cronograma para regularização de seu quadro de 

pessoal, com a adequação dos cargos em comissão, como excepcional, às funções 

de relevância que a Constituição Federal impõe, com a adequação das funções de 

confiança, que devem, exclusivamente, ser de chefia, direção ou assessoramento, e 

com a devolução dos servidores públicos requisitados aos órgãos de origem. 

 

Processo nº 0.00.000.0007Processo nº 0.00.000.0007Processo nº 0.00.000.0007Processo nº 0.00.000.000701/201101/201101/201101/2011----18181818    

• Julgado em 01 de junho de 2011, no qual, entendendo preenchidas todas as 

exigências constitucionais e legais, determinou a emissão de parecer favorável a 

abertura dos créditos suplementares ao Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, respeitados os limites previstos na Lei Orçamentária Anual para o ano de 

2011. 

 

Processo nº 0.00.000.000378/2011Processo nº 0.00.000.000378/2011Processo nº 0.00.000.000378/2011Processo nº 0.00.000.000378/2011----74747474    

• Julgado em 14 de junho de 2011, no qual não conheceu de Revisão de Processo 

Disciplinar, mantendo penalidade aplicada a membro do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Processo n° 0.00.000.000751/2011Processo n° 0.00.000.000751/2011Processo n° 0.00.000.000751/2011Processo n° 0.00.000.000751/2011----97979797    

• Julgado em 15 de junho de 2011, no qual aprovou Proposta de Resolução que visa 

estabelecer diretrizes básicas para a instituição do Comitê Estratégico de Tecnologia 

da Informação no âmbito do Ministério Público. 
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Processo n° 0.00.000.000532/2010Processo n° 0.00.000.000532/2010Processo n° 0.00.000.000532/2010Processo n° 0.00.000.000532/2010----27272727    

• Julgado em 15 de junho de 2011, no qual aprovou Anteprojeto de Lei 

Complementar, que dispõe sobre as normas e procedimentos disciplinares para 

membros do Ministério Público brasileiro, a ser encaminhado ao Congresso 

Nacional. 

 

Processo n° 0.00.000.000826/2011Processo n° 0.00.000.000826/2011Processo n° 0.00.000.000826/2011Processo n° 0.00.000.000826/2011----30303030    

• Julgado em 19 de julho de 2011, no qual aprovou Proposta de Resolução que visa 

dispor sobre a aplicação do controle da atuação da gestão de pessoas, da tecnologia 

da informação, da gestão estrutural, da gestão orçamentária do Ministério Público, 

bem como da atuação funcional de seus membros (Resolução n° 74/2011). 

 

Processo nº 0.00.000.000786/2011Processo nº 0.00.000.000786/2011Processo nº 0.00.000.000786/2011Processo nº 0.00.000.000786/2011----26262626    

• Julgado em 09 de agosto de 2011, no qual julgou parcialmente procedente o 

procedimento de controle administrativo, determinando a apuração, pelo Órgão de 

Execução do Ministério Público do Estado do Maranhão, de possível ato de 

improbidade praticado por ex-servidor e membro do Ministério Público, bem como 

que a Corregedoria-Geral daquele Parquet instaure o regular procedimento 

administrativo disciplinar em face do referido membro da Instituição. Também foi 

determinada que a Corregedoria Nacional acompanhe os procedimentos 

instaurados pelo Ministério Público do Estado do Maranhão para apurar possível 

cumulação do exercício do cargo público com a advocacia de servidor e para apurar 

possível utilização indevida de veículo oficial por membro da Instituição. 

 

Processo nº 0.00.000.000876/2011Processo nº 0.00.000.000876/2011Processo nº 0.00.000.000876/2011Processo nº 0.00.000.000876/2011----17171717    

• Julgado em 09 de agosto de 2011, no qual julgou procedente procedimento de 

controle administrativo, entendendo não ser possível computo de período de licença 

para tratamento à saúde, no estágio probatório, de servidor do Ministério Público do 

Estado do Ceará, em cumprimento ao artigo 41, caput, da Constituição Federal de 

1988. 

 

Processo nº 0.00.000.000996/2011Processo nº 0.00.000.000996/2011Processo nº 0.00.000.000996/2011Processo nº 0.00.000.000996/2011----14141414    

• Julgado em 09 de agosto de 2011, no qual aprovou Proposta de Resolução com 

vista a estabelecer regras sobre o dever de decidir e o prazo razoável dos processos 

administrativos no âmbito do Ministério Público brasileiro. 
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1.1.2.7 Sob relatoria do conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior 
    

PROLEGÔMENOSPROLEGÔMENOSPROLEGÔMENOSPROLEGÔMENOS::::    

Considerando o término do primeiro ano de meu mandato, como Conselheiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público – representante da Câmara dos Deputados, tenho a grata 

satisfação de comunicar Vossa Excelência que jamais fugi dos embates jurídicos ou políticos 

apresentados. 

Tomei posse em 19 de julho de 2010 no cargo de Conselheiro havendo, no mês de agosto, sido 

eleito Presidente da Comissão de Jurisprudência do CNMP (mandato encerrado em 09 de agosto 

de 2011, quando fui eleito para presidir a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro deste 

CNMP). 

Tanto no plenário quanto em meu gabinete sempre me coloquei à disposição da sociedade, 

seja diretamente por intermédio dos cidadãos, seja por meio das solicitações e exigências 

encaminhadas por Vossas Excelências. 

A partir dessas considerações preliminares, informo: 

• Atuei de forma combativa, em defesa da sociedade em todas as 13 (treze) sessões 

realizadas no ano de 2010, sendo 6 (seis) ordinárias e 7 (sete) extraordinárias, além 

das reuniões administrativas e das reuniões das comissões. 

• De igual forma, participei de todas as sessões realizadas até o momento no ano de 

2011, inclusive no primeiro semestre, onde tivemos 7 (sete) ordinárias e 8 (oito)  

extraordinárias, sempre atento à ideia de que a prudência é o melhor caminho para se 

alcançar a efetiva democracia, além das reuniões administrativas e das reuniões das 

comissões. 

• Nos 104 (cento e quatro) procedimentos administrativos cadastrados e encaminhados 

ao meu gabinete, fiz questão de analisar cada um de maneira mais minudente e 

transparente possível, tendo, portanto, ciência de realizar a mais plena justiça e, 

inclusive, quando vencidas as teses por mim levantadas nas sessões, permiti ao CNMP 

refletir sobre a possibilidade de estabelecer propostas e resoluções aptas a determinar, 

ao Ministério Público da União e Ministérios Públicos dos Estados, uma efetiva 

coparticipação na gestão dos caminhos sociais a serem trilhados. 

• Realizei, ainda, 25 (vinte e cinco) pedidos de vista em procedimentos administrativos, 

os quais entendi, para me manifestar, necessários maiores aprofundamentos. 

• Não é por demais, informar que tive a ousadia e determinação de propor a criação de 

um Grupo de Saúde (efetivamente implementado e atuante) para estudos, discussão, 

compreensão e apresentação de medidas concretas e normativas que visem assegurar 

a efetividade das ações e dos serviços de saúde no Brasil, garantindo o acesso 

universal, igualitário e integral, com promoção da cidadania ativa de seus usuários em 
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face do paradigma do Estado Democrático de Direito, apto a permitir aos Ministérios 

Públicos dos Estados e ao Ministério Público no Distrito Federal, contracenar com os 

poderes republicanos (efetivos instrumentos da democracia) no sentido de construção 

de uma melhor gestão nas áreas de saúde pública. 

• Outrossim, considerando a realidade nacional e os dados apresentados sobre a pessoa 

com deficiência no Brasil que a) demonstra que mais de 70% destes vivem em 

situação de pobreza ou de extrema pobreza; b) mais de 50% das crianças e jovens com 

deficiência estão fora da escola; c) não há acessibilidade arquitetônica na grande 

maioria das cidades brasileiras, apresentei Proposta de Resolução que dispõe sobre a 

criação do Núcleo Permanente de pessoa com deficiência junto ao Conselho Nacional 

do Ministério Público com o objetivo de estabelecer encaminhamentos para que o  

Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados possam, nos termos 

das Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000 e do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 2004, realizar a efetiva inserção da 

pessoa com deficiência no cenário social. 

Cabe destacar que objetivando manter a maior transparência quanto às atividades 

desenvolvidas tanto junto às comissões quanto às autuações em gabinete procuro, mensalmente, 

oficiar à Câmara dos Deputados acerca do teor das sessões realizadas (ordinárias e extraordinárias 

- por meio de envio de ofícios contendo atas das respectivas sessões). 

Informo, ainda, que, em respeito à plenitude dos princípios do contraditório, da ampla defesa e 

da presunção de inocência, tenho, insistentemente, combatido as atuações fantasiosas e 

midiáticas do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados quando das 

publicações/divulgações de notícias jornalísticas sem nenhum lastro probatório mínimo que se 

mostre apto a instauração de quaisquer persecuções civis ou penais. 

 

RRRRESUMO DE ATIVIDADESESUMO DE ATIVIDADESESUMO DE ATIVIDADESESUMO DE ATIVIDADES    ----    2010/20112010/20112010/20112010/2011::::    

 
* Não estão incluídas as sessões administrativas e reuniões das comissões, bem como, as participações em 
eventos. 
** No quantitativo de ofícios expedidos não estão inseridos os enviados à Câmara dos Deputados, vez que 
representam prestação de contas pelas atividades desenvolvidas. 
 

Tabela 02 – Resumo de Atividades 2010/2011. 
Fonte: Gabinete Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior 

 

PRINCIPAIS PROCESSOS JULGADOS EM 2011PRINCIPAIS PROCESSOS JULGADOS EM 2011PRINCIPAIS PROCESSOS JULGADOS EM 2011PRINCIPAIS PROCESSOS JULGADOS EM 2011::::    

Revisão de Processo Disciplinar nº Revisão de Processo Disciplinar nº Revisão de Processo Disciplinar nº Revisão de Processo Disciplinar nº 0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000542/2011542/2011542/2011542/2011----43434343    

Realizadas Participação Distribuídos Vista Manifestação 2010 2011

TOTAL 28 28 104 25 129

Percentual 100% 100% 100% 100% 100%

Sessões* Procedimentos Ofícios Emitidos

939 607**
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• Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar instaurada em decorrência do 

requerimento de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que 

pugnou pela revisão da decisão de arquivamento do inquérito administrativo 

disciplinar deflagrado a partir de representação do ora Requerente em desfavor de 

outro membro daquela unidade, em função de suposta infração funcional que esta 

cometera, ao violar o preceituado nos artigos 236, inciso VIII e 240, inciso III, da Lei 

Complementar nº 75/93, artigo 4.º, incisos I e II da Lei nº 9.784/99 e artigo 3.º, 

incisos III e IV, do Provimento nº 16/2005 do Conselho Superior do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios. Foi requerido o deferimento de medida 

liminar. 

• Julgamento: acordaram os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, 

por unanimidade, em conhecer dos recursos internos interpostos por Procuradora de 

Justiça do MPDFT e desprovê-los, bem como em convalidar a medida liminar que 

determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor e 

convalidar a homologação da súmula de acusação confeccionada pela Corregedora-

Geral do MPDFT, nos termos do voto do Relator. 

 

Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº 0.00.000.0000.00.000.0000.00.000.0000.00.000.000001/2011001/2011001/2011001/2011----15151515    

• Trata-se de Pedido de Providências em que membro do Ministério Público Militar, 

após ter seu pleito indeferido pelo Secretário-Geral deste Conselho Nacional, 

requereu o pagamento “da diferença de subsídio de Subprocurador-Geral da 

República, incidente sobre a remuneração de férias relativas ao presente exercício, 

gozadas nos meses de janeiro e fevereiro – o que inclui o adicional correspondente a 

1/3 da remuneração, o abono pecuniário e o adiantamento do décimo terceiro 

salário – conforme a previsão dos artigos 220, §§ 2.º e 3.º e 227, inciso IX, da Lei 

Complementar nº 75/93”.  

• Julgamento: acordaram os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público, por maioria, em conhecer do presente Pedido de Providências 

para julgá-lo procedente, nos termos do voto do relator. 

 

Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº 0.00.000.000.00.000.000.00.000.000.00.000.001147/20111147/20111147/20111147/2011----88 88 88 88     

• Trata-se de Pedido de Providências instaurado em decorrência do requerimento do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que formula consulta a este Conselho 

Nacional do Ministério Público acerca do critério a ser adotado para a apuração da 

antiguidade dos candidatos inscritos em concursos de remoção voluntária na 

mesma Comarca (remoção interna). 
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• Julgamento: acordaram os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público, por unanimidade, em conhecer do presente Pedido de 

Providências para julgá-lo procedente, nos termos do voto do relator. 

 

Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº Pedido de Providências nº 0.00.000.000.00.000.000.00.000.000.00.000.001551/20111551/20111551/20111551/2011----51515151    

• Trata-se de Pedido de Providências instaurado em decorrência de requerimento de 

Promotores de Justiça lotados na Comarca de Montes Claros/MG, do Procurador-

Geral de Justiça de Minas Gerais e da Associação Mineira do Ministério Público, que 

pugnam pelo “[...] reconhecimento do direito de os membros do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais serem devidamente compensados pelo exercício de 

trabalho extraordinário em virtude do cumprimento de plantões judiciários em finais 

de semana, feriados e outras situações urgentes, na forma prevista na respectiva lei 

orgânica, possibilitando, assim, a edição de ato regulamentar, pela Procuradoria 

Geral de Justiça, restabelecendo o regime de compensação de dias úteis”, de forma 

que seja reestabelecida a isonomia entre as diversas unidades do Ministério Público, 

instituição que possui caráter nacional. Foi requerida medida liminar. 

• Julgamento: acordaram os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público, por unanimidade, em conhecer do presente Pedido de 

Providências para julgá-lo procedente, nos termos do voto do Relator. 

 

VotoVotoVotoVoto----vista no Procedimento de Controle Administrativo nº vista no Procedimento de Controle Administrativo nº vista no Procedimento de Controle Administrativo nº vista no Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000.00.000.000.00.000.000.00.000.001083/20101083/20101083/20101083/2010----34343434    

• Tratam-se de reclamações encaminhadas à Corregedoria Nacional durante a 

inspeção realizada no Ministério Público do Estado da Paraíba, entre os dias 12 a 16 

de abril do corrente ano, autuadas e distribuídas como Procedimento de Controle 

Administrativo, em que se requer providências acerca do excesso de servidores 

requisitados pela Instituição, o que estaria comprometendo a criação de cargos, a 

nomeação e a posse daqueles classificados no Concurso Público para provimento 

dos cargos de serviços auxiliares, realizado no ano de 2007. 

• Julgamento: o Conselho Nacional, por maioria, julgou improcedente o presente 

Procedimento, nos termos do voto divergente do Conselheiro Luiz Moreira, vencidos 

o Relator e os Conselheiros Mario Bonsaglia, Sandra Lia e Taís Ferraz, que julgavam 

o feito procedente. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso, 

Bruno Dantas e Sérgio Feltrin. O Conselheiro Adilson Gurgel não votou em razão de 

não ter assistido à leitura do relatório. 

• Propôs ao Plenário a criação de um Grupo de Saúde para estudos, discussão, 

compreensão e apresentação de medidas concretas e normativas que visem 
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assegurar a efetividade das ações e dos serviços de saúde no Brasil, garantindo o 

acesso universal, igualitário e integral, com promoção da cidadania ativa de seus 

usuários em face do paradigma do Estado Democrático de Direito, apto a permitir 

aos Ministérios Públicos dos Estados e ao Ministério Público no Distrito Federal, 

contracenar com os poderes republicanos (efetivos instrumentos da democracia) no 

sentido de construção de uma melhor gestão nas áreas de saúde pública. Coordena 

o Grupo, o qual foi efetivamente implementado e atuante. 

• Outrossim, considerando a realidade nacional e os dados apresentados sobre a 

pessoa com deficiência no Brasil que a) demonstra que mais de 70% destes vivem 

em situação de pobreza ou de extrema pobreza; b) mais de 50% das crianças e 

jovens com deficiência estão fora da escola; c) não há acessibilidade arquitetônica 

na grande maioria das cidades brasileiras, o Conselheiro apresentou Proposta de 

Resolução que dispõe sobre a criação do Núcleo Permanente de pessoa com 

deficiência junto ao Conselho Nacional do Ministério Público com o objetivo de 

estabelecer encaminhamentos para que o Ministério Público da União e os 

Ministérios Públicos dos Estados possam, nos termos das Leis nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e do Decreto nº 

5.296, de 2 de dezembro 2004, realizar a efetiva inserção da pessoa com 

deficiência no cenário social. A proposta foi aprovada pelo Plenário na sessão de 

13/12/2001, após o Relator acatar algumas sugestões. 

• Encaminhou mensalmente relatório e atas das sessões à Câmara dos Deputados, 

objetivando manter a maior transparência quanto às atividades desenvolvidas tanto 

junto às comissões quanto às autuações em gabinete.  

 

1.1.2.8 Sob relatoria da conselheira Maria Ester Henriques Tavares 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.002036/20100.00.000.002036/20100.00.000.002036/20100.00.000.002036/2010----16161616:::: Pedido de avocação da sindicância instaurada 

pela Portaria nº 007/2009 que tramita na Corregedoria-Geral do Ministério Público do 

Estado do Amazonas. 

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o pedido e avocou a 

sindicância instaurada em face do Promotor de Justiça Vicente Augusto Borges de 

Oliveira, nos termos do voto da relatora e determinou a instauração de pedido de 

providências para que o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do 

Amazonas preste esclarecimentos sobre a paralisação da sindicância. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.000203/20100.00.000.000203/20100.00.000.000203/20100.00.000.000203/2010----86868686:::: Visa averiguar a legalidade dos processos 

licitatórios nºs 92 e 93/2009, referentes à locação de imóveis na Rua Álvaro Mendes, 

tendo em vista possíveis irregularidades que podem indicar vícios nos atos 
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administrativos praticados - ref. fl. 219 e 227 (pg. 217 e 225 do Relatório Conclusivo da 

Inspeção do Ministério Público do Estado do Piauí).    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido e determinou 

a expedição de Recomendação à Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí para que 

efetue análise das cláusulas contratuais, referentes ao Contrato de Locação nº 

2830/01 (processo administrativo nº 93/09), aplicando-lhes, no que couber, o 

disposto nos artigos 55 e 58 a 61 da Lei 8.666/93. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.001555/20100.00.000.001555/20100.00.000.001555/20100.00.000.001555/2010----59595959:::: Visa levantar informações detalhadas acerca 

do pagamento de remunerações aos membros e servidores do Ministério Público do 

Estado da Bahia.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o pedido para determinar, 

cautelarmente, à Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia que se abstenha de 

conceder a Vantagem Pessoal por Estabilidade Econômica, prevista no Art. 92 da Lei 

nº 6.677/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis, aos membros do Ministério 

Público da Bahia e determinar a instauração de Procedimento de Controle 

Administrativo específico, para exame da concessão e pagamento da verba 

nominada Vantagem Pessoal por Estabilidade Econômica, no Ministério Público do 

Estado da Bahia, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do voto da 

Relatora. 

 

ProcessoProcessoProcessoProcesso    nºnºnºnº    0.00.000.000710/20100.00.000.000710/20100.00.000.000710/20100.00.000.000710/2010----10101010:::: Requer revisão de Processo Disciplinar de 

Nº106.427/07 que aplicou pena de disponibilidade a membro do Ministério Público do 

Estado de São Paulo.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de Revisão de 

Processo Disciplinar, confirmando a pena de disponibilidade ao membro do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do voto da relatora. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.002149/20100.00.000.002149/20100.00.000.002149/20100.00.000.002149/2010----11111111:::: Recurso Interno em Reclamação Disciplinar 

contra membro do Ministério Público Federal.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido registrando 

que a alegação de tentativa de burla à distribuição aleatória, desacompanhada de 

indícios mínimos da ocorrência da irregularidade apontada, não se afigura 

fundamento suficiente ao deferimento de produção da prova testemunhal solicitada 

pelo recorrido. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.000626/20100.00.000.000626/20100.00.000.000626/20100.00.000.000626/2010----10101010:::: Requer revisão de ato administrativo da 
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Procuradora-Geral de Justiça que indeferiu concessão de gratificação por trabalho 

relevante pleiteada ao servidor, tendo em vista que, apesar de lotado na Comarca de 

Milagres, exerce também suas funções na Promotoria de Justiça vinculada de Abaiara, 

sem nenhum acréscimo remuneratório.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido para 

determinar ao Ministério Público do Estado do Ceará que conceda a Gratificação por 

Trabalho Relevante, nos termos do artigo 5º, alínea 'a' da Resolução n° 01/2008 do 

Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará, ao servidor Francisco Antônio Távora 

Colares, por força do exercício cumulado nas Promotorias de Milagres e Abaiara, 

enquanto perdurar a acumulação, nos termos do voto da Relatora. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.002391/2010.00.000.002391/2010.00.000.002391/2010.00.000.002391/2010000----87878787:::: Revisão de Processo Disciplinar nº 1/2010, da 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.    

• Decisão: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido para 

confirmar a aplicação da pena de advertência à Promotora de Justiça, nos termos do 

voto da Relatora. 

 

Processo nºProcesso nºProcesso nºProcesso nº    0.00.000.000064/20100.00.000.000064/20100.00.000.000064/20100.00.000.000064/2010----91919191:::: Visa analisar a adequação, no âmbito do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, do programa de estágio a estudantes, em 

conformidade com as disposições gerais da Resolução CNMP nº 42/2009.    

• Decisão: O Conselho, por maioria, julgou improcedente os embargos de declaração 

para determinar ao Ministério Público de São Paulo que, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, firme Convênios com as Instituições de Ensino (propiciando o controle de 

matrícula e frequência do educando), contratando os estagiários aprovados em 

seleção interna, apenas através de Termos de Compromisso; contrate seguro contra 

acidentes para seus estagiários; adote um prazo máximo de duração do contrato de 

estágio de 02 (dois) anos, improrrogáveis, salvo no caso de portadores de 

deficiência e,  dentro do prazo de 01 (um) ano, edite ato normativo de acordo com 

as disposições da Resolução CNMP nº 42/2009 e adequado aos ditames da Lei nº 

11.788/08 e rescinda os contratos de estágio de estudantes que já concluíram o 

curso de direito, desligando-os dos quadros da Instituição, desconsiderando o 

período de estágio como tempo de serviço público para fins de direito e para fins de 

contagem da atividade jurídica. 

 

Processo nº 0.00.000.000703/2011Processo nº 0.00.000.000703/2011Processo nº 0.00.000.000703/2011Processo nº 0.00.000.000703/2011----07:07:07:07: Relatora em Pedido de Providências 

instaurado a partir de ofício subscrito pelo Secretário-Geral do Ministério Público da 

União, ao qual se encontra anexado estudo para implantação da Gratificação de 

Controle Interno (GCI) e da Gratificação de Atividade de Orçamento (GAO), no âmbito do 
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Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

objeto do Projeto de Lei nº 7.785/2010, em tramitação na Câmara dos Deputados. O 

encaminhamento foi feito ao Conselho Nacional do Ministério Público para apreciação e 

elaboração de parecer, nos termos do disposto no artigo 80, inciso IV da Lei nº 

12.309/2010.    

• Decisão: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE LEI. IMPLEMENTAÇÃO DA 

GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE 

ORÇAMENTO NO ÂMBITO DO MPU E CNMP. NECESSIDADE DE PARECER DO 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 80, INCISO IV DA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 (LEI Nº 12.309/2010). 

PARECER FAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA. O presente projeto justifica-se pelo 

reconhecimento da realização de atividades de significativa abrangência, 

complexidade e especificidade, visando garantir a continuidade do exercício das 

funções institucionais dos membros do Ministério Público da União e do CNMP, 

assegurando sua autonomia financeira e a regular aplicação dos recursos colocados 

à disposição dessas Instituições. O impacto orçamentário da implementação das 

gratificações está abaixo dos índices de alerta previstos na Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e, especificamente em relação ao 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aquém do limite de alerta 

estabelecido pelo Decreto nº 6.334/2007. Procedência do pedido. Parecer favorável 

ao envio do projeto de lei ao Congresso Nacional, nos termos do que foi apresentado 

pela Procuradoria-Geral da República. 

 

1.1.2.9 Sob relatoria do conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Processo nº 0.00.000.000015/2011Processo nº 0.00.000.000015/2011Processo nº 0.00.000.000015/2011Processo nº 0.00.000.000015/2011----39: 39: 39: 39: Relator em Procedimento de Controle 

Administrativo instaurado para apurar a legalidade de ato administrativo do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte que impediu a designação de servidor para 

cargo em comissão por suposta ocorrência de nepotismo.    

• Decisão: Em 23/02/2011 o Plenário decidiu, à unanimidade, que não caracteriza 

nepotismo a nomeação, para cargo comissionado, de servidor efetivo parente de 

outro servidor também ocupante de cargo em comissão, pois o nepotismo, como ato 

atentatório à moralidade administrativa (art. 37 da Constituição), pressuporia 

necessariamente a influência de um deles na nomeação do outro. Decidiu-se 

também pela necessidade de se preservarem os atos administrativos praticados sob 

a égide de interpretação anterior considerada razoável, haja vista os princípios da 

segurança jurídica e da irretroatividade da nova interpretação. 
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Processo nº 0.00.000.001640/2010Processo nº 0.00.000.001640/2010Processo nº 0.00.000.001640/2010Processo nº 0.00.000.001640/2010----17: 17: 17: 17: Relator em Procedimento de Controle 

Administrativo iniciado por Procurador do Trabalho que impugnava a realização de 

permuta no âmbito do Ministério Público do Trabalho por suposta burla à ordem de 

antiguidade dos membros não requerentes da permuta e ausência de interesse público 

devidamente justificado.    

• Decisão: Em 23/02/2011, o Plenário decidiu, à unanimidade, que a permuta não se 

confunde com os demais tipos de remoção, tendo por único requisito, em princípio, 

o requerimento dos interessados. Além disso, presume-se que a permuta solicitada 

e deferida pela Administração atende ao interesse público, salvo prova em contrário. 

Por fim, entendeu-se que a cientificação prévia de todos os membros do MPT para 

exercerem eventual direito de preferência por antiguidade não se compatibilizava 

com a natureza da permuta, pois significaria remover forçosamente um dos 

requerentes para localidade diversa da pretendida por ele. Assim, o PCA foi julgado 

improcedente. 

 

Processo nº 0.00.000.000831/2009Processo nº 0.00.000.000831/2009Processo nº 0.00.000.000831/2009Processo nº 0.00.000.000831/2009----28: 28: 28: 28: Vista em Sindicância instaurada em face de 

membros do Ministério Público Federal que teriam incorrido em falta disciplinar ao 

concederem entrevista coletiva para tratar do ajuizamento, ocorrido no mesmo dia, de 

ação de improbidade administrativa contra a então Governadora do Estado do Rio 

Grande do Sul.    

• Decisão: Em 22/03/2011, o Conselheiro proferiu voto-vista acompanhando o 

Corregedor Nacional no sentido de arquivar o feito diante da manifesta inexistência 

de infração disciplinar. Expressou seu entendimento de que não houve quebra de 

sigilo e de que a entrevista coletiva limitara-se a atender a demanda social por 

informações a respeito do tema, que era de interesse geral. Além disso, a entrevista 

somente foi convocada após o ajuizamento da ação, e não na fase investigatória. O 

Conselho, por maioria, determinou o arquivamento da Sindicância. 

 

Processo nº 0.00.000.002231/2010Processo nº 0.00.000.002231/2010Processo nº 0.00.000.002231/2010Processo nº 0.00.000.002231/2010----38 (e Processo conexo nº 38 (e Processo conexo nº 38 (e Processo conexo nº 38 (e Processo conexo nº 

0.00.000.002369/20100.00.000.002369/20100.00.000.002369/20100.00.000.002369/2010----37): 37): 37): 37): Relator em Procedimentos de Controle Administrativo que 

tinham por objeto verificar a legalidade de atos administrativos editados pelo Conselho 

Superior do Ministério Público do Estado da Bahia referentes ao concurso de remoção 

para as recém-criadas Promotorias Regionais Especializadas em Meio Ambiente.    

• Decisão: Em 22/03/2011, o Plenário acolheu o voto do Relator, por maioria (com 

divergência parcial do Conselheiro Cláudio Barros), para julgar improcedentes os 

pedidos. Na ocasião, entendeu-se que não era possível aplicar às Promotorias 

Regionais Especializadas em Meio Ambiente as mesmas regras utilizadas para 

provimento das Promotorias de Justiça em geral, dada a natureza regional daquelas. 
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Ponderou-se que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia concedia 

ao Conselho Superior discricionariedade para determinar as vagas que deveriam ser 

providas por promoção e por remoção, fixando os critérios de antiguidade e 

merecimento para cada caso. Sob tais regras, o Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado da Bahia limitou-se a ampliar ao máximo a possibilidade de 

inscrição dos Promotores de Justiça, combinando as formas (promoção e remoção) 

e os critérios (antiguidade e merecimento) de provimento dos cargos. Além disso, 

considerou-se que se presumem legítimos os atos administrativos, não tendo os 

requerentes demonstrado o alegado favorecimento aos Coordenadores Regionais da 

área ambiental pela suposta manipulação dos critérios escolhidos. 

 

Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010Processo nº 0.00.000.001931/2010----13:13:13:13: Vista em Procedimento de Controle 

Administrativo que tinha por objeto apurar a legalidade da consulta prévia feita pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo a seus membros antes da abertura de 

concursos de promoção ou remoção.    

• Decisão: Em 26/04/2011, o Conselheiro apresentou voto-vista acompanhando em 

parte o Relator Adilson Gurgel e concluindo pela parcial procedência do feito, para 

determinar ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo que 

passasse a justificar objetivamente a escolha das formas de provimento estipuladas 

em cada edital e a observar estritamente a alternância entre os critérios de 

antiguidade e merecimento conforme a data de vacância de cada cargo a ser 

provido na entrância. Explicou que a lei outorgava discricionariedade ao 

administrador para escolher entre a promoção ou a remoção como forma de 

provimento de cargos vagos, e nada impedia que a Administração do MP/SP ouvisse 

a classe antes de tomar sua decisão. Assim, o procedimento de consulta prévia não 

trazia em si ilegalidade. No entanto, ficou ressalvada a necessidade de se 

observarem estritamente as regras constitucionais quanto à alternância entre 

merecimento e antiguidade e à necessidade de fundamentação das decisões. As 

conclusões do voto-vista restaram encampadas pelo Relator e acolhidas em 

Plenário, por maioria, na sessão de 26/04/2011. 

 

Processo nº 0.00.000.001427/2010Processo nº 0.00.000.001427/2010Processo nº 0.00.000.001427/2010Processo nº 0.00.000.001427/2010----13:13:13:13: Relator em Pedido de Avocação de Processo 

Disciplinar formulado pelo Corregedor Nacional do Ministério Público com vistas à 

avocação de feito disciplinar em trâmite no Ministério Público do Estado do Amazonas 

em face de Promotor de Justiça que teria participado de suposto esquema de venda de 

alvarás de soltura e plano de homicídio de ex-Procurador Geral de Justiça daquele 

Estado. 

• Decisão: Em 27/04/2011, o Plenário julgou o feito procedente, por unanimidade, 
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para avocar o processo disciplinar da origem, sob o entendimento de que a ordem 

pública encontrava-se ameaçada pela morosidade com que era conduzido o feito, 

morosidade essa que poderia frustrar a investigação e dar ensejo, inclusive, à 

prescrição da falta administrativa. 

 

Processo nº 0.00.000.000072/2011Processo nº 0.00.000.000072/2011Processo nº 0.00.000.000072/2011Processo nº 0.00.000.000072/2011----18: 18: 18: 18: Relator em Reclamação para Preservação da 

Competência e da Autoridade das Decisões do Conselho tendo por objeto a revisão de 

decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho que não conheceu de 

pedidos formulados visando à normatização interna para definição do promotor natural, 

em se tratando de danos trabalhistas de âmbito nacional ou supra regional.    

• Decisão: Em 27/04/2011, o Plenário julgou o feito improcedente, por unanimidade, 

sob o entendimento de que o CNMP não tem ingerência quanto a conflitos de 

atribuição em concreto, que devem ser dirimidos pelos órgãos competentes em 

cada unidade do Ministério Público, em respeito à sua autonomia funcional e 

administrativa. Além disso, consignou-se que a matéria sob exame – definição do 

Procurador com atribuição para conduzir procedimento e ajuizar ação civil pública 

em caso de dano que atinja mais de uma região da Justiça do Trabalho – é afeta à 

lei, não podendo ser objeto de definição normativa por parte do Conselho Superior 

do MPT. 

 

Processo nº 0.00.000.000915/2007Processo nº 0.00.000.000915/2007Processo nº 0.00.000.000915/2007Processo nº 0.00.000.000915/2007----08: 08: 08: 08: Vista em Pedido de Providências de Relatoria 

do Conselheiro Cláudio Barros, tendo por objeto rever as diretrizes para atuação do 

Ministério Público em segunda instância. 

• Decisão: Em 18/05/2011, o Conselheiro apresentou voto-vista acompanhando o 

voto do Relator, que havia julgado procedente o feito com diversas determinações e 

recomendações, e acrescentando considerações sobre a necessidade de que, 

independentemente das medidas a serem adotadas para otimizar a atuação do 

Ministério Público em segundo grau, seja incondicionalmente garantido o respeito 

ao princípio do promotor natural, que só pode ser mitigado com expressa previsão 

legal, e ainda assim desde que não se retire sua essência constitucional, assentada 

na própria independência funcional do órgão ministerial. Ademais, frisou algumas 

peculiaridades do Ministério Público da União, como, por exemplo, o fato de dois de 

seus ramos (Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho) se 

estruturarem em três instâncias, e não duas. Para o Conselheiro, tais peculiaridades 

relativizavam a validade de certas conclusões sobre a atuação do Ministério Público 

brasileiro em segundo grau, devendo ser levadas em conta em qualquer reflexão 

sobre o tema. 
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Processo nº 0.00.000.000466/2011Processo nº 0.00.000.000466/2011Processo nº 0.00.000.000466/2011Processo nº 0.00.000.000466/2011----76:76:76:76: Relator em Procedimento de Controle 

Administrativo instaurado mediante notícia de possível irregularidade no Concurso 

Público para Provimento de Vagas no Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado 

da Bahia, consistente no deferimento da inscrição definitiva de candidata que não 

contava com três anos de atividade jurídica. 

• Decisão: Na sessão de 31/05/2011, o Plenário julgou improcedente o feito, por 

maioria, vencidos o Relator e os Conselheiros Achiles Siquara, Almino Afonso, Maria 

Ester e Claudia Chagas. O Plenário encampou o entendimento, a partir de 

interpretação do art. 129, § 3º, da Constituição, de que a comprovação do tempo de 

atividade jurídica deve se dar no momento da posse. Em seu voto, todavia, o Relator 

considerava como termo final dos três anos de atividade jurídica a data da inscrição 

definitiva no concurso, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e Resolução nº 40 do próprio CNMP. Além disso, esclareceu que os três anos 

devem ser contados em sua integralidade, como um intervalo cronológico, não se 

podendo considerar, como pretendia a requerida, a mera prática de atos jurídicos 

em três anos distintos, sob pena de se mitigar o objetivo pretendido pelo legislador 

constituinte. Sublinhou, por fim, que faltavam à interessada quase dez meses para 

completar os três anos de atividade jurídica exigidos para ingresso na carreira do 

Ministério Público, não se concebendo qualquer possibilidade de flexibilização do 

requisito. 

 

Processo nº 0.00.000.000532/2010Processo nº 0.00.000.000532/2010Processo nº 0.00.000.000532/2010Processo nº 0.00.000.000532/2010----27:27:27:27: Vista em Pedido de Providências formulado 

pelo Conselheiro Cláudio Barros consistente em proposta de Anteprojeto de Lei 

Complementar sobre normas disciplinares e processo disciplinar no âmbito do 

Ministério Público brasileiro.    

• Decisão: Em 15/06/2011, o Plenário aprovou a proposta, por maioria. O 

Conselheiro Mario Bonsaglia, todavia, alertou, em voto-vista apresentado na mesma 

sessão, para a inconstitucionalidade formal do Anteprojeto, por vício de iniciativa. 

Ressaltou que a Constituição Federal atribui ao Procurador-Geral da República 

iniciativa para encaminhar projeto de lei complementar referente aos membros do 

Ministério Público da União, mas não dos Estados. Quanto a estes, a iniciativa 

legislativa é do respectivo Procurador-Geral de Justiça, segundo disposto no art. 128, 

§ 5º, da CF. Ademais, ponderou que mesmo a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público não é de iniciativa do Procurador-Geral da República, mas do Presidente da 

República. Assim, concluiu que o possível resultado do encaminhamento do 

Anteprojeto de Lei Complementar pelo Procurador-Geral da República seria a 

aprovação de um novo regime disciplinar válido apenas para o Ministério Público da 

União, o que seria contraditório com os próprios motivos que inspiraram a proposta 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 44 

 
do Conselheiro Relator. 

 

Processo nº 0.00.000.001859/2010Processo nº 0.00.000.001859/2010Processo nº 0.00.000.001859/2010Processo nº 0.00.000.001859/2010----16:16:16:16: Relator em Processo Disciplinar instaurado por 

decisão do Plenário em face de ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, a 

quem se imputava infração disciplinar de lesão aos cofres públicos, dilapidação do 

patrimônio público ou de bens confiados à sua guarda, mediante a conduta de autorizar 

o pagamento de “gratificação de desempenho” em violação a normas constitucionais e 

legais e à Resolução nº 09 deste Conselho.    

• Decisão: Em 15/06/2011, o Plenário acolheu, por unanimidade, o voto do Relator, 

que por sua vez adotava as razões invocadas pela Comissão Processante do PAD no 

sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que o requerido já 

havia se aposentado antes mesmo da instauração do processo e a Lei Orgânica do 

MP/PI não prevê a penalidade de cassação da aposentadoria. Assim, não obstante o 

membro aposentado possa, em princípio, responder a processo disciplinar, se 

entendeu que, no caso do MP/PI, seria juridicamente inadmissível sujeitá-lo a uma 

sanção, eis que não prevista em lei, sendo tampouco incabível a analogia para 

condenar o réu. Todavia, recomendou-se ao MP/PI que encaminhasse projeto de lei 

complementar prevendo a penalidade de cassação de aposentadoria e determinou-

se a remessa de cópia dos autos aos órgãos competentes para apuração dos fatos 

sob a ótica criminal e da improbidade administrativa. 

 

Processo nº 0.00.000.001032/2009Processo nº 0.00.000.001032/2009Processo nº 0.00.000.001032/2009Processo nº 0.00.000.001032/2009----79:79:79:79: Vista em Processo Administrativo Avocado no 

qual se discutia a remoção, por interesse público, de Promotor de Justiça do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

• Decisão: Após voto do Relator Cláudio Barros julgando procedente o pedido de 

remoção por interesse público, o Conselheiro Almino Afonso apresentou voto-vista 

apontando que já teria havido a judicialização da matéria, o que impediria seu 

conhecimento pelo CNMP. Em voto-vista proferido em 19/07/2011, o Conselheiro 

Mario Bonsaglia afastou o argumento de judicialização da matéria demonstrando 

que, na verdade, o mandado de segurança que tramitara no Judiciário objetivava 

impugnar um processo disciplinar a que respondia o requerido, sem nenhuma 

relação com o procedimento de remoção por interesse público. No mérito, 

esclareceu que a remoção por interesse público não tem caráter disciplinar, não se 

confundindo com a sanção disciplinar de remoção compulsória que é prevista na Lei 

Orgânica de algumas unidades do Ministério Público estadual, mas não na lei que 

rege o MP/MS. Assim, acompanhou o voto do Relator para concluir que se faziam 

presentes os pressupostos para a remoção por interesse público, uma vez que a 

permanência do Promotor de Justiça na comarca em que atuava já causava 
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transtornos junto à sociedade, dadas as denúncias de irregularidades que contra ele 

se levantaram. Nesse sentido votaram também os Conselheiros Adilson Gurgel, 

Maria Ester, Claudia Chagas, Taís Ferraz, Achiles Siquara, Sandro Neis, Sandra Lia, 

Luiz Moreira e Sérgio Feltrin. No momento aguarda-se voto-vista do Conselheiro 

Almino Afonso. 

 

Processo nº 0.00.000.001525/2009Processo nº 0.00.000.001525/2009Processo nº 0.00.000.001525/2009Processo nº 0.00.000.001525/2009----17: 17: 17: 17: Relator em Pedido de Revisão de Processo 

Disciplinar, proposta pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná e 

outros 17 (dezessete) Procuradores de Justiça daquela Instituição, que entenderam 

contrário à lei e à evidência dos autos o resultado do julgamento, pelo Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores de Justiça, do Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2008-

CGMP, que significou a absolvição de Procurador de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Paraná em relação a diversas imputações de faltas disciplinares.    

• Decisão: Na sessão de 20/09/2011, o Relator proferiu voto julgando parcialmente 

procedente o pedido de Revisão de Processo Disciplinar para reconhecer a 

prescrição referente à conduta de omitir bens nas declarações à Receita Federal e, 

quanto às demais imputações, condenar o requerido à sanção disciplinar de 

disponibilidade com subsídio proporcional, sem prejuízo de posterior perda do cargo, 

mediante determinação na sentença penal ou em ação civil autônoma. Pediram 

vista os Conselheiros Luiz Moreira e Maria Ester. 

 

1.1.2.10 Sob relatoria da conselheira Sandra Lia Simón 

Processo nº 0.00.000.000337/2011Processo nº 0.00.000.000337/2011Processo nº 0.00.000.000337/2011Processo nº 0.00.000.000337/2011----88:88:88:88: Proposta de Resolução que visa definir a 

periodicidade mínima de visitas de membros do Ministério Público às entidades 

responsáveis pelo cumprimento de medidas socioeducativas destinadas a criança e 

adolescentes em regime de internação e de semiliberdade, com vistas à padronização 

das fiscalizações e à unificação dos respectivos relatórios para criação de um banco de 

dados único e integrado.    

• Decisão: Proposta de Resolução. Uniformização das fiscalizações em unidades para 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade pelos 

membros do Ministério Público e sobre a situação dos adolescentes que se 

encontrem privados de liberdade em cadeias públicas. Proposta aprovada. 

Resolução CNMP nº 67/2011. 

 

Processo nº 0.00.000.000574/2011Processo nº 0.00.000.000574/2011Processo nº 0.00.000.000574/2011Processo nº 0.00.000.000574/2011----49:49:49:49: Proposta de Resolução que dispõe sobre a 

atuação dos membros do Ministério Público como órgão interveniente nos processos 

judiciais em que se requer autorização para trabalho de crianças e adolescentes 
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menores de 16 (dezesseis) anos.    

• Decisão: Proposta de Resolução. Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério 

Público como órgão interveniente nos processos judiciais em que se requer 

autorização para trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 (dezesseis) 

anos. Adequação do art. 2º. Proposta aprovada. Resolução CNMP nº 69/2011. 

 

Processo nº 0.00.000.000700/2011Processo nº 0.00.000.000700/2011Processo nº 0.00.000.000700/2011Processo nº 0.00.000.000700/2011----65:65:65:65: Proposta de resolução que visa dispor sobre a 

atuação dos membros de MP na defesa do direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento.    

• Decisão: Proposta de Resolução. Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério 

Público na defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes em acolhimento e dá outras providências. Proposta 

aprovada.  Resolução CNMP nº 71/2011. 

 

Processo nº 0.00.000.000991/2011Processo nº 0.00.000.000991/2011Processo nº 0.00.000.000991/2011Processo nº 0.00.000.000991/2011----91:91:91:91: Proposta de Resolução sobre o Programa 

Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público Estadual e Federal – Julgado dia 

9 de agosto de 2011.    

• Decisão: Proposta de Resolução. Dispõe sobre o programa adolescente aprendiz no 

âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. Proposta aprovada.  Resolução 

CNMP n° 76/2011. 

 

Processo nº 0.00.000.001456/2011Processo nº 0.00.000.001456/2011Processo nº 0.00.000.001456/2011Processo nº 0.00.000.001456/2011----77:77:77:77: Descumprimento da Resolução CNMP n° 

42/2009.    

• Decisão: O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu que apesar de o 

estagiário não estar vinculado à Administração através de um cargo público, este 

tem um vínculo precário e nos casos de estágio remunerado recebe uma bolsa 

patrocinada pelo erário. Desta forma, na hipótese de haver contratação de 

estagiário em que seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau é 

Membro do Ministério Público, haveria, sim, violação aos princípios da moralidade e 

impessoalidade, uma vez que no caso do Parquet paraense o procedimento adotado 

para contratação de estagiário era somente a entrevista pessoal e análise de 

currículo. Caso a contratação estivesse de acordo com o previsto no §1º do art. 18 

da Resolução CNMP nº 42, não haveria qualquer ilegalidade, uma vez que os 

estagiários seriam escolhidos através de seleção onde estariam resguardados os 

princípios da impessoalidade e moralidade. Procedência do Procedimento de 

Controle Administrativo, para determinar a rescisão dos contratos dos Estagiários 

que possuem parentesco com Membros do Ministério Público do Estado do Pará e 
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que não cumpriram o disposto no §1º do art. 18 da Resolução CNMP nº 42/2009. 

 

Processo nº 0.00.000.000278/2009Processo nº 0.00.000.000278/2009Processo nº 0.00.000.000278/2009Processo nº 0.00.000.000278/2009----23:23:23:23: Requer providências quanto aos itens 12.1, 

12.2 e 12.3 da Inspeção nº 200810000031415 (Auto Circunstanciado de Inspeção 

Preventiva na Justiça do Pará) encaminhada pela Corregedoria Nacional de Justiça.    

• Decisão: O Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente o 

Procedimento de Controle Administrativo, para determinar  ao Procurador-Geral de 

Justiça que  proceda à designação de Promotores de Justiça para eventuais 

substituições em todas as Promotorias de Justiça do Estado do Pará. Determinar  ao 

Procurador-Geral de Justiça que  proceda à designação de Promotores de Justiça 

para eventuais substituições em todas as Promotorias de Justiça do Estado do Pará. 

Determinar a instauração de Procedimento de Controle Administrativo – PCA, para 

que sejam analisadas todas as convocações existentes no Ministério Público do 

Estado do Pará. 

 

Processo nº 0.00.000.000347/2011Processo nº 0.00.000.000347/2011Processo nº 0.00.000.000347/2011Processo nº 0.00.000.000347/2011----13:13:13:13: Requer a sustação e posterior supressão do 

inciso XI do art. 2º da Resolução nº 55/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Pedido de liminar.    

• Decisão: O Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente o 

Procedimento de Controle Administrativo e adotou o seguinte entendimento: a 

Resolução CNMP nº 23/2007, que disciplinou, no âmbito do Ministério Público, a 

instauração e tramitação do inquérito civil, determina, em seu art. 3º, que o membro 

do Ministério Público com atribuição para o ajuizamento da ação civil pública será o 

mesmo com atribuição para instaurar e/ou conduzir o inquérito civil; a norma do 

CNMP não poderia ser diferente, pois literalmente de acordo com o disposto no art. 

2º, da Lei 7.347/85 combinado com o disposto no Título III, do Código de Defesa do 

Consumidor; apesar da necessidade de aprimoramento das atribuições dos 

membros do Ministério Público em segundo grau para uma melhor adequação à 

realidade contemporânea do Parquet brasileiro, necessário é seguir a legislação em 

vigor, sob pena de surgirem conflitos de atribuição desnecessários entre 

Procuradores e Promotores de Justiça, além de possíveis inquéritos instaurados com 

o mesmo objeto por 02 (dois) Órgãos do Ministério Público, o que pode vir a ferir o 

princípio da segurança jurídica, bem como gerar uma morosidade no andamento do 

procedimento. Nesta hipótese, ainda seria inegável que a sociedade e o cidadão 

poderiam sofrer dano, em virtude de discussões procedimentais; procedência para 

declarar a ilegalidade do inciso XI do art. 2º da Resolução nº 55/2010 do Colégio de 

Procuradores de Justiça do Estado do Mato Grosso. 
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Processo nº 0.00.000.000397/2011Processo nº 0.00.000.000397/2011Processo nº 0.00.000.000397/2011Processo nº 0.00.000.000397/2011----09090909: Requer avocação das Sindicâncias nº 

4447/2009-GPGJ e 952/2011-GPGJ, que tramitam na Corregedoria do Ministério 

Público do Estado do Maranhão. 

• Decisão: O Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente o Pedido de 

Avocação para determinar a avocação das Sindicâncias instauradas pelas Portarias 

nº 4447/2009-GPGJ e 952/2011-GPGJ, do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

 

1.1.2.11 Sob relatoria da conselheira Taís Schilling Ferraz 

Com o objetivo de subsidiar a elaboração do Relatório de Atividades do Conselho Nacional do 

Ministério Público para o exercício de 2011, especificamente quanto ao tópico "Principais 

Atos/Realizações do Conselho", informo as principais ações, não relacionadas a julgamentos em 

Plenário, no primeiro semestre do exercício de 2011, em que esta Conselheira e Gabinete, tiveram 

participação. As ações, que abrangeram desde a efetivação de atividades internas ao CNMP à 

representação deste órgão perante outras instituições, são elencadas a seguir: 

 

1. Participação, como representante do Ministério Público, na Estratégia NEstratégia NEstratégia NEstratégia Nacional de acional de acional de acional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro ––––    ENCCLAENCCLAENCCLAENCCLA, juntamente com a 

Conselheira Cláudia Maria de Freitas Chagas, a Promotora de Justiça Ana Rita Cerqueira 

Nascimento e o Subprocurador-Geral da República Francisco de Assis Vieira 

Sanseverino. 

 O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que tem assento no Gabinete de 

Gestão Integrada - GGI da estratégia, ficou a cargo da coordenação da ação nº 07 da 

ENCCLA 2011, qual seja:  “Acompanhar e/ou apresentar propostas no âmbito das duas 

Comissões de Reforma Política instaladas na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal; e posterior Processo Legislativo”. Acrescentando, inclusive, “o aperfeiçoamento 

do Sistema de Fiscalização durante a Campanha Eleitoral”. 

 Além da coordenação acima posta, o CNMP também participa como órgão 

colaborador em mais outras ações coordenadas por órgãos integrantes da ENCCLA, se 

fazendo presente por representação em todas as reuniões agendadas ao longo do ano 

na capital federal. 

 

2. Participação nas ações que integram à Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Estratégia Nacional de Justiça e Segurança 

Pública Pública Pública Pública ––––    ENASPENASPENASPENASP, na qualidade de Coordenadora do Grupo de Persecução Penal e 

representante do CNMP. 

 No que diz respeito à ENASP, no primeiro encontro anual, realizado no período de 
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13 a 16 de dezembro de 2010, a ação proposta pelo CNMP desdobrou-se em cinco 

metas a serem efetivadas em um ano, quais sejam: (i) a identificação das causas da 

subnotificação, o que permitirá o direcionamento de esforços específicos para sua 

redução; (ii) conclusão, com lavratura de relatório, de todos os inquéritos e 

procedimentos investigatórios criminais instaurados até 31/12/2007 em decorrência 

de homicídios dolosos; (iii) alcance da fase de pronúncia em todas as ações penais por 

crimes de homicídio ajuizadas até 31/12/2008; (iv) julgamento das ações penais 

relativas a homicídios dolosos distribuídas até 31/12/2007; e (v) aprimorar do 

programa de proteção a vítimas, testemunhas e depoentes especiais, de forma a 

aumentar o número de estados aderentes, com aumento do número de pessoas 

assistidas e redução do número de casos de abandono do programa. 

 Com o objetivo de dar execução a essas metas, cada unidade do Ministério Público, 

Tribunal de Justiça e Polícia Civil estaduais indicou um gestor para representar a sua 

instituição em âmbito nacional e articular internamente os trabalhos. 

 Assim, foi possível realizar o levantamento do número de inquéritos por homicídio 

instaurados até 31/12/2007 que ainda estavam pendentes. Chegou-se à conclusão de 

que cerca de 151 mil inquéritos ainda não haviam sido concluídos. Com esses dados, 

constituíram-se diversas forças-tarefas nos Estados com o fim de concluir os referidos 

inquéritos. Como resultado, o fluxo dos inquéritos em vários Estados tem se tornado 

menos burocrático, há maior integração entre Polícia, Ministério Público e Poder 

Judiciário, e a meta 2 vem sendo cumprida. 

 Nessa perspectiva, nasceu o “Inqueritômetro”, projeto desenvolvido pelo setor de 

Tecnologia da Informação do Conselho Nacional do Ministério Público em conjunto com 

o Ministério Público do Estado de Rondônia que visa demonstrar, por meio de gráfico, a 

curva descendente do número de inquéritos finalizados nos Estados da federação, 

ficando em exposição permanente no sítio do CNMP. 

 As Metas 3 e 4 passam, a partir do mês de setembro a serem monitoradas pelo 

Conselho Nacional de Justiça através do “Processômetro”.  

 

3. Coordenação e participação nos seguintes Workshops da Enasp: 

i. 11 de fevereiro, em Fortaleza/CE; 

ii. 18 de fevereiro, em Vitória/ES; 

iii. 8 de abril, em Recife/PE; 

iv. 10 de maio, em Rio Branco/AC; 

v. 20 de maio, em Curitiba/PR; 

vi. 03 de junho, em Salvador/BA; 

vii. 27 de junho, em Natal/RN; e 

viii. 6 de julho, em Cuiabá/MT. 
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4. Participação no lançamento do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do 

Ministério PúblicoMinistério PúblicoMinistério PúblicoMinistério Público, no dia 14 de março de 2011, em Brasília/DF. 

 

5. Participação nos LXXV, LXXVI e LXXVII Encontros do Conselho Nacional dos LXXV, LXXVI e LXXVII Encontros do Conselho Nacional dos LXXV, LXXVI e LXXVII Encontros do Conselho Nacional dos LXXV, LXXVI e LXXVII Encontros do Conselho Nacional dos 

CorregedoresCorregedoresCorregedoresCorregedores----Gerais do MP dos Estados e da UniãoGerais do MP dos Estados e da UniãoGerais do MP dos Estados e da UniãoGerais do MP dos Estados e da União, realizados nos dias 17 de março, 27 

de maio e no dia 28 de julho, em Brasília, no Rio de Janeiro e em Maceió/AL, 

respectivamente. Na primeira ocasião, a Conselheira palestrou sobre a taxonomia e os 

indicadores do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Nos outros 

encontros a Conselheira participou da discussão de assuntos do interesse do CNMP, 

especialmente pertinentes à Meta 2 da Enasp. 

 

6. Participação da Conselheira, para discussão de assuntos do interesse do CNMP, 

especialmente para apresentação dos resultados parciais da Meta 2 da ENASP, na especialmente para apresentação dos resultados parciais da Meta 2 da ENASP, na especialmente para apresentação dos resultados parciais da Meta 2 da ENASP, na especialmente para apresentação dos resultados parciais da Meta 2 da ENASP, na 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de ProcuradoresReunião Ordinária do Conselho Nacional de ProcuradoresReunião Ordinária do Conselho Nacional de ProcuradoresReunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores----GeraisGeraisGeraisGerais, ocorrida em 

Maceió/AL, no dias 25 de julho. 

 

7. Participação nos Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Encontros Regionais do Planejamento Estratégico Nacional do Nacional do Nacional do Nacional do 

Ministério PúblicoMinistério PúblicoMinistério PúblicoMinistério Público, que ocorreram nos dias 28 e 29 de março, em Brasília; 31 de março 

e 1º de abril, em Porto Alegre; 9 e 10 de maio, em Rio Branco/AC; e 12 de maio, em 

Salvador/BA. 

 

8. Coordenação da reunião de apresentação do Projeto Delegacia Legal promovido pelo apresentação do Projeto Delegacia Legal promovido pelo apresentação do Projeto Delegacia Legal promovido pelo apresentação do Projeto Delegacia Legal promovido pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de JaneiroMinistério Público do Estado do Rio de JaneiroMinistério Público do Estado do Rio de JaneiroMinistério Público do Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu na tarde do dia 

29/03/2011, no CNMP. 

 

9. Visita à Unidade de InternaçUnidade de InternaçUnidade de InternaçUnidade de Internação Socioeducativa (Unis) em Cariacica/ESão Socioeducativa (Unis) em Cariacica/ESão Socioeducativa (Unis) em Cariacica/ESão Socioeducativa (Unis) em Cariacica/ES, no dia 11 de 

abril, em atividade da Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público 

na área da Infância e Juventude. Na ocasião, foram realizadas reuniões com os 

Promotores de Justiça que atuam na área da Infância e Juventude e com a  Secretaria 

de Direitos Humanos. 

 

10. Painelista no I Workshop das Tabelas Unificadas do Ministério PúblicoI Workshop das Tabelas Unificadas do Ministério PúblicoI Workshop das Tabelas Unificadas do Ministério PúblicoI Workshop das Tabelas Unificadas do Ministério Público, no período de 03 

a 04 de maio, em Brasília/DF. 

 

11. Participação da Conselheira no 87º Encontro Nacional do Colégio de Pre87º Encontro Nacional do Colégio de Pre87º Encontro Nacional do Colégio de Pre87º Encontro Nacional do Colégio de Presidentes de sidentes de sidentes de sidentes de 

Tribunais de Justiça, no qual apresentou aos Presidentes a Estratégia Nacional de Tribunais de Justiça, no qual apresentou aos Presidentes a Estratégia Nacional de Tribunais de Justiça, no qual apresentou aos Presidentes a Estratégia Nacional de Tribunais de Justiça, no qual apresentou aos Presidentes a Estratégia Nacional de 

Justiça e de Segurança PúblicaJustiça e de Segurança PúblicaJustiça e de Segurança PúblicaJustiça e de Segurança Pública, em Salvador, no dia 13 de maio de 2011, propondo 
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efetiva adesão dos Tribunais à ENASP. 

 

12. Participação da Conselheira no V Encontro V Encontro V Encontro V Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

promovido pelo Ministério da Justiça, no qual participou da Mesa Redonda: Estratégia promovido pelo Ministério da Justiça, no qual participou da Mesa Redonda: Estratégia promovido pelo Ministério da Justiça, no qual participou da Mesa Redonda: Estratégia promovido pelo Ministério da Justiça, no qual participou da Mesa Redonda: Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança PúblicaNacional de Justiça e Segurança PúblicaNacional de Justiça e Segurança PúblicaNacional de Justiça e Segurança Pública, nos dias 14 e 15 de maio, em Brasília/DF. 

 

13. Participação no I Encontro Nacional de ExperiI Encontro Nacional de ExperiI Encontro Nacional de ExperiI Encontro Nacional de Experiências de Tomada de Depoimento Especial ências de Tomada de Depoimento Especial ências de Tomada de Depoimento Especial ências de Tomada de Depoimento Especial 

de Crianças e Adolescentes no Judiciário Brasileiro, promovido  pela Childhood Brasil e de Crianças e Adolescentes no Judiciário Brasileiro, promovido  pela Childhood Brasil e de Crianças e Adolescentes no Judiciário Brasileiro, promovido  pela Childhood Brasil e de Crianças e Adolescentes no Judiciário Brasileiro, promovido  pela Childhood Brasil e 

pelo Conselho Nacional de Justiçapelo Conselho Nacional de Justiçapelo Conselho Nacional de Justiçapelo Conselho Nacional de Justiça, no dia 19 dia maio, em Brasília/DF. 

 

14. Participação no I Encontro Nacional de Aprimoramento da I Encontro Nacional de Aprimoramento da I Encontro Nacional de Aprimoramento da I Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público Atuação do Ministério Público Atuação do Ministério Público Atuação do Ministério Público 

no Controle Externo da Atividade Policialno Controle Externo da Atividade Policialno Controle Externo da Atividade Policialno Controle Externo da Atividade Policial, realizado no dia 26 de maio, em Brasília/DF 

 

15. Participação no II Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério II Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério II Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério II Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério 

Público junto ao Sistema Prisional, promovido pela ComissãoPúblico junto ao Sistema Prisional, promovido pela ComissãoPúblico junto ao Sistema Prisional, promovido pela ComissãoPúblico junto ao Sistema Prisional, promovido pela Comissão    de Sistema Carcerário e de Sistema Carcerário e de Sistema Carcerário e de Sistema Carcerário e 

Controle Externo da Atividade Policial do CNMPControle Externo da Atividade Policial do CNMPControle Externo da Atividade Policial do CNMPControle Externo da Atividade Policial do CNMP, realizado no dia 16 de junho de 2011, 

em Brasília/DF. 

 

16. Participação em encontro sobre as Tabelas processuais Unificadas do Tribunal Superior encontro sobre as Tabelas processuais Unificadas do Tribunal Superior encontro sobre as Tabelas processuais Unificadas do Tribunal Superior encontro sobre as Tabelas processuais Unificadas do Tribunal Superior 

do Trabalho, no qual proferiu a palestra “do Trabalho, no qual proferiu a palestra “do Trabalho, no qual proferiu a palestra “do Trabalho, no qual proferiu a palestra “Tabelas de Temas do TST”Tabelas de Temas do TST”Tabelas de Temas do TST”Tabelas de Temas do TST”, no dia 29 de junho 

de 2011, em Brasília/DF. 

 

17. Participação em reunião com Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil e o reunião com Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil e o reunião com Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil e o reunião com Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil e o 

Ministério da Justiça para tratar de assuntos de interesse deste CNMP relativo à Ministério da Justiça para tratar de assuntos de interesse deste CNMP relativo à Ministério da Justiça para tratar de assuntos de interesse deste CNMP relativo à Ministério da Justiça para tratar de assuntos de interesse deste CNMP relativo à 

Coordenação do Grupo de Coordenação do Grupo de Coordenação do Grupo de Coordenação do Grupo de Persecução Penal, da Estratégia Nacional de Segurança Persecução Penal, da Estratégia Nacional de Segurança Persecução Penal, da Estratégia Nacional de Segurança Persecução Penal, da Estratégia Nacional de Segurança 

PúblicaPúblicaPúblicaPública, no dia 5 de julho, em Brasília/DF. 

 

18. Participação em reuniões e inspeções, realizadas no dia 12  de julho, no Estado de reuniões e inspeções, realizadas no dia 12  de julho, no Estado de reuniões e inspeções, realizadas no dia 12  de julho, no Estado de reuniões e inspeções, realizadas no dia 12  de julho, no Estado de 

Santa Catarina, referentes ao Processo nº 151/2011Santa Catarina, referentes ao Processo nº 151/2011Santa Catarina, referentes ao Processo nº 151/2011Santa Catarina, referentes ao Processo nº 151/2011----29, da  Comissão de 29, da  Comissão de 29, da  Comissão de 29, da  Comissão de 

ApeApeApeAperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude, que rfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude, que rfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude, que rfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude, que 

trata de denúncias sobre violação de direitos humanos contra adolescentes em trata de denúncias sobre violação de direitos humanos contra adolescentes em trata de denúncias sobre violação de direitos humanos contra adolescentes em trata de denúncias sobre violação de direitos humanos contra adolescentes em 

cumprimento de medidas cumprimento de medidas cumprimento de medidas cumprimento de medidas socioeducativassocioeducativassocioeducativassocioeducativas    naquele Estado.naquele Estado.naquele Estado.naquele Estado. 

 

19. Coordenação da reunião com os gestores dreunião com os gestores dreunião com os gestores dreunião com os gestores do Grupo de Persecução Penal da ENASPo Grupo de Persecução Penal da ENASPo Grupo de Persecução Penal da ENASPo Grupo de Persecução Penal da ENASP, que 

foi realizado no dia 28/04/2011, em Brasília/DF. 

 

20. Participação no encontro realizado pela Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do 

Ministério Público na Área da Infância e Juventude, com o tema “Direito  à Convivência 
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Familiar e Comunitária em Foco”, realizado no dia 06 de maio de 2011, com a 

participação de membros do Ministério Público com atuação na Área da Infância e de 

Conselheiros do CNMP. Na ocasião, foi realizado o treinamento de membros e servidores 

do Ministério Público para operarem os cadastros nacionais alocados no CNJ, relativos à 

área da infância (CNA – Cadastro Nacional de Adoção, o CNCA – Cadastro Nacional de 

Crianças e Adolescentes Acolhidos e o CNCL – Cadastro Nacional de Adolescentes em 

Conflito com a Lei), a fim de que os participantes fossem multiplicadores em suas 

bases. Durante o evento, também foram discutidos e aprovados os termos do projeto de 

resolução, posteriormente apresentado ao plenário do CNMP, acerca do cumprimento 

de novas regras de proteção a crianças e adolescentes, quanto ao direito de convivência 

familiar e comunitária, inclusive a obrigatoriedade de inspeções nas unidades de 

acolhimento. 

 

1.1.2.12 Sob relatoria do conselheiro Alessandro Tramujas Assad 

Processo nº 0.00.000.001262/2011Processo nº 0.00.000.001262/2011Processo nº 0.00.000.001262/2011Processo nº 0.00.000.001262/2011----52:52:52:52: Pedido de Providências. Requer apreciação e 

elaboração de parecer de mérito do Conselho Nacional do Ministério Público acerca da 

apresentação dos projetos de lei relacionados a aumento de gasto com pessoal e 

encargos sociais no Ministério Público da União, conforme determina a Lei n° 

12.465/2011 (LDO 2012).    

• Decisão: Neste procedimento, acordaram os membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público, a unanimidade, pela aprovação dos Projetos de Lei nºs. 

2.198/2011, 2.199/2011, 2.200/2011 e, por maioria, o Projeto de Lei nº 

2.201/2011 (gratificação por exercício cumulativo de ofícios), nos termos do voto do 

relator. O presente feito tem como finalidade dar cumprimento ao estabelecido pelo 

art. 77 da Lei 12.465, de 12 de agosto de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2012. Disciplina o referido dispositivo legal que os projetos de lei 

relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do 

MPU, devem ser acompanhados de parecer do CNMP. Logo, por vislumbrar 

presentes a regularidade e conveniência dos projetos de lei ora apreciados, com 

suficiência de estudos, cálculos e impacto financeiros a serem suportados pelo 

próprio Ministério Público da União, verificou-se o cumprimento formal e técnico dos 

requisitos legais previstos na legislação de regência. 

 

Processo nº 0.00.000.000373/2011Processo nº 0.00.000.000373/2011Processo nº 0.00.000.000373/2011Processo nº 0.00.000.000373/2011----41:41:41:41: Visa apurar a regularidade do exercício de 

cargos comissionados por servidores do Ministério Público do Estado de Alagoas que 

exercem atividades intrínsecas aos que possuem diploma universitário (conforme item 

4.7.4, fl. 141 do Relatório de Inspeção do Ministério Público do Estado de Alagoas). 
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• Decisão: Neste procedimento, acordaram os membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público, a unanimidade, pelo arquivamento do processo, nos termos do 

voto do relator. O presente feito fora instaurado de ofício pelo CNMP com vista a 

apurar suposta irregularidade cometida pelo Ministério Público do Estado de 

Alagoas referente a servidores comissionados que exerciam, sem documento 

comprobatório de curso de graduação, atribuições que poderiam ser consideradas 

intrínsecas aos que possuem diploma universitário. Ao final, concluiu-se que há nos 

autos elementos hábeis a comprovar que as nomeações de servidores públicos 

comissionados no âmbito do Ministério Público alagoano observou os princípios da 

legalidade, impessoalidade e moralidade. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:    

• Participou da LXXVIII Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do 

Ministério Público dos Estados e da União – CNCGMPEU, realizada na cidade de 

Macapá/AP, nos dias 28 a 30 de setembro de 2011. 

• Participou de Sessão Solene de Posse do novo Presidente eleito, Claudio Soares 

Lopes, e demais integrantes da Diretoria do Conselho Nacional dos Procuradores-

Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, realizada no dia 13 de 

outubro de 2011, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

• Participou, ainda, do II Congresso Estadual do Ministério Público, que ocorreu nos 

dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2011, na cidade de Macapá/AP, na 

exposição de “Painel dos Conselheiros do CNMP”, sob o tema: O CNMP como 

instrumento de melhoria da atuação dos MP’s. 

 

1.1.2.13 Sob relatoria do conselheiro Jarbas Soares Júnior 
 

RRRRecurso Interno em Reclamação Disciplinar n° 0.00.000.00332/2010ecurso Interno em Reclamação Disciplinar n° 0.00.000.00332/2010ecurso Interno em Reclamação Disciplinar n° 0.00.000.00332/2010ecurso Interno em Reclamação Disciplinar n° 0.00.000.00332/2010----74:74:74:74:    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Carlos José Bacellar, 

já devidamente qualificado nos autos, em face da Reclamação Disciplinar n.º 

0.00.000.000332/2010-74, em trâmite na Corregedoria Nacional do Ministério 

Público, recebido como recurso interno pelo ex-Corregedor Nacional, Sandro Neis, 

que assim o encaminhou à Secretaria para distribuição, na forma do artigo 118, § 

2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

do presente Recurso Interno em Reclamação Disciplinar para julgá-lo improcedente, 

nos termos do voto do relator. 
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Representação por Inércia ou Excesso deRepresentação por Inércia ou Excesso deRepresentação por Inércia ou Excesso deRepresentação por Inércia ou Excesso de    Prazo n° 0.00.000.00323/2011Prazo n° 0.00.000.00323/2011Prazo n° 0.00.000.00323/2011Prazo n° 0.00.000.00323/2011----64:64:64:64:    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de manifestação de inconformismo em decisão proferida nos 

autos de Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP apresentada por 

João Eurípedes Sabino, devidamente qualificado, em face de membros do Ministério 

Público de Minas Gerais, em que reitera a insurgência contra a atuação dos 

Promotores de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Uberaba na apuração de 

supostas irregularidades na construção do Hospital Regional de Uberaba. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

do presente Recurso Interno em Representação por Inércia ou Excesso de Prazo 

para julgá-lo improcedente, nos termos do voto do relator. 

 

PPPProcedimentorocedimentorocedimentorocedimento    de Controle Administrativo nº 0.00.000.000104/2011de Controle Administrativo nº 0.00.000.000104/2011de Controle Administrativo nº 0.00.000.000104/2011de Controle Administrativo nº 0.00.000.000104/2011----85:85:85:85:    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se Procedimento de Controle Administrativo – PCA – iniciado, de 

ofício, por decisão Plenária do Conselho Nacional do Ministério Público, quando da 

análise da Revisão de Processo Disciplinar n.0.00.000.001086/2008-53, da 

relatoria da Conselheira Nacional Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, questionou a 

razoabilidade da redação do art. 44 do Regimento Interno do Conselho Superior do 

MPDFT, que vedava aos integrantes do referido Conselho a possibilidade de pedido 

de vista de autos durante as sessões daquele colegiado.  

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em não 

conhecer do presente Procedimento de Controle Administrativo e determinar o seu 

arquivamento, nos termos do voto do relator. 

 

Recurso Interno em Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000387/2011Recurso Interno em Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000387/2011Recurso Interno em Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000387/2011Recurso Interno em Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000387/2011----65:65:65:65:    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Recurso Interno interposto pela Norte Energia S.A., 

devidamente qualificada nos autos, por meio de procuradores constituídos, em face 

de decisão de arquivamento da Corregedoria Nacional do Ministério Público exarada 

na Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000387/2011-65, em que figura como 

requerido o Procurador da República no Estado do Pará, Felício Pontes Jr.. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade e nos termos 

do voto do relator, em dar provimento parcial para que a Corregedoria do Ministério 

Público Federal verifique o ocorrido em relação à divulgação de informação não 

correta no site da Procuradoria-Geral da República, e, nos termos do voto da 
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Conselheira Taís Schilling Ferraz e acréscimos do Conselheiro Alessandro Tramujas, 

para também analisar a adequação do link pessoal do recorrido no site da 

Procuradoria da República no Pará, adotando-se as providências eventualmente 

cabíveis.  

 

Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n. 00.000.001032/2011Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n. 00.000.001032/2011Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n. 00.000.001032/2011Representação por Inércia ou Excesso de Prazo n. 00.000.001032/2011----02:02:02:02:    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP 

provocada pelo Sr. Joaquim Carlos da Silva, devidamente qualificado, em que alega 

a inércia dos Promotores de Justiça da Comarca de Resende/RJ para a apuração 

das denúncias formalizadas através do protocolo n. 75065. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

da presente Representação por Inércia ou Excesso de Prazo para julgá-la 

improcedente, nos termos do voto do relator. 

 

Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001181/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001181/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001181/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001181/2011----52525252    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo – PCA – iniciado pelo 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Carlos Roberto 

Simioni, em que contesta ato administrativo exarado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça daquele parquet que estabeleceu a escala de plantões no segundo semestre 

de 2011. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

do presente Procedimento de Controle Administrativo para negar-lhe provimento, 

nos termos do voto do relator. 

 

Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001183/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001183/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001183/2011Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001183/2011----41414141    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo suscitado por Ana 

Carolina Silva Nossa dos Santos, em desfavor do Ministério Público do Estado do 

Ceará. Em síntese, a requerente relata que o Ministério Público do Ceará, por 

intermédio do Edital 001/2011, abriu concurso para ingresso na carreira do 

Ministério Público daquele Estado e que, neste mesmo concurso, conforme consta 

do item 13.1 do Edital, agraciou os servidores públicos cearenses com a isenção da 

taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o que, segundo a 

requerente, configuraria privilégio violador do princípio da isonomia, insculpido no 

art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 
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Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

do presente Procedimento de Controle Administrativo para julgá-lo improcedente, 

nos termos do voto do relator. 

 

ReclReclReclReclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do amação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do amação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do amação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho nº 1227/2011Conselho nº 1227/2011Conselho nº 1227/2011Conselho nº 1227/2011----33333333    

• Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Trata-se de Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade 

das Decisões do Conselho – RCA – proposta pela Juíza de Direito da 5ª Vara da 

Fazenda Pública de João Pessoa/PB, Maria de Fátima Lúcia Ramalho, devidamente 

qualificada, que noticia o eventual descumprimento da decisão proferida nos autos 

do Pedido de Providências n. 0.00.000.000.839/2008-11, por parte do Ministério 

Público do Estado da Paraíba e da Resolução CNMP n° 27/2008, que disciplina a 

vedação da advocacia por parte dos servidores do MPU e dos MPE´s. 

• Acórdão:Acórdão:Acórdão:Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer 

da Reclamação para Preservação da Competência e da autoridade das decisões 

deste Conselho, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. 

 

Integrante das seguintes comissões: (i) Comissão de Controle Administrativo e Financeiro; (ii) 

Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhando Legislativo; (iii) Comissão de 

Preservação da Autonomia do Ministério Público; e (iv) Comissão de Jurisprudência. O Conselheiro 

Nacional compõe, ainda, a Comissão de Revisão Regimental, criada por deliberação plenária na 9ª 

Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, em 20 de setembro de 2011. 

Na Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo foi eleito Presidente 

do Fórum Nacional de Gestão. 

 

PARTICIPAÇPARTICIPAÇPARTICIPAÇPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:ÃO EM EVENTOS:ÃO EM EVENTOS:ÃO EM EVENTOS:    

• Participou do Encontro de Gestão Estratégica do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, que se realizou em Mangaratiba-RJ, nos dias 1 e 2 de setembro. 

• A partir de 20 de setembro de 2011, passou a representar o CNMP junto à comissão 

de estudos do II Diagnóstico do Ministério Público da União e dos Estados, estudo 

realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com diversos órgãos representativos 

da instituição. 
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1.1.2.14 Sob relatoria do conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães 

Processo n° Processo n° Processo n° Processo n° 0.00.000.000919/20110.00.000.000919/20110.00.000.000919/20110.00.000.000919/2011----64646464    

• Julgado em 20 de setembro de 2011, no qual julgou parcialmente procedente 

procedimento administrativo, no qual determinou que o Servidor Comissionado 

do Ministério Público do Estado do Espírito Santo comprovasse a averbação de 

incompatibilidade para o exercício advocatício. Em não se comprovando, 

determinou-se a instauração do competente procedimento disciplinar com vista 

a verificar possível falta funcional cometida por servidor, ocupante do cargo de 

provimento em comissão, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

 

Processo n° 0.00.000.000259/2010Processo n° 0.00.000.000259/2010Processo n° 0.00.000.000259/2010Processo n° 0.00.000.000259/2010----31 (a31 (a31 (a31 (apenso: 0.00.000.000318/2010penso: 0.00.000.000318/2010penso: 0.00.000.000318/2010penso: 0.00.000.000318/2010----71)71)71)71)    

• Julgado em 18 de outubro de 2011, no qual julgou parcialmente procedente o 

procedimento administrativo para determinar a instauração, no âmbito local, de 

procedimento administrativo com o fim de verificar se as servidoras estaduais, 

requisitadas pelo Ministerial Público do Estado do Rio Grande do Norte, no ano 

de 2005, ainda permanecem exercendo suas funções naquela Instituição, 

inobservando, em tese, o prazo descrito pelo artigo 106 da Lei Complementar 

Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado e das Autarquias e Fundações Públicas do Rio Grande do Norte. 

 

ProcProcProcProcesso n° 0.00.000.001390/2010esso n° 0.00.000.001390/2010esso n° 0.00.000.001390/2010esso n° 0.00.000.001390/2010----15151515    

• Julgado em 18 de outubro de 2011, no qual julgou improcedente o 

procedimento administrativo ao entender que o ato da Administração Superior 

do Ministério Público do Estado de São Paulo não infringe o Principio do 

Promotor Natural, ao fundamento de que não institui nenhum órgão de exceção, 

mas simplesmente atribui aos membros do Ministério Público, incumbidos do 

controle externo da atividade policial, a prática de atos urgentes de 

manifestação em pedidos de prisão temporária e em medidas cautelares, além 

do preenchimento de dos formulários eletrônicos de interceptação telefônica, 

telemática ou informática, sem prejuízo da regular atuação dos Promotores de 

Justiça naturais aos quais forem remetidos os respectivos processos, após 

distribuição. 

 

ProcProcProcProcesso n° 0.00.esso n° 0.00.esso n° 0.00.esso n° 0.00.000.000961/2011000.000961/2011000.000961/2011000.000961/2011----85858585    

• Julgado em 18 de outubro de 2011, no qual julgou improcedente o 
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procedimento administrativo afirmando que não se pode permitir que, em 

havendo negativa de um servidor em formular minuta de peça judicial, deixe o 

membro do Ministério Público do Trabalho de fazê-lo. Entendeu-se, assim, a 

necessidade de afirmar ao membro do Ministério Público do Trabalho que a ele 

compete a elaboração de peça inicial de execução a ser proposta em face de 

descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

ProcProcProcProcesso n° 0.00.000.001368/2011esso n° 0.00.000.001368/2011esso n° 0.00.000.001368/2011esso n° 0.00.000.001368/2011----56565656    

• Julgado em 18 de outubro de 2011, no qual emitiu parecer favorável em 

solicitação créditos suplementares e especiais pelo Ministério Público Militar, 

Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. 

 

ProceProceProceProcesso nº 0.00.000.0001552/2011sso nº 0.00.000.0001552/2011sso nº 0.00.000.0001552/2011sso nº 0.00.000.0001552/2011----15151515    

• Julgado em 30 de novembro de 2011, no qual julgou parcialmente procedente 

procedimento administrativo para recomendar ao Ministério Público do Estado 

do Maranhão a observância da limitação decorrente do estabelecido no art. 126, 

VII, da Lei Complementar n° 113/91 do Estado do Maranhão. 

 

ProceProceProceProcesso nº 0.00.000.0002011/2010sso nº 0.00.000.0002011/2010sso nº 0.00.000.0002011/2010sso nº 0.00.000.0002011/2010----12121212    

• Julgado em 30 de novembro de 2011, no qual julgou improcedente pedido de 

Revisão de Processo Disciplinar, mantendo penalidade aplicada a membro do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

ProcProcProcProcesso n° 0.00.000.000913/2011esso n° 0.00.000.000913/2011esso n° 0.00.000.000913/2011esso n° 0.00.000.000913/2011----97979797    

• Julgado em 29 de novembro de 2011, no qual julgou parcialmente procedente 

procedimento administrativo entendendo que não há o dever de nomeação dos 

Assistentes de Procuradorias de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do 

Sul ao Cargo Comissionado de Assessor, porém a negativa não pode estar 

fundada em razões já afastadas por decisão anterior, transitada em julgado, do 

Conselho Nacional do Ministério Público. Determinou-se, ainda, a fixação de 

prazo razoável de 120 dias para encaminhamento de Projeto de Lei sobre o 

Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul à Assembleia Legislativa, sob pena de determinação de 

instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar por ocasião da 
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inobservância do referido prazo. 

 

1.1.2.15 Sob relatoria do conselheiro Tito Souza do Amaral 

O Conselheiro Tito Souza do Amaral tomou posse para o mandato 2011/2013 no dia 

10/08/2011. 

Em 23/08/2011, participou da 10ª Sessão Extraordinária do CNMP, ocasião em que foram 

eleitos o Corregedor Nacional e os Presidentes das Comissões Permanentes. Nesta sessão foram 

definidos os membros das comissões e o Conselheiro Tito Souza do Amaral passou a integrar as 

seguintes: - Comissão de Controle Administrativo e Financeiro; - Comissão de Preservação da 

Autonomia do Ministério Público; - Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento 

Legislativo. 

O Conselheiro preside, ainda, a Comissão de Revisão Regimental, criada por deliberação 

plenária na 9ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, realizada em 

20/09/2011. 

O Conselheiro Tito Souza do Amaral prestigiou a Cerimônia de posse do Procurador-Geral de 

Justiça do Estado da Paraíba, Oswaldo Trigueiro, no dia 29/08/2011. 

    

Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.000000482/2009482/2009482/2009482/2009----44444444:::: Recurso Interno em Reclamação Disciplinar    

• Assunto: Recurso Interno em reclamação disciplinar contra membros do Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso do Sul. 

• Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, nos termos do voto do 

Relator, em negar provimento a estes segundos embargos de declaração. 

 

Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.000000250/2011250/2011250/2011250/2011----19:19:19:19: Recurso Interno em Reclamação Disciplinar    

• Assunto: Recurso interno em reclamação disciplinar contra membro do Ministério 

Público do Estado de Sergipe. 

• Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros do Conselho 

Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em negar provimento ao presente 

Recurso Interno, nos termos do voto do Relator. 

 

Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.001019/20111019/20111019/20111019/2011----34:34:34:34: Representação por Inércia ou por Excesso de 

Prazo 

• Assunto: Alegação de inércia por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo 

acerca de denúncias de ilícitos cometidos por vigilantes noturnos no Bairro de Vila 

Prudente em São Paulo. 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 60 

 

• Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, nos termos do voto do 

Relator, em julgar improcedente representação por inércia ou por excesso de prazo. 

 

Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.001080/20111080/20111080/20111080/2011----34:34:34:34: Procedimento de Controle Administrativo 

• Assunto: Visa coibir a exigência de certidões de antecedentes criminais dos 

trabalhadores vinculados às empresas que prestam serviços ao Ministério Público 

Federal/PR. 

• Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, nos termos do voto do 

Relator, em julgar integralmente procedente o procedimento de controle 

administrativo. 

 

Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.00Processo nº 0.00.000.000000195/2011195/2011195/2011195/2011----59595959: : : :     Procedimento de Controle Administrativo 

• Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Estado do Piauí, o cumprimento 

da Resolução CNMP nº 63/2010, que criou as tabelas unificadas do Ministério 

Público objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de 

classes, assuntos e movimentação judicial/extrajudicial. 

• Decisão: Ante o exposto, determino o arquivamento do presente Procedimento de 

Controle Administrativo. 

 

Participa das seguintes Comissões: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro; - 

Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público; - Comissão de Planejamento 

Estratégico e Acompanhamento Legislativo. 

Eleito, na 9ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, realizada em 

20/09/2011, Presidente da Comissão de Revisão Regimental. Desde então vem coordenando 

reuniões para a discussão e deliberação das propostas de alteração do Regimento Interno do 

CNMP. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:    

Registra-se, outrossim, a participação do Conselheiro nos seguintes eventos: 

• Visita ao Comando Militar do Leste e às UPP's do Complexo do Alemão e Penha no 

Rio de Janeiro/RJ (05/10); 

• Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho – Colóquio sobre o Conselho 

Nacional do Ministério Público em Fortaleza/CE (06/10 a 08/10); 

• Palestra sobre o Ministério Público na Nova Faculdade em Contagem/MG (20/10); 

• Reunião, em Porto Alegre/RS, da Comissão de Conciliação designada para o 
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Processo nº 0.00.000.000913/2011-97, envolvendo o Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul (21/10); 

• Congresso Estadual do Ministério Público do Estado do Amapá (31/10 a 01/11); 

• Participou da cerimônia de posse do Procurador-Geral de Justiça do Estado da 

Paraíba, Dr. Oswaldo Trigueiro, no dia 29/08/2011. 

• Participou do Encontro de Gestão Estratégica do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, que se realizou em Mangaratiba-RJ, nos dias 1 e 2 de setembro. 

 

1.1.2.16 Sob relatoria do conselheiro Fabiano Augusto Martins da Silveira 

O Conselheiro Fabiano Augusto Martins da Silveira tomou posse para o mandato 2011/2013 

no dia 12/12/2011 e participou da 12ª Sessão Ordinária do CNMP (última do ano). 
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1.2 Presidência 

Nos termos do art. 130-A, inciso I, da Constituição da República, a Presidência do Conselho 

Nacional do Ministério Público é exercida pelo Procurador-Geral da República, cargo ocupado, 

atualmente, por Roberto Monteiro Gurgel Santos. 

Compete ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garantir o bom 

funcionamento do órgão para o fortalecimento e aprimoramento do Ministério Púbico. Suas 

atribuições encontram-se previstas nos artigos 26 e 29 do Regimento Interno do CNMP. 

 

1.2.1 Atos Normativos 

O Conselho Nacional do Ministério Público possui atribuição de expedir atos normativos, 

conforme disposto no artigo 130-A, §2°, I, da Constituição da República e no artigo 66 do 

Regimento Interno do CNMP. 

Durante o ano de 2011 foram publicados 02 (duas) Emendas Regimentais, 18 (dezoito) 

Resoluções, 01 (uma) Resolução Conjunta, 01 (uma) Recomendação e 01 (um) Enunciado 

Administrativo. 

Segue, abaixo, o repertório dos atos normativos editados pelo Conselho neste ano. 

 

1.2.1.1 Emendas Regimentais 

 
Tabela 03 – Emendas Regimentais aprovadas pelo CNMP em 2011. 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

1.2.1.2 Resoluções 

 

RESOLUÇÃO ASSUNTO 
DATA 

APROVAÇÃO 
PUBLICAÇÃO 

Resolução nº 63 
Cria as tabelas unificadas do 
Ministério Público e dá outras 
providências  

01/12/2010 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
17/1/2011, pág. 87  

Resolução nº 64 

Determina a implantação das 
Ouvidorias no Ministério Público dos 
Estados, da União e no âmbito do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público.  

01/12/2010 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
17/1/2011, pág. 87  

EMENDA REGIMENTAL ASSUNTO DATA APROVAÇÃO PUBLICAÇÃO

Emenda Regimental n° 04

Acrescenta o artigo 67-A

no Regimento Interno do

CNMP.

15/12/2010

Publicada no Diário Oficial da

União, Seção 1, de 07 de

fevereiro de 2011, pág. 98

Emenda Regimental n° 05

Altera o § 5º do artigo 39

do Regimento Interno do

Conselho Nacional do

Ministério Público.

18/05/2011

Publicada no Diário Oficial da

União, Seção 1, de 03 de junho

de 2011, pág. 98
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Resolução nº 65 
Altera o § 3º do artigo 4º, da 
Resolução nº 20, de 28 de maio de 
2007.  

26/01/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção I, pág. 141, 
em 30/03/2011  

Resolução nº 66 
Dispõe sobre o “Portal da 
Transparência do Ministério 
Público”.  

23/02/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção I, pág. 
141/142, em 30/03/2011  

Resolução nº 67 

Dispõe sobre a uniformização das 
fiscalizações em unidades para 
cumprimento de medidas 
socioeducativas de internação e de 
semiliberdade pelos membros do 
Ministério Público e sobre a 
situação dos adolescentes que se 
encontrem privados de liberdade 
em cadeias públicas.  

16/03/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção I, pág. 142, 
em 30/03/2011  

Resolução nº 68 

Dispõe sobre a indicação dos 
termos e os prazos de prescrição, 
em tese, para as penalidades 
aplicáveis a infrações que tenham 
justificado a instauração de 
procedimentos disciplinares e sua 
aposição na capa dos respectivos 
autos.  

26/04/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, pág. 68, 
de 08/06/2011  

Resolução nº 69 

Dispõe sobre a atuação dos 
membros do Ministério Público 
como órgão interveniente nos 
processos judiciais em que se 
requer autorização para trabalho de 
crianças e adolescentes menores 
de 16 anos.  

18/05/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, págs. 68 
e 69, de 08/06/2011  

Resolução nº 70 

Estabelece as diretrizes básicas 
para a instituição do Comitê 
Estratégico de Tecnologia no âmbito 
do Ministério Público e dá outras 
providências.  

15/06/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
06/07/2011, pág. 118  

Resolução nº 71 

Dispõe sobre a atuação dos 
membros do Ministério Público na 
defesa do direito fundamental à 
convivência familiar e comunitária 
de crianças e adolescentes em 
acolhimento e dá outras 
providências.  

15/06/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
07/07/2011, págs. 67/68  

Resolução nº 72 
Revoga os arts. 2º a 4º da 
Resolução do CNMP nº 5/2006, de 
20 de março de 2006.  

15/06/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
15/07/2011, pág. 91  

Resolução nº 73 

Dispõe sobre o acúmulo do 
exercício das funções ministeriais 
com o exercício do magistério por 
Membros do Ministério Público da 
União e dos Estados.  

15/06/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
15/07/2011, pág.91  

Resolução nº 74 

Dispõe sobre a aplicação do 
controle da atuação da gestão de 
pessoas, da Tecnologia da 
Informação, da gestão estrutural, da 
gestão orçamentária do Ministério 
Público, bem como da atuação 
funcional de seus Membros.  

19/07/2011 

Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
19/08/2011, págs. 
164/165 
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Resolução nº 75 Altera o Portal da Transparência.  19/07/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
19/08/2011, págs. 165 

Resolução nº 76 

Dispõe sobre o Programa 
Adolescente Aprendiz no âmbito do 
Ministério Público da União e dos 
Estados.  

09/08/2011 

Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
25/08/2011, págs. 
137/138 

Resolução nº 77 

Estabelece regras sobre o dever de 
decidir e o prazo razoável dos 
processos administrativos no 
âmbito do Ministério Público 
brasileiro.  

09/08/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
26/08/2011, págs. 78/79 

Resolução nº 78 
Institui o Cadastro Nacional de 
Membros do MP  

09/08/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, de 
25/08/2011, págs. 138 

Resolução nº 79 Altera a resolução nº48/2009 18/10/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, seção 1, de 
14/10/2011, pág. 115 

Resolução nº 80 
Altera o parágrafo 3º do artigo 2º da 
Resolução nº 56/2010 

18/10/2011 
Publicada no Diário Oficial 
da União, seção 1, de 
16/11/2011, pág. 63 

Tabela 04 – Resoluções aprovadas pelo CNMP em 2011. 
Fonte: sítio CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 

 

1.2.1.3 Resolução Conjunta 

 
Tabela 05 – Resolução Conjunta aprovada pelo CNMP em 2011. 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

1.2.1.4 Recomendação 

 
Tabela 06 – Recomendação aprovada pelo CNMP em 2011. 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA
DATA 

APROVAÇÃO
ASSUNTO

Resolução Conjunta n° 02 21/06/2011

Institui os cadastros nacionais de informações de

ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento

de conduta e dá outras providências

RECOMENDAÇÃO
DATA 

APROVAÇÃO
ASSUNTO

Recomendação nº 19 18/05/2011
Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério

Público no segundo grau.
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1.2.1.5 Enunciado Administrativo 

 
Tabela 07 – Enunciado Administrativo aprovado pelo CNMP em 2011. 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

1.2.2 Outros Atos 

1.2.2.1 Cooperação Técnica 

• Termo de Cooperação Técnica nº 01/2011 que entre si celebram o Conselho Nacional 

do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Defesa, o Tribunal 

de Contas da União, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária, com vistas à realização de ações para a execução do 

Programa “Espaço Livre – Aeroportos”, desenvolvido pela Corregedoria Nacional de 

Justiça, o qual possui como meta a remoção das aeronaves sob custódia da justiça 

estacionadas em aeroportos nacionais (assinado em 02 de fevereiro de 2011). 

• Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho Nacional do Ministério 

Público e a Escola Superior do Ministério Público da União para parceria em ações de 

treinamento, desenvolvimento e educação (assinado em 11 de fevereiro de 2011). 

• Protocolo de Cooperação que entre si celebram o Conselho Nacional do Ministério 

Público, o Ministério Público Federal, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República, o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de 

Reforma do Judiciário e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da 

União, para aprimorar a proteção às mulheres em relação à violência familiar e 

doméstica e promover a punição aos agressores, nos termos da lei Maria da Penha 

(assinado em 16 de março de 2011). 

• Protocolo de Cooperação MPF/CNMP nº 001/2011 que entre si celebram o Conselho 

Nacional do Ministério Público e o Ministério Público Federal, para parceria em ações de 

Gestão Administrativa (assinado em 19 de abril de 2011). 

• Protocolo de Cooperação MPT/CMMP n° 001/2011 que entre si celebram o Conselho 

Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho – MPT, para possibilitar 

a cooperação administrativa e financeira entre as partes para as ações necessárias à 

elaboração e adaptação de Projeto de Arquitetura e Engenharia para a construção do 

Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público (assinado em 10 de agosto de 

2011). 

 

ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO

DATA 

APROVAÇÃO
ASSUNTO

Enunciado n° 07 15/06/2011 Trata da revisão de processo disciplinar.
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• Acordo de Cooperação Técnica CNMP/MPDFT que entre si celebram o Conselho 

Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – 

MPDFT, para fins de testes de sistema informatizado a que alude a Resolução CNMP nº 

78/2011 – Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público (assinado em 25 de 

novembro de 2011). 

• Acordo de Cooperação Técnica CNMP/MPT que entre si celebram o Conselho Nacional 

do Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho – MPT, para fins de testes de 

sistema informatizado a que alude a Resolução CNMP nº 78/2011 – Sistema de 

Cadastro de Membros do Ministério Público (assinado em 25 de novembro de 2011). 

• Acordo de Cooperação Técnica nº 047/2011 que entre si celebram o Conselho Nacional 

do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República, a Fundação Nacional do Índio, a Defensoria Pública da 

União, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil e a Associação Nacional de 

Registradores das Pessoas Naturais, para assegurar cidadania aos povos indígenas 

mediante a expedição de documentação básica (assinado em 30 de novembro de 

2011). 

• Acordo de Cooperação que entre si celebram o Conselho Nacional do Ministério Público, 

o Ministério da Justiça, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Conselho 

Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, visando a 

melhoria do sistema penitenciário brasileiro e a redução do déficit prisional (assinado 

em 30 de novembro de 2011). 

 

1.2.2.2 Notas Técnicas 

Não houve nenhuma Nota Técnica expedida pelo Conselho até o momento em 2011. 

 

1.2.2.3 Ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público 

• MS 30.089: Impetrado por Deborah Giovannetti Macedo Guerner em face de suposta 

ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar 

CNMP nº 0.00.000.001515/2009-73. 

• MS 30.418: Impetrado por Leonardo Azeredo Bandarra em face de suposta ilegalidade 

da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo CNMP nº 

0.00.000.001007/2010-29. 

• MS 30.324: Impetrado por Konrad Cesar Resente Wimmer em face de suposta 

ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 

CNMP nº 0.00.000.000632/2010-53. 

• MS 30.360: Impetrado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em 
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face de suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo CNMP nº 0.00.000.00109/2009-19. 

• MS 30.435: Impetrado por Wilson Santos de Santana em face de suposta ilegalidade da 

decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo CNMP nº 

0.00.000.000325/2011-53. 

• MS 30.338: Impetrado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de 

suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo CNMP nº 0.00.000.001567/2010-83. 

• MS 30.460: Impetrado por Larissa Nunes Calado Allemand em face de suposta 

ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 

CNMP nº 0.00.000.000284/2010-14. 

• MS 30.653: Impetrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de 

suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo CNMP nº 0.00.000.001751/2010-23. 

• MS 30.611: Impetrado por Pedro Geraldo Cunha de Aguiar em face de suposta 

ilegalidade da decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar CNMP nº 

0.00.000.001291/2009-08. 

• MS 30.655: Impetrado por Cesar Zacharias Martyres em face de suposta ilegalidade da 

decisão proferida nos autos do Processo Disciplinar Avocado CNMP nº 

0.00.000.000109/2009-93. 

• MS 30.684: Impetrado por Leonardo Rodrigues Tupinamba em face de suposta 

ilegalidade da decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar CNMP nº 

0.00.000.000015/2009-14. 

• MS 30.717: Impetrado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face 

de suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo CNMP nº 0.00.000.001557/2010-48. 

• MS 30.687: Impetrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de 

suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo CNMP nº 0.00.000.000064/2010-91. 

• MS 30.822: Impetrado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pelo Estado de 

Rondônia em face de suposta ilegalidade das decisões proferidas nos autos dos 

Procedimentos de Controle Administrativo CNMP nº 0.00.000.000247/2011-97, n° 

0.00.000.000248/2011-31 e n° 0.00.000.000274/2011-60. 

• MS 30.623: Impetrado por Marleni Moreira Francisco em face de suposta ilegalidade da 

decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo CNMP n° 

0.00.000.000284/2010-14. 

• MS 30.831: Impetrado pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face de suposta 
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ilegalidade da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 

CNMP n° 0.00.000.000626/2010-04. 

• MS 30.886: Impetrado por Francisco de Assis Betti em face de suposta ilegalidade da 

decisão proferida nos autos do Recurso Interno CNMP n° 0.00.000.000467/2010-30. 

• Reclamação 12.551: Proposta por Luiz Antônio Freitas de Almeida, Marjorie de Oliveira 

Zanchetta e Paula da Silva Santos Volpe, para preservar a competência do STF, em face 

da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do 

Mandado de Segurança Preventivo n° 2011.028017-6, que determinou a suspensão 

dos efeitos da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo CNMP n° 

0.00.000.001219/2011-97. 

• MS 30.943: Impetrado por Leonardo Azeredo Bandarra em face de suposta ilegalidade 

da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar – CNMP n° 

0.00.000.001515/2009-73. 
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1.3 Corregedoria Nacional do MP 

1.3.1 Competências, Estrutura Orgânica e de Pessoal 

1.3.1.1 Corregedor Nacional 

A função de Corregedor Nacional do Ministério Público é exercida atualmente pelo 

Subprocurador-Geral do Trabalho, Jeferson Luiz Pereira CoelhoJeferson Luiz Pereira CoelhoJeferson Luiz Pereira CoelhoJeferson Luiz Pereira Coelho, eleito na 10ª sessão extraordinária 

do Conselho Nacional do Ministério Público, no dia 23 de agosto do corrente ano, para um 

mandato de 02 (dois) anos. 

 

1.3.1.2 Competências 

As atribuições do Corregedor Nacional do Ministério Público estão previstas no § 3º do art. 

130-A da Constituição Federal e regulamentadas pelo artigo 31 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público, quais sejam: 

 

• Receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do 

Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 

• Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 

• Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e 

requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. 

 

1.3.1.3 Estrutura Orgânica 

 

Figura 01 – Estrutura Orgânica da Corregedoria Nacional 
Fonte: Corregedoria Nacional 

 
 

Corregedor Nacional

Membros  
Auxiliares Assessoria Secretaria

Gabinete
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1.3.1.4 Estrutura de Pessoal 

1.3.1.4.1 Membros Auxiliares com dedicação exclusiva 

 
Tabela 08 – Membros Auxiliares da Corregedoria com dedicação exclusiva. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

1.3.1.4.2 Membros requisitados para instrução de procedimentos específicos 

 
Tabela 09 – Membros requisitados em 2011 para execução de procedimentos específicos. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

1.3.1.4.3 Servidores e estagiários 

 
Tabela 10 – Quadro atual de servidores e estagiários da Corregedoria. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

ORIGEM QTDE

Ministério Público do Estado de Goiás 1

Ministério Público do Estado do Tocantins 1

Ministério Público do Estado do Ceará 1

Ministério Público Federal 1

Ministério Público do Trabalho 3

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7777

ORIGEM QTDE

Ministério Público Federal 7

Ministério Público do Trabalho 2

Ministério Público Militar 1

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 6

Ministério Público do Estado de Santa Catarina 6

Ministério Público do Estado de Pernambuco 3

Ministério Público do Estado do Mato Grosso 1

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 2

Ministério Público do Estado de Goiás 1

Ministério Público do Estado de São Paulo 3

Ministério Público do Estado de Rondônia 3

Ministério Público do Estado de Minas Gerais 2

Ministério Público do Estado do Paraná 1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 38383838

CARGO QTDE

Analista Processual (CNMP) 9

Técnico Administrativo do CNMP 14

Técnico Administrativo requisitado (MPT) 2

Técnico Administrativo requisitado (MPM) 1

Assistente Administrativo requisitado (MPE/GO) 1

Estagiários (nível superior) 1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 28282828
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1.3.1.4.4 Cargos e funções comissionadas 

 
Tabela 11 – Cargos e funções comissionadas da Corregedoria (Lei nº 12.412, de 31 de maio de 2011). 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

 

1.3.2 Atividade disciplinar, correicional e executiva 

 
Tabela 12 – Processos autuados na Corregedoria (todos os tipos) – Período: DEZ/2010-NOV/2011. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

 
Gráfico 01 – Processos autuados na Corregedoria (todos os tipos),  
no período de 1º de dezembro de 2010 a 30 de novembro de 2011. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS QTDE TIPO SITUAÇÃO

Chefe de gabinete 1 CC-6 Provido

Assessor-chefe 1 CC-5 Provido

Assessor nível III 4 CC-3 Não provido

Assistente 4 FC-3 Provido

Secretário Administrativo nível III 1 FC-3 Provido

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11111111 ---- ----

Tipo DEZ/2010 JAN-NOV/2011 Total %

Reclamação Disciplinar 24 367 391 89,89%

Revisão de processo Disciplinar 7 12 19 4,37%

Sindicância 3 15 18 4,14%

Inspeção 0 7 7 1,61%

Correição 0 0 0 0,00%

Outros 0 0 0 0,00%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 34343434 401401401401 435435435435 100,00%100,00%100,00%100,00%

PROCEDIMENTOS AUTUADOS NA CORREGEDORIA NACIONAL
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1.3.2.1 Atividade Disciplinar 

1.3.2.1.1 Reclamação Disciplinar 

 
Tabela 13 – Reclamações Disciplinares encerradas na Corregedoria – Período: DEZ/2010-NOV/2011. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

 
Gráfico 02 – Reclamações Disciplinares encerradas na Corregedoria – Período: DEZ/2010-NOV/2011 

Fonte: Corregedoria Nacional 

 

1.3.2.1.2 Revisão do Processo Disciplinar 

 
Tabela 14 – Quantidade de Revisões de Processo Disciplinar nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedoria Nacional 

 

 

MOTIVAÇÃO QTDE %

Atuação suficiente do órgão disciplinar de origem (art. 74, § 6º, RICNMP)* 273 66,59%

Indeferimento liminar. Falta de comprovação de autoria. (art. 74, § 1º, RICNMP) 50 12,20%

Arquivamento sumário. O fato narrado não configura crime ou ilícito penal. Prescritas, 

anônimas, manifestamente improcedentes (art. 74, § 2º e art. 31, I, RICNMP).
73 17,80%

Perda de objeto 5 1,22%

Outros – Reclamações reautuadas como outros tipos processuais, juntadas a 

Processos Disciplinares, avocações, etc.
9 2,20%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 410410410410 100,00%100,00%100,00%100,00%

ANO QTDE

2009 23

2010 19

2011 19
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1.3.2.1.3 Sindicância 

 
Tabela 15 – Quantidade de Sindicâncias autuadas nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

1.3.2.2 Atividade Executiva 

1.3.2.2.1 Inspeções realizadas em 2011 

Tabela 16 – Inspeções realizadas em 2011. 
Fonte: Corregedoria Nacional 

 

1.3.2.2.2 Quantitativo de visitas e procedimentos instaurados 

(*) Em 2010 foi inspecionado o MP do Estado e em 2011 as demais unidades do MP da União. 
 

Tabela 17–Quantitativo de inspeções e procedimentos instaurados nos últimos 03 (três) anos. 
Fonte: Corregedoria Nacional 

 

1.3.2.2.3 Correição 

 
Tabela 18 – Quantitativo de Correições instaurados nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

ANO QTDE

2009 3

2010 32

2011 18

ESTADO UNIDADES VISITADAS RAMO

PRT/2ª Região Ministério Público do Estado

PRR/3º Região Ministério Público do Estado

PR/SP Ministério Público do Estado

MPM/SP Ministério Público do Estado

MP Estadual Ministério Público do Estado

PRT/21ª Região Ministério Público do Estado

PR/RN Ministério Público do Estado

São Paulo

Rio Grande do Norte

ANO QTDE

2009 -

2010 5

2011 -

ANO Nº DE VISITAS Nº DE PROCEDIMENTOS ESTADO

2009 2 7 PI, AM

2010 5 12 AL, PB, PA, PI, SP(*)

2011 2 7 SP(*), RN
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1.3.2.3 Total de processos autuados por ano (todos os tipos) 

 
Tabela 19 – Total de processos (todos os tipos) autuados na Corregedoria, por ano. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

 
Gráfico 03 – Total de processos (todos os tipos) autuados na Corregedoria, por ano. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

1.3.2.4 Processos em tramitação em 30 de novembro de 2011 

 
Tabela 20 – Total de processos (todos os tipos) autuados na Corregedoria, por ano. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

ANO QTDE

2005 88

2006 201

2007 276

2008 304

2009 375

2010 529

2011 435

 TIPO QTDE

Reclamação Disciplinar 349

Revisão de Processo Disciplinar 12

Sindicância 15

Inspeção 7

Correição 0

Outros      0

TOTALTOTALTOTALTOTAL 383383383383
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1.3.3 Visitas, representações, participação em eventos 

 
Tabela 21 – Participação do Corregedor Nacional em reuniões, palestras e outros eventos. 

Atividades previstas no art. 31, incisos IX e X do RICNMP. 
Fonte: Corregedoria Nacional 

 

1.3.4 Acompanhamento de Resoluções do CNMP 

 
Tabela 22 –Acompanhamento de Resoluções do CNMP pela Corregedoria Nacional. 

Fonte: Corregedoria Nacional 
 

ATIVIDADE/EVENTO
1º SEM. 

2011

2º SEM. 

2011
TOTAL

Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNCGMPEU)
1 1 2

Congressos/Palestras 4 2 6

Reunião do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de 2 1 3

Visitas de Inspeções 1 1 2

Reuniões com Entidades de Classe (CONAMP, ATMP, ASMMT, 1  - 1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999 5555 14141414

RESOLUÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO

36/2009

Dispõe sobre o pedido e a utilização de 

interceptações telefônicas e telemáticas no âmbito 

do Ministério Público, cabendo à Corregedoria 

Nacional receber informações sobre o quantitativo 

mensal de interceptações em cada Unidade.

Acompanhamento 

mensal por meio do 

sistema CNMP-Ind.

43/2009

Institui a obrigatoriedade da realização de inspeções 

e correições no Ministério Público dos Estados e da 

União, ficando a Corregedoria Nacional responsável 

por receber os calendários anuais e os relatórios de 

tais atividades para análise dos trabalhos 

executados.

Calendários e 

Relatórios de 2011 

já recebidos.

73/2011

Dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções 

ministeriais com o exercício de magistério por 

membros do Ministério Público da União e dos 

Estados. A Corregedoria Nacional deve ser 

comunicada anualmente da relação de membros de 

cada Unidade que exercem atividades de docência.

Os dados de 2011 

ainda estão em fase 

de coleta.

78/2011

Institui o Cadastro de Membros do Ministério Público. 

A Corregedoria Nacional, em conjunto com as 

Corregedorias-Gerais, será responsável por 

administrar esse sistema, além de participar de seu 

desenvolvimento e disponibilização.

O sistema 

informatizado 

encontra-se em fase 

de desenvolvimento.
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1.3.5 Atividades desenvolvidas pelas Corregedorias-Gerais 

1.3.5.1 Correição e Inspeção 

 
Tabela 23 – Inspeções e Correições realizadas pelas Corregedorias-Gerais no período. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
 

 
Tabela 24 – Quantitativo de Inspeções e Correições realizadas nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO CORREIÇÕES INSPEÇÕES

MPE - ACRE 22 27

MPE - ALAGOAS 73 3

MPE - AMAPÁ 42 1

MPE - AMAZONAS 9 14

MPE - BAHIA 243 11

MPE - CEARÁ 195 6

MPE – ESPÍRITO SANTO - 38

MPE – GOIÁS 65 -

MPE - MARANHÃO 101 3

MPE – MATO GROSSO 88 0

MPE – MATO GROSSO DO SUL 69 20

MPE – MINAS GERAIS 265 5

MPE - PARÁ 23 21

MPE - PARAÍBA 18 58

MPE - PARANÁ 110 3

MPE - PERNAMBUCO 112 46

MPE - PIAUÍ 28 28

MPE – RIO DE JANEIRO 177 9

MPE – RIO GRANDE DO NORTE 3 83

MPE – RIO GRANDE DO SUL 146 -

MPE - RONDÔNIA 1 -

MPE - RORAIMA 38 -

MPE – SANTA CATARINA 105 1

MPE – SÃO PAULO 57 102

MPE - SERGIPE 49 3

MPE - TOCANTINS 65 -

MPF 12 -

MPT 7 -

MPM 4 -

MPDFT 2 70

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.1292.1292.1292.129 552552552552

CORREIÇÕES INSPEÇÕES TOTAL

2009 1.470 828 2.298

2010 2.442 635 3.077

2011 2.129 552 2.681

ANO
Nº TOTAL DE PROCEDIMENTOS
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Gráfico 04 – Quantitativo de Inspeções e Correições realizadas nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
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1.3.5.2 Acompanhamento de Estágio Probatório 

 
(*) Falecimento 

Tabela 25 – Acompanhamento de estágio probatório. 
Fonte: Corregedorias-Gerais 

 

1.3.5.3 Procedimentos concluídos no período 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS/DISCIPLINARES 

Espécie Arquivados Encerrados Em 

Encerrados com 

proposta de 

vitaliciamento

Encerrados com 

proposta de não 

vitaliciamento

Em andamento

ACRE - - 22

ALAGOAS Não informado Não informado Não informado

AMAPÁ 3 - -

AMAZONAS 10 - 11

BAHIA - - 63

CEARÁ 2 - 61

ESPÍRITO SANTO - - 28

GOIÁS 8 - 39

MARANHÃO - - 59

MATO GROSSO - - 5

MATO GROSSO DO SUL - - 15

MINAS GERAIS 25 - 59

PARÁ 33 1* 17

PARAÍBA 9 - -

PARANÁ 13 - 26

PERNAMBUCO 1 - 31

PIAUÍ 2 - -

RIO DE JANEIRO 5 - 29

RIO GRANDE DO NORTE - - 45

RIO GRANDE DO SUL - - 29

RONDÔNIA 14 - 11

RORAIMA 6 - 1

SANTA CATARINA 22 - 36

SÃO PAULO 49 - 75

SERGIPE - - 12

TOCANTINS 4 - 11

MPF 72 - 6

MPT 34 - 101

MPM - - -

MPDFT 8 - -

TOTALTOTALTOTALTOTAL 320320320320 1111 792792792792

MINISTÉRIO PÚBLICO

ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
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 de Procedimento 
em 2011 com 

aplicação de 
penalidade* 

Andamento 

ACRE 

Fase Investigatória1 8 - 6 

Inquérito Administrativo2 3 - 1 
Processo Administrativo3 - - 1 

Outros4 19 - 12 

ALAGOAS 

Fase Investigatória 20 - 10 

Inquérito Administrativo 10 1 6 
Processo Administrativo - - - 

Outros 30 - 12 

AMAPÁ 

Fase Investigatória - - - 

Inquérito Administrativo 12 - 7 
Processo Administrativo - - - 

Outros - - - 

AMAZONAS 

Fase Investigatória 5 - - 

Inquérito Administrativo 2 - - 
Processo Administrativo - - - 

Outros 28 - 5 

BAHIA 

Fase Investigatória 119 - 115 

Inquérito Administrativo 2 - 4 
Processo Administrativo 7 2 2 

Outros 34 - 10 

CEARÁ 

Fase Investigatória 23 - 4 

Inquérito Administrativo - - 5 
Processo Administrativo - - - 

Outros 11 - - 

ESPÍRITO 
SANTO 

Fase Investigatória 255 - 1 

Inquérito Administrativo 177 - 43 
Processo Administrativo 3 3 10 

Outros - - - 

GOIÁS 

Fase Investigatória 16 - 16 

Inquérito Administrativo 12 3 16 
Processo Administrativo 7 5 5 

Outros 77 - 58 

MARANHÃO 

Fase Investigatória 141 3 23 

Inquérito Administrativo 7 3 3 
Processo Administrativo - - - 

Outros 50 - - 

MATO 
GROSSO 

Fase Investigatória 23 - 11 

Inquérito Administrativo 3 - 1 
Processo Administrativo - - 1 

Outros 31 - 8 

MATO 
GROSSO DO 

SUL 

Fase Investigatória 33 - 9 

Inquérito Administrativo 2 - 2 
Processo Administrativo 1 1 5 

                                                           
1 Representação, Expediente Administrativo, Pedido de Providências, Apuração Sumária, Protocolados, Expedientes. 
2 Procedimento investigatório Preliminar, Inquérito Administrativo, Procedimento  Administrativo Preliminar, Processo 
Preliminar e Sindicância. 
3 Processo Administrativo Disciplinar, Procedimento Administrativo Disciplinar Ordinário e Processo Administrativo 
Sumário. 
4 Consultas, Pedidos de Informação, Procedimentos de Orientação Formal, Processos de Verificação de Pendências. 
Pedido de Explicação e Atendimento de Partes. 
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Outros 13 - 4 

MINAS 
GERAIS 

Fase Investigatória - - - 

Inquérito Administrativo 164 - 64 
Processo Administrativo - 1 18 

Outros 76 - 29 

PARÁ 

Fase Investigatória 185 - 170 

Inquérito Administrativo 36 - 31 
Processo Administrativo 1 2 7 

Outros 145 - 46 

PARAÍBA 

Fase Investigatória 81 - 24 

Inquérito Administrativo 2 - 1 
Processo Administrativo 3 - 3 

Outros - - - 

PARANÁ 

Fase Investigatória 130 - 182 

Inquérito Administrativo 12 - 3 
Processo Administrativo 1 2 3 

Outros 8 - 2 

PERNAMBUCO 

Fase Investigatória 121 - 77 

Inquérito Administrativo - - - 
Processo Administrativo 4 7 15 

Outros - - - 

PIAUÍ 

Fase Investigatória 36 - 21 

Inquérito Administrativo 16 - 8 
Processo Administrativo 2 6 11 

Outros - - - 

RIO DE 
JANEIRO 

Fase Investigatória 126 - 44 

Inquérito Administrativo 4 6 2 
Processo Administrativo 4 9 10 

Outros 642 - 339 

RIO GRANDE 
DO NORTE 

Fase Investigatória 50 - 11 

Inquérito Administrativo 4 - - 
Processo Administrativo 3 2 - 

Outros 20 - 3 

RIO GRANDE 
DO SUL 

Fase Investigatória 167 - 23 

Inquérito Administrativo 4 - 3 
Processo Administrativo 1 3 9 

Outros 21 - 4 

RONDÔNIA 

Fase Investigatória 20 - 15 

Inquérito Administrativo 2 - - 
Processo Administrativo - - - 

Outros - - - 

RORAIMA 

Fase Investigatória 20 - 5 

Inquérito Administrativo 2 - - 
Processo Administrativo 2 1 - 

Outros 5 - 2 

SANTA 
CATARINA 

Fase Investigatória 45 - 7 

Inquérito Administrativo 67 - 16 
Processo Administrativo 1 5 7 

Outros 17 - 10 

SÃO PAULO 

Fase Investigatória 358 - 120 

Inquérito Administrativo 51 - 8 
Processo Administrativo 19 12 18 
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Outros 14 - 2 

SERGIPE 

Fase Investigatória 5 - 1 

Inquérito Administrativo 2 - - 
Processo Administrativo - - - 

Outros 5 - - 

TOCANTINS 

Fase Investigatória 25 - 14 

Inquérito Administrativo - - 2 
Processo Administrativo - - 1 

Outros - - - 

MPF 

Fase Investigatória 151 - 22 

Inquérito Administrativo 16 - 3 
Processo Administrativo - - - 

Outros 126 - - 

MPT 

Fase Investigatória 37 - 6 

Inquérito Administrativo 2 - 6 
Processo Administrativo - - 1 

Outros 1 - 2 

MPM 

Fase Investigatória 6 - 1 

Inquérito Administrativo - - 1 
Processo Administrativo - - 1 

Outros 4 - 6 

MPDFT 

Fase Investigatória 12 - 11 

Inquérito Administrativo 6 - 7 

Processo Administrativo - 1 2 

Outros 12 - 6 

(*) Sanções previstas nas Leis Orgânicas 
Tabela 26 – Quantitativo de procedimentos encarrados em 2011. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
 

 
Tabela 27 – Total de procedimentos arquivados e total de processos finalizados 

com aplicação de penalidade nos últimos 03 (três) anos. 
Fonte: Corregedorias-Gerais 

 

 

ANO Nº Procedimentos arquivados
Nº Procedimentos encerrados 

com aplicação de penalidade

2009 1.133 52

2010 3.060 75

2011 4.286 78
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Gráfico 05 – Procedimentos arquivados nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
 

 
Gráfico 06 – Procedimentos encerrados com aplicação de penalidade nos últimos 03 (três) anos. 

Fonte: Corregedorias-Gerais 
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1.4 Comissões 
 

As Comissões Permanentes são órgãos do CNMP criados com o fim de permitir o 

aprofundamento de temas de relevância para o Ministério Púbico e o desenvolvimento de 

atividades específicas consideradas de interesse do CNMP. 

As Comissões Permanentes do Conselho Nacional são espaços institucionais voltados à 

discussão e ao estudo dos temas afetos ao aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público 

junto à sociedade. Por meio das Comissões, especializadas em áreas temáticas, busca-se 

promover a integração do Conselho a outras instâncias administrativas e à sociedade em geral, 

viabilizar o aprofundamento das matérias discutidas em Plenário, e ampliar os canais de 

comunicação institucional participativos. 

Na busca por soluções para os problemas que afligem o Ministério Público, as Comissões do 

Conselho atuam de diversas formas, que abrangem a promoção de audiências públicas, a 

realização de eventos de integração com os ramos do Ministério Público, a elaboração de 

propostas para melhorar o funcionamento das Promotorias e Procuradorias e o acompanhamento 

de projetos legislativos de interesse do Ministério Público, em trâmite nas Casas Legislativas da 

União e dos Estados. 

Conforme prevê o Regimento Interno, modificado pela Resolução nº 41 de 16/06/2009 e pela 

Emenda Regimental nº 03 de 27/07/2010, são Comissões Permanentes do CNMP: 

I – Comissão de Controle Administrativo e Financeiro; 

II – Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e 

no Controle Externo da Atividade Policial; 

III – Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e 

Juventude; 

IV – Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público;  

V – Comissão de Jurisprudência; e 

VI – Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. 

No segundo semestre de 2010 (Emenda Regimental nº 03 de 27/07/2010), a antiga 

Comissão Disciplinar, de Controle Externo da Atividade Policial, de Controle do Sistema Carcerário 

e de Controle das Medidas Socioeducativas aplicadas em adolescentes em conflito com a Lei foi 

desmembrada em duas comissões (itens II e III supra). 

No ano de 2011, destacaram-se como principais ações das Comissões Permanentes do CNMP: 

 

1.4.1 Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

1.4.1.1 Objetivos  

A Comissão de Controle Administrativo e Financeiro - CCAF está prevista no artigo 33, inciso I, 
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do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério, e tem suas atribuições previstas, de 

modo comum a todas as Comissões permanentes do CNMP, no artigo 32 do mesmo Regimento, 

nos seguintes termos: “O Plenário poderá criar comissões permanentes ou temporárias, 

compostas por seus membros, para o estudo de temas e atividades específicas de interesse do 

Conselho ou relacionados com suas competências”. 

Desse modo, insere-se nas principais atribuições da CCAF providenciar estudos de temas e 

atividades relacionadas ao papel constitucional do CNMP de órgão nacional de controle das 

atuações administrativa e financeira de todos os órgãos integrantes do Ministério Público 

brasileiro. Do mesmo modo, devido à pertinência temática, a CCAF tem atuado como instância 

preliminar de apuração de fatos que possam ensejar a instauração de procedimentos de controle 

de competência do Plenário, agregando aos seus predicados regimentais de esfera de estudos 

voltados à normatizações de caráter genérico, características de órgão fracionário que aprecia e 

relata processos que versam casos concretos, a serem julgados pelo Pleno. 

A CCAF tem por linha de atuação o estudo e a implementação de ações voltadas à correção e 

à prevenção de deficiências de gerenciamento dos recursos materiais e humanos da 

Administração Pública Ministerial. Norteia a atuação da Comissão o intuito de tornar viáveis as 

condições necessárias à implementação de uma gestão pública de excelência, no âmbito do 

Ministério Público. 

A CCAF tem tomado várias iniciativas no sentido de verificar o cumprimento das resoluções do 

CNMP que dizem respeito ao controle administrativo e financeiro do Ministério Público. Nesse 

sentido, a Comissão expede ofícios circulares ao Procuradores-Gerais dos ramos do MPU e dos 

MPE's, com o fim de obter informações a respeito do cumprimento das Resoluções e 

determinações do CNMP. 

 

1.4.1.2 Estrutura 

A CCAF, para o primeiro semestre de 2011, contou com a seguinte estrutura e composição:  

a) Conselheiros: 

• Bruno Dantas (Presidente); 

• Almino Afonso Fernandes; 

• Cláudio Barros Silva; 

• Mario Luiz Bonsaglia; 

• Sandra Lia Simón. 

b) Membros Auxiliares: 

• Alexandre Sócrates da Silva Mendes, Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Tocantins. 

• Alberto Flores Camargo, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de 
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Janeiro. 

Em 23 de agosto de 2011, houve a eleição da nova composição da CCAF, que ficou formada 

pelos seguintes Conselheiros: 

a) Conselheiros: 

• Luiz Moreira Gomes Júnior (Presidente); 

• Cláudia Maria de Freitas Chagas; 

• Mario Luiz Bonsaglia; 

• Alessandro Tramujas Assad; 

• Tito Souza do Amaral; 

• Jarbas Soares Júnior. 

b) Membro Auxiliar: 

• Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas 

Gerais. 

Para o segundo semestre de 2011, face a entrada em vigor da Lei nº12.412, de 31 de maio de 

2011, parcialmente implementada neste exercício financeiro, a CCAF contará, como estrutura de 

apoio jurídico e administrativo, além do conjunto já consolidado do Núcleo de Apoio às Comissões, 

com a atuação de um Assessor Nível III e um Assistente.  

 

1.4.1.3 Principais realizações 

No primeiro semestre de 2011 foram destaques na atuação da CCAF a instauração de 

procedimentos de controle que visaram averiguar o cumprimento da Resolução CNMP nº 05, de 24 

de março de 2006, que disciplina o exercício de atividade político-partidária e de cargos públicos 

por membros do Ministério Público Nacional (Procedimento de Controle Administrativo nº 

0.00.000.000122/2011-67); e da Resolução CNMP nº 26/2009, que disciplina a residência na 

Comarca pelos membros do Ministério Público e determina outras providências (Procedimento de 

Controle Administrativo nº 0.00.000.000497/2011-27). 

Destacaram-se também a autuação de procedimentos para verificação da legalidade do 

pagamento de algumas verbas e vantagens a membros pelas unidades do Ministério Público em 

todo o Brasil. Foram as verbas fiscalizadas: auxílio-moradia (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000446/2011-03); auxílio-transporte (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000444/2011-14); auxílio-alimentação (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000447/2011-40); auxílio-saúde (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000442/2011-17); auxílio-creche (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000445/2011-51); e conversão de férias ou licença-prêmio em 

pecúnia (Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000443/2011-61). 
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1.4.2 Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema 
Carcerário e no Controle Externo da Atividade Policial 

1.4.2.1 Objetivos  

A Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e no 

Controle Externo da Atividade Policial: é destinada aos estudos e trabalhos voltados à busca por 

soluções para os graves problemas do sistema prisional brasileiro e à fiscalização das condições 

de encarceramento de presos. A Comissão tem por atribuições, ainda, promover estudos e ações 

voltadas ao regular desempenho das funções institucionais, no que diz respeito ao seu aspecto 

disciplinar, e adotar medidas com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento e para o Controle 

Externo da Atividade Policial. 

 

1.4.2.2 Estrutura 

No primeiro semestre de 2011, integravam a Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do 

Ministério Público no Sistema Carcerário e no Controle Externo da Atividade Policial: 

a) Conselheiros: 

• Mario Luiz Bonsaglia (Presidente); 

• Adilson Gurgel de Castro; 

• Maria Ester Henriques Tavares; 

• Sérgio Feltrin Corrêa; 

• Taís Schilling Ferraz. 

Desde 23/08/2011, a Comissão conta com os seguintes Conselheiros: 

a) Conselheiros: 

• Mario Luiz Bonsaglia (Presidente); 

• Adilson Gurgel de Castro; 

• Alessandro Tramujas Assad; 

• Luiz Moreira Gomes Júnior; 

• Taís Schilling Ferraz. 

b) Membros Auxiliares:  

• Ivana Farina Navarrete Pena, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Goiás; 

• Roberto Antonio Dassié Diana, Procurador da República no Estado de São Paulo; 

• Marcos Reichelt Centeno, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, 
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• Daniel de Resende Salgado, Procurador da República no Estado de Goiás. 

• O Procurador da República do Estado da Bahia Vladimir Aras participou da CSCCEAP 

como Membro Auxiliar até maio de 2011, tendo ingressado em seu lugar o também 

Procurador da República em Goiás, Daniel de Resende Salgado. 

 

1.4.2.3 Principais realizações 

A referida comissão se reuniu em 14 (quatorze) ocasiões até a presente data. As principais 

ações durante o ano de 2011 foram: 

• Foi implementada a Resolução nº 56/2010, com a disponibilização de formulários 

mensais e anuais no sítio do CNMP para que as inspeções aos estabelecimentos 

prisionais pelos Membros do Ministério Público brasileiro seja uma atividade uniforme 

em todo país, permitindo, ainda, a formação de um banco de dados nacional. A 

secretaria desta Comissão faz acompanhamento constante das informações que 

chegam através do e-mail res56@cnmp.gov.br e a Secretaria de Tecnologia da 

Informação do CNMP trabalha os dados extraindo relatórios que dão o diagnóstico das 

prisões brasileiras. 

• Está sendo elaborado um relatório analítico com todos os resultados extraídos dos 

formulários da Resolução nº 56/2010 já enviados até junho do corrente ano. A 

publicação conterá textos e gráficos autoexplicativos a ser divulgada tanto aos ramos 

do Ministério Público, quanto ao público externo. Alguns MPs que tiveram pouca ou 

nenhuma adesão aos formulários da Resolução estão sendo cobrados por meio de 

ofícios.  

• Foram realizadas várias reuniões envolvendo Membros Auxiliares da Comissão, Núcleo 

de Apoio às Comissões – NAC, Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, Secretaria 

de Gestão Estratégica – SGE e a empresa contratada pelo CNMP (Avansys), para 

desenvolvimento do software que permitirá a alimentação dos dados diretamente no 

sistema pelo membro responsável pela inspeção, facilitando o seu trabalho e evitando 

os problemas no trânsito da informação. Atualmente, o sistema está sendo construído 

e aperfeiçoado pela Avansys, que prevê a conclusão para março de 2012. Os servidores 

serão treinados pela Avansys para operar o software. Serão ministrados cursos de 

instrutoria aos servidores do CNMP que se dispuserem a ser multiplicadores que darão 

treinamento sobre o sistema em eventos regionais aos membros do Ministério Público 

e servidores em todo Brasil. Esses treinamentos regionalizados estão em fase de 

planejamento. 

• Foi realizado o I Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público 

no Controle Externo da Atividade Policial nos dias 26 e 27 de maio de 2011 no Hotel 
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Lakeside. O evento contou com a participação de mais de cem participantes que se 

dividiram em grupos de trabalho de diversos assuntos relacionados com o controle 

externo da atividade policial, dos quais se extraíram conclusões e um documento 

intitulado Carta de Brasília.  

• Foi realizado também, nos dias 16 e 17 de junho de 2011 no Hotel Lakeside, o II 

Encontro de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público junto ao Sistema 

Prisional, que teve como público-alvo os Membros do Ministério Público com atuação 

junto aos presos provisórios e definitivos recolhidos em estabelecimentos 

penitenciários federais e estaduais e que reuniu em Brasília cerca de cem membros do 

Parquet de todo o Brasil. Na ocasião, formaram-se grupos de discussão de temas 

relacionados ao sistema prisional, tendo-se extraído conclusões diversas e um 

documento chamado Carta do Planalto Central.  

• Houve um acompanhamento constante dos mutirões carcerários realizados nos 

Estados, com presença efetiva de membros da comissão e membros auxiliares que 

realizaram visitas em estabelecimentos prisionais e analisaram os resultados desta 

iniciativa conjunta com o CNJ. 

• Foi enviado o Ofício-Circular nº 02/2011 dirigido a todos os Procuradores-Gerais de 

Justiça, fazendo diversas indagações sobre a situação dos presos em delegacias de 

polícia. Membro Auxiliar da comissão analisou as respostas e emitiu relatório. 

Atualmente, o ofício está sendo reiterado para os Estados que não o responderam no 

momento oportuno.  

• Está sendo criada uma cartilha com o propósito de orientar a população com relação 

aos seus direitos frente a atuação da polícia. Prevê-se a distribuição em massa para a 

população carente. O texto final está sendo analisado pelos membros auxiliares e a 

ilustração correrá por conta do cartunista Jorge Braga. 

• Sobre o acompanhamento da elaboração do indulto natalino, foi convidado o Diretor do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Geder Luiz Rocha Gomes, para 

esclarecer como é elaborada a minuta do referido decreto. A partir daí, foi determinada 

a formação de um grupo no CNMP formado por membros do MP de diversos Estados 

do Brasil e também do MPF, com o objetivo de enviar sugestões para aprimoramento 

do texto normativo. O grupo se reuniu em 24 de agosto de 2011 e elaborou um 

documento com as sugestões do Ministério Público brasileiro para o texto do decreto, 

que foi entregue pelo PGR ao Ministério da Justiça. 

• Estão sendo planejados cursos de capacitação para Membros do Ministério Público 

cujos temas seriam: Tortura, Grupos de Extermínio e Autos de Resistência e Inteligência 

no Sistema Prisional. Determinou-se que fossem pesquisadas instituições que já 

tenham cursos sobre os referidos temas. Os Membros Auxiliares da comissão 
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comprometeram-se a apresentar as matérias a serem ministradas nos cursos.  

• Além das diversas atividades, foram julgados, de forma colegiada, vários pedidos de 

providências que tramitaram no âmbito desta Comissão 

 

1.4.3 Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da 
Infância e Juventude 

1.4.3.1 Objetivos  

A Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e 

Juventude - CIJ é destinada aos estudos e trabalhos voltados à busca por soluções para os graves 

problemas de internação e de cumprimento das demais medidas socioeducativas aplicadas a 

adolescentes em conflito com a lei. A Comissão tem por atribuições, ainda, promover estudos e 

ações voltadas ao regular desempenho das funções institucionais, no que diz respeito ao seu 

aspecto disciplinar, e adotar medidas com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento das ações 

voltadas para a atuação do Parquet na área da infância e juventude. 

A Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e 

Juventude foi instituída, como órgão permanente do Conselho Nacional do Ministério Público, em 

27 de julho de 2010, por meio da aprovação plenária da Emenda Regimental nº 03, que acresceu 

o inciso VI, ao art. 33, do Regimento Interno do CNMP.  

A Comissão foi criada com o fim de contribuir para que o Ministério Público brasileiro 

desempenhe de maneira eficaz e eficiente a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

 Para realizar tal intento, a CIJ tem buscado realizar ações integradas às unidades do Ministério 

Público brasileiro, em particular junto aos Centros de Apoio Operacional da Área da Infância e 

Juventude de cada uma, com vistas a aprimorar o sistema socioeducativo nacional. Tem também 

se empenhado em realizar, em apoio às unidades ministeriais locais, ingerências junto aos 

Poderes Executivo e Judiciário, a fim de ver concretizadas as garantias previstas no Estado da 

Criança e do Adolescente, em especial, no que se refere às condições físicas, psicológicas e 

educacionais adequadas aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação e de semiliberdade. 

Cabe também à Comissão a análise de questões afetas à área da infância e juventude que são 

trazidas ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público por cidadãos, entidades 

privadas ou demais órgãos públicos que integram o sistema de justiça socioeducativo. Tais 

questões tramitam perante a Comissão como processos administrativos que são discutidos e 

analisados e que, frequentemente, marcam o início da adoção de medidas do CNMP , como 

reuniões com as unidades do Ministério Público locais, vistorias nas unidades de internação e 

interlocução com outras instituições públicas. 

Com o amadurecimento da Comissão, de criação ainda recente, busca-se consolidar um órgão 

colegiado no CNMP que aprofunde sua interlocução com as demais instituições públicas na 
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construção de soluções de alcance nacional para a defesa da infância; aprimore e sistematize sua 

atuação de acompanhamento e auxílio às atividades finalísticas dos Centros de Apoio Operacional 

da Área da Infância e Juventude de todos os Estados e sempre se paute por oferecer uma resposta 

eficiente à sociedade e às demais entidades públicas e privadas que se dirigem ao CNMP em 

busca da concretização dos direitos e garantias previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 

e na Constituição Federal. 

 

1.4.3.2 Estrutura 

Desde sua criação até o término do primeiro semestre de 2011, integravam a Comissão: 

a) Conselheiros: 

• Sandra Lia Simón (Presidente); 

• Achiles de Jesus Siquara Filho; 

• Cláudia Maria de Freitas Chagas; 

• Luiz Moreira Gomes Júnior; 

• Taís Schilling Ferraz. 

b) Membros Auxiliares:  

• Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Cézar Medina da Cunha. 

c) Grupo de Apoio: 

• formado por representantes dos Centros de Apoio Operacionais da Infância das 

Unidades estaduais do Ministério Público. 

Até o primeiro semestre de 2011, as atividades administrativas da CIJ eram realizadas pelo 

Núcleo de Apoio às Comissões. No término do primeiro semestre de 2011, foi implementada, no 

âmbito do Núcleo de Apoio às Comissões, a estrutura de secretariado e assessoria à Comissão de 

Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e da Juventude, com a 

atribuição de realizar a instrução e a análise dos feitos distribuídos a esta Comissão. 

Em 23 de agosto de 2011, houve a eleição da nova composição da CIJ, que ficou formada 

pelos seguintes Conselheiros: 

• Taís Schilling Ferraz (Presidente); 

• Maria Ester Henriques Tavares; 

• José Lázaro Alfredo Guimarães 

• Almino Afonso Fernandes; 

• Adilson Gurgel de Castro; 

• Alessandro Tramujas Assad. 
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Como Membro Auxiliar, permaneceu Rodrigo Cézar Medina da Cunha e foi indicado, ainda, 

Carlos Martheo Cruzoé Guanaes, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

1.4.3.3 Principais realizações: 

As ações principais da Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área 

da Infância e Juventude, no primeiro semestre de 2011, foram: 

• A aprovação das Resoluções nº 67, nº 69, nº 71 e nº 76: 

� A Resolução nº 67 foi aprovada em 16 de março de 2011 e dispõe sobre a 

uniformização das fiscalizações em unidades para cumprimento de 

medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade pelos membros 

do Ministério Público e sobre a situação dos adolescentes que se 

encontram privados de liberdade em cadeias públicas. 

� A Resolução nº 69 foi aprovada pelo CNMP em 18 de maio de 2011 e 

regulamenta a atuação dos membros do Ministério Público como órgão 

interveniente nos processos judiciais em que se requer autorização para 

trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos. 

� A Resolução nº 71 foi aprovada em 15 de junho de 2011 e dispõe sobre a 

atuação dos membros do Ministério Público na defesa do direito 

fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e 

adolescentes em acolhimento. 

� A Resolução nº 76 foi aprovada em 09 de agosto de 2011, dispondo sobre o 

Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público da União e 

dos Estados. 

• Criação, no âmbito do CNMP, do Grupo de Apoio a Comissão de Aperfeiçoamento da 

Atuação do Ministério Público na Área da Infância e da Juventude, composto por 

membros do Ministério Público de todos os Estados e coordenado pelo Promotor de 

Justiça Rodrigo Cézar Medina da Cunha; 

• Continuação do processo de fornecimento aos Ministérios Públicos brasileiros de 

acesso aos cadastros mantidos pelo CNJ, relativos à área da infância: Cadastro 

Nacional de Adoção - CNA, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos – 

CNCA e Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei; 

• Realização de encontro com o tema “Direito à Convivência Familiar e Comunitária em 

Foco”, no dia 06 de maio de 2011, com a participação de membros do Ministério 

Público com atuação na Área da Infância e de Conselheiros do CNMP. Na ocasião, foi 

realizada de membros e servidores do Ministério Público para operarem os cadastros 

nacionais alocados no CNJ, relativos à área da infância (CNA – Cadastro Nacional de 
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Adoção, o CNCA – Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos e o CNCL – 

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei), a fim de que os 

participantes fossem multiplicadores em suas bases. Durante o evento, também foram 

discutidos e aprovados os termos do Projeto de Resolução, posteriormente apresentado 

ao plenário do CNMP, acerca do cumprimento de novas regras de proteção a crianças e 

adolescentes, quanto ao direito de convivência familiar e comunitária, inclusive a 

obrigatoriedade de inspeções nas unidades de acolhimento; 

• Participação da Conselheira Sandra Lia Simón no evento do CNJ/Childhood, realizado 

em 18 de maio de 2011; 

• Deslocamento de integrantes da Comissão da Infância e Juventude para Santa 

Catarina e Espírito Santo voltados à realização de reuniões com membros do MP e 

vistorias em unidades de internação, com o fim de verificar situações de 

irregularidades constatadas no Projeto Medida Justa, realizado pelo CNJ; 

• Início da formulação do sistema informatizado para coleta de dados e tratamento de 

informações relativas à atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude. 

No 2º semestre de 2011, as principais ações foram: 

• Visita ao Estado do Pará, onde houve reuniões com os Promotores de Justiça, locais o 

Procurador-Geral de Justiça e o Governador do Estado, nos dias 27 e 28 de outubro; 

• Realização de reunião de trabalho sobre a implementação das Resoluções do CNMP na 

área da Infância e Juventude, em 10 de novembro, com a presença dos coordenadores 

dos Centros de Apoio Operacionais na Área da Infância e Juventude e de membros 

auxiliares das corregedorias estaduais; 

• Aproximação da atuação do CNMP com a SDH, por meio de reuniões em diversas 

áreas, especialmente as de Convivência Comunitária e Familiar, Disque 100 – disque 

Direitos Humanos e sistema socioeducativo; 

• Realização de palestras com o tema infância e juventude em diversos eventos, como 

no Congresso Nacional de Defensores Públicos em Recife/PE, na Escola Superior do 

Ministério Público do Estado de Goiás, entre outros; 

• Realização de reuniões para o desenvolvimento do projeto de implementação dos 

sistemas informatizados das Resoluções nº 67 e 71 do CNMP; 

• Aproximação da atuação do CNMP com o MDS, por meio de reuniões, especialmente 

nas áreas de sistema protetivo, convivência familiar e comunitária e adoção; 

• Participação no 2º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, realizado entre 

08 e 10 de novembro de 2011, em Brasília/DF. 
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1.4.3.4 Alguns projetos em andamento 

• Realização de reuniões e vistorias em unidades de internação em Estados a serem 

definidos pela Comissão da Infância e Juventude, com o fim de verificar situações de 

irregularidades constatadas no Projeto Medida Justa, realizado pelo CNJ; 

• Conclusão do projeto de implementação do sistema informatizado para coleta de 

dados e tratamento de informações relativas à atuação do Ministério Público na Área 

da Infância e Juventude; 

• Revisão da Resolução nº 69/2011 do CNMP; 

• Implantação das metas do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. 

 

1.4.4 Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo 

1.4.4.1 Objetivos 

A Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo tem por objetivo 

atuar na estruturação da gestão estratégica da Instituição e na condução democrática do processo 

de planejamento, de longo e médio prazo, das diretrizes de ação do Conselho Nacional do 

Ministério Público e do Ministério Público como um todo. Inclui também, em seu escopo de 

atuação, a condução dos trabalhos de formulação de indicadores de desempenho, a troca de 

experiências em gestão com as unidades do Ministério Público e a análise de indicadores e 

estatísticas institucionais. Engloba, além disso, o acompanhamento de projetos legislativos de 

interesse do Ministério Público, em trâmite nas Casas Legislativas da União e dos Estados. O 

empenho da Comissão volta-se, ainda, para o alcance dos recursos orçamentários, humanos e 

materiais necessários à realização dos projetos estratégicos do Conselho Nacional. 

 

1.4.4.2 Estrutura 

No primeiro semestre de 2011, a Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento 

Legislativo foi composta pelos Conselheiros: 

• Cláudia Maria de Freitas Chagas (Presidente); 

• Achiles de Jesus Siquara Filho; 

• Bruno Dantas; 

• Mario Luiz Bonsaglia; 

• Sandra Lia Simón; 

• Taís Schilling Ferraz; 

• Luiz Moreira Gomes Júnior. 

No segundo semestre de 2011, a Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento 
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Legislativo passou a ser composta pelos Conselheiros: 

• Cláudia Maria de Freitas Chagas (Presidente); 

• Mario Luiz Bonsaglia; 

• Jarbas Soares Júnior; 

• Tito Souza do Amaral; 

• Luiz Moreira Gomes Júnior. 

• Taís Schilling Ferraz. 

 

1.4.4.3 Principais realizações: 

No ano de 2011 a Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo 

esteve a frente de projetos dos quais se destacam diversas atividades, conforme se segue: 

• Aprovação da Resolução nº 74, de 19 de julho de 2011, que revoga as Resoluções 

CNMP nº 32 e nº 33, e “Dispõe sobre a aplicação do controle da atuação da gestão de 

pessoas, da Tecnologia da Informação, da gestão estrutural, da gestão orçamentária do 

Ministério Público, bem como da atuação funcional de seus Membros”. 

• Aprovação da metodologia definida para o processo de elaboração do Planejamento 

Estratégico Nacional (PEN), acompanhamento das etapas abaixo descritas e 

Culminando no lançamento do PEN no dia 09 de novembro de 2011 durante o 2º 

Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Considerando que os detalhes 

técnicos foram acompanhados pela Secretaria de Gestão Estratégica, haverá um 

detalhamento maior do Projeto no capítulo referente àquela Secretaria. 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 95 

 

 
Tabela 28 – Etapas do Planejamento Estratégico Nacional – PEN. 

Fonte: Núcleo de Apoio às Comissões – NAC 

 

• Foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) com o objetivo de 

apresentar os indicadores relativos ao Planejamento Estratégico do CNMP, que 

auxiliarão na tomada de decisões. A condução das RAE's fica sob responsabilidade da 

Secretaria de Gestão Estratégica deste CNMP. 

• Foi organizada, em conjunto com o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), 

a I Mostra de Sistemas do Ministério Público brasileiro, durante os dias 24 e 25 de 

agosto de 2011, no Ministério Público do Estado de São Paulo. O evento contou com o 

apoio da Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP e teve a presença de 

aproximadamente 150 (cento e cinquenta) participantes de todas as unidades do 

Ministério Público dos Estados e da União. 

• Foram decididos os seguintes processos: 

� Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009Processo nº 0.00.000.000547/2009----51 51 51 51 ---- Proposta de Resolução que visa 

ETAPA DESCRIÇÃO

1. Análise inicial da situação das 

unidades do Ministério Público e 

Revisão Documental.

Análise contempla a revisão de toda a documentação das unidades

do Ministério Público (referente aos seus planejamentos estratégicos

locais), as principais legislações inerentes a estes planejamentos,

além de toda a documentação e todo o projeto realizado no CNMP,

bem como a documentação e legislações existentes para estas

atividades.

2. Encontro para Formalização do 

Compromisso junto ao Ministério 

Público.

Encontro nacional inicial onde seriam convidados os Procuradores-

Gerais de Justiça e principais representantes das unidades do

Ministério Público, além dos Membros e os Secretários do CNMP,

com o intuito de estabelecer um compromisso de todas as unidades

do Ministério Público em torno do estabelecimento de diretrizes

únicas, direcionados pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

3. Encontros Regionais – Coleta de 

Informações do Ministério Público

Encontros de trabalho regionais, com os representantes das

unidades do Ministério Público, buscando ouvir as necessidades e

particularidades de cada unidade, além de colher solicitações

comuns a todos.

4. Preparação do Mapa 

Estratégico + Principais Metas e 

Projetos.

Consolidação das informações colhidas nos eventos e construção do

Mapa Estratégico Nacional, com uma proposta inicial de grandes

Metas Estratégicas a serem seguidas pelas unidades do Ministério

Público. Além disso, serão definidas ações de âmbito nacional para

o alcance dessas metas.

5. Apresentação do Planejamento 

Estratégico Nacional.

Apresentação do Mapa Estratégico do Ministério Público, além da

validação da proposta de Metas Estratégicas e das Iniciativas

apresentadas.

6. Estratégia de Comunicação do 

Planejamento Estratégico 

Nacional.

Estabelecimento de uma estratégia de comunicação a todos os

membros e servidores do Ministério Público, além de toda a

sociedade, buscando envolvimento de todos na elaboração do

Planejamento e o comprometimento com as metas estabelecidas.



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 96 

 
dispor sobre a indicação dos termos e os prazos de prescrição, em tese, para 

as penalidades aplicáveis a infrações que tenham justificado a instauração 

de procedimentos disciplinares e sua aposição na capa dos respectivos. 

Decisão:Decisão:Decisão:Decisão: Publicada no DOU, Seção 1, de 08/06/2011, pág. 68 a Resolução 

CNMP nº 68 para cumprimento do disposto no Processo. 

� Processo nº 0.00.000.000031/2009Processo nº 0.00.000.000031/2009Processo nº 0.00.000.000031/2009Processo nº 0.00.000.000031/2009----15 15 15 15 –––– Nota técnica do PEC nº 

293/2008. 

� Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 0.00.000.000827/20100.00.000.000827/20100.00.000.000827/20100.00.000.000827/2010----01 01 01 01 –––– Nota técnica. 

• Foi instituído o Comitê Gestor de Tabelas Unificadas, tendo como Presidente a Membro 

Auxiliar Martha Silva Beltrame. 

 

1.4.4.4 Tabelas Unificadas do Ministério Público 

 
Figura 02 – Banner das Tabelas Unificadas 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

 

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADASRELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADASRELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADASRELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADAS::::    

A Resolução n° 63, de 1° de Dezembro de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Publico, 

criou as Tabelas Unificadas do Ministério Publico, objetivando a padronização e uniformização 

taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processual judicial e 

extrajudicial, nas Unidades do Ministério Publico da União e dos Estados, considerando a 

necessidade de extração de dados estatísticos mais detalhados e precisos para a produção de 

diagnósticos e estudos essenciais à gestão estratégica. 

As tabelas identificam as atividades do Ministério Público de forma padronizada, visando o 

aprimoramento da coleta de informações essenciais ao planejamento estratégico de cada 

Instituição Ministerial e em nível nacional, buscando um melhor entendimento dos anseios da 

sociedade brasileira, o que permitirá o autoconhecimento necessário para desempenhar de forma 

mais satisfatória sua missão constitucional.  

 

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO::::    

Surgiram como resultado dos trabalhos de uma comissão mista formada pelo Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça – CNPG e pelo Conselho Nacional de Corregedores-
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Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNCG, sob coordenação do CNMP, e contou 

com a participação de Membros e Servidores das diversas Unidades do Ministério Público da União 

e dos Estados. Foram utilizadas como base as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

acrescentando as informações específicas das atribuições Ministeriais. 

 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOSSSS    DAS TABELAS UNIFICADASDAS TABELAS UNIFICADASDAS TABELAS UNIFICADASDAS TABELAS UNIFICADAS::::    

• Permitir a coleta de dados uniformes, em nível nacional das diversas formas de 

atuação do Ministério Público; 

• Gerar dados estatísticos confiáveis, necessários à elaboração do planejamento 

estratégico nacional e de cada um dos diversos ramos do Ministério Público; 

• Subsidiar a implementação de projetos voltados à resolução dos problemas e questões 

sociais de alta relevância;  

• Racionalizar e uniformizar o fluxo dos procedimentos extrajudiciais, de modo a facilitar 

e agilizar a movimentação dos feitos para melhorar o controle da movimentação 

processual e do tempo de duração dos procedimento, de modo a permitir a 

identificação dos principais obstáculos à sua rápida conclusão;  

• Facilitar o fluxo de informações entre o Ministério Publico e o Poder Judiciário, 

utilizando as mesmas nomenclaturas e a mesma estrutura de tabelas e, com isto, 

evitar retrabalhos e reduzir custos; 

• Identificar os principais temas submetidos à investigação e atuação do MP, com fins a 

permitir a adoção de medidas que previnam novos conflitos e novas demandas 

judiciais; 

• Facilitar o acesso e o uso das informações relativas à atuação dos membros do MP em 

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, por usuários internos e externos; 

• Para prestar contas à sociedade sobre a atuação do Ministério Público brasileiro. 

 

IMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADAS PELO CNMPIMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADAS PELO CNMPIMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADAS PELO CNMPIMPLANTAÇÃO DAS TABELAS UNIFICADAS PELO CNMP::::    

O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP com intuito de viabilizar a disponibilização 

das Tabelas Unificadas aos integrantes das diversas Unidades do Ministério Público elaborou 

projeto estratégico de implantação das tabelas unificadas que tem como objetivo estratégico 

aprimorar intercâmbio de informações com Ministério Público. Para isso, surgiu a necessidade de 

que fossem desenvolvidas várias ações: 

• Normatização das Tabelas Unificadas do Ministério Público da União e dos Estados, 

através da Resolução nº 63/2010;  

• Disponibilização das Tabelas Unificadas, que podem ser acessadas através do sítio do 

CNMP - www.cnmp.gov.br/tabelasunificadas. 
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Figura 03 – Tela Principal das Tabelas Unificadas 

Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 
 

• Criação de um Comitê Gestor Nacional com atribuições para auxiliar na implantação e 

nas implementações pelas Unidades, através da Portaria CNMP-PRESI N° 7, de 16 de 

fevereiro de 2011. Os integrantes do Comitê Gestor Nacional de Tabelas Unificadas são: 

� Adalberto Exterkotter – Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina; 

� Adriano Teixeira Kneipp - Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul; 

� Andréa Valéria Carvalho – Analista de Sistemas do Ministério Público 

Federal; 

� Cristiane Avallone de Azevedo – Assessora Jurídica do Ministério Público do 
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Estado do Rio Grande do Sul; 

� Dimitrius Viveiros Gonçalves - Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro; 

� Fabiana Bauer – Assessora Técnica do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul; 

� Fábio Barros de Matos - Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios; 

� Fernando Celestino Ferreira Quintans – Secretário de Gestão Estratégica do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

� Heriberto Ross Maciel - Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul; 

� Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria - Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Estado de Rondônia; 

� Marivaldo Dantas de Araujo – Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça; 

� Martha Silva Beltrame - Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul e Presidente do Comitê Gestor Nacional de Tabelas 

Unificadas; 

� Michel Betenjane Romano - Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de São Paulo; 

� Paulo Célio Soares Junior – Secretário de Tecnologia da Informação do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

� Paulo Cristovão de Araújo - Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça; 

� Paulo José Rocha Júnior – Procurador da República do Ministério Público 

Federal; 

� Roberto Coutinho – Corregedor-Geral do Ministério Público Militar; 

� Roberto Diana – Procurador da República do Ministério Público Federal; 

� Ubiratan Cazetta – Procurador da República do Ministério Público Federal; 

� Valério Soares Heringer – Procurador do Trabalho do Ministério Público do 

Trabalho; 

� Wagner da Silva Araújo – Analista de Sistema da Procuradoria Geral da 

República; 

� William Sérgio Azevêdo Guimarães – Analista de Sistemas do Ministério 

Público do Estado de Rondônia. 

• O Comitê Gestor de Tabelas Unificadas realizou sete reuniões ordinárias, cujos objetivos 

são o desenvolvimento do projeto estratégico de implantação e implementação das 

Tabelas Unificadas e sua gestão. 

� 1ª Reunião, realizada em Brasília, nos dia 23 e 24 março de 2011, quando 

foram definidas as diretrizes do projeto estratégico de implantação de 
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Tabelas Unificadas do CNMP e a organização do primeiro workshop de 

Tabelas Unificadas. 

� 2ª Reunião, realizada em Brasília, no dia 4 de maio de 2011. Foram feitas 

discussões sobre o glossário e itens das Tabelas Unificadas do CNMP que 

teriam a inclusão sugerida nas Tabelas Processuais do CNJ.  

� 3ª Reunião, realizada em São Paulo, no dia 23 de agosto de 2011, às 

margens da segunda Mostra de Sistemas, quando foram apresentadas 

algumas questões sobre inclusão e exclusão de novos itens nas Tabelas 

Unificadas do CNMP. Foram relatados os novos itens das Tabelas Processuais 

Unificadas do CNJ, apresentado o Sistema Gerenciador de Tabelas Unificadas 

do CNMP, adaptado pela Secretaria de Tecnologia de Informação do CNMP, 

além de aprovada a nova tabela de assuntos proposta pelo do Ministério 

Público do Trabalho. 

� 4ª Reunião, realizada em Cuiabá, no Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, no dia 22 setembro de 2011, quando foram apresentadas as Tabelas 

Unificadas direcionadas ao Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do MP/MT 

e equipe da área de Tecnologia de Informação. Foi exposto o projeto de 

modernização e estagio de implementação das Tabelas Unificadas pelo 

MP/MT e realizada mesa de debates. 

� 5ª Reunião, realizada em Salvador, no Ministério Público do Estado da Bahia, 

no dia 6 de outubro 2011, quando foram apresentadas as Tabelas Unificadas 

direcionadas ao Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do Ministério Público 

do Estado da Bahia e equipe da área de Tecnologia de Informação. Foi 

exposto o novo sistema de informação e seu estagio de implementação das 

Tabelas Unificadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e realizadas 

discussões sobre o tema. 

� 6ª Reunião, realizada em Manaus, no Ministério Público do Estado do 

Amazonas, no dia 27 de outubro de 2011, quando foram apresentadas as 

Tabelas Unificadas. O Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do Ministério 

Público do Estado do Amazonas e a equipe da área de Tecnologia de 

Informação apresentaram a metodologia de adequação das Tabelas 

Unificadas ao seu Sistema de Informação e foram expostas dúvidas e 

sugestões. A reunião contou com a presença de representantes do Ministério 

Público do Estado de Roraima. 

� 7ª Reunião, realizada no Mato Grosso do Sul, no dia 17 de novembro de 

2011, foram apresentadas as Tabelas Unificadas direcionadas ao Comitê 

Gestor das Tabelas Unificadas do MP/MS e equipe da área de Tecnologia de 

Informação. O Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do MP/MS e a equipe 
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da área de Tecnologia de Informação apresentaram seu novo Sistema de 

Informação e foram expostas dúvidas e sugestões. 

� 8ª Reunião, realizada em Aracaju, na sede do Ministério Público do Estado 

de Sergipe, no dia 06 de dezembro de 2011, quando foram apresentadas as 

Tabelas Unificadas direcionadas ao Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do 

MP/SE e equipe da área de Tecnologia de Informação. O Comitê Gestor das 

Tabelas Unificadas do MP/SE e a equipe da área de Tecnologia de 

Informação apresentaram o novo Sistema de Informação e foram expostas 

dúvidas e sugestões. A reunião contou com a presença de representantes do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

• O Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do CNMP, através de seus representantes 

indicados pelo CNMP, participou de reuniões do Comitê de Tabelas Unificadas 

Processuais do CNJ, nos dias 01 e 02 de março, 21 de março, 04 de abril, 04 de agosto 

e 16 de setembro.  

• Foram realizados Workshops e contatos com os Comitês Gestores das Unidades dos 

Ministérios Públicos para suporte às implementações. Os workshops tiveram por 

finalidade apresentar para membros e servidores as Tabelas Unificados e integrar 

Comitê Nacional Gestor de Tabelas Unificadas e Comitê Gestor Local. Abordaram temas 

como Desafios do Ministério Público no Século XXI; apresentação das Tabelas 

Unificadas do Ministério Público; Projeto Estratégico de implantação e Implementação 

das Tabelas Unificadas; apresentação do Cenário da Formação das Tabelas Unificadas 

do MP, além de experiências práticas da adoção das Tabelas e estágio de implantação 

das Tabelas Unificadas dos Ministérios Públicos.  

� 1º Workshop das Tabelas Unificadas foi realizado em Brasília nos dias 03 e 

04 maio de 2011 e contou com a presença dos Conselheiros do CNMP 

Cláudia Maria de Freitas Chagas, Cláudio Barros Silva, Bruno Dantas, Taís 

Schilling Ferraz e Aquiles de Jesus, o presidente do CNPG, Fernando Grella 

Vieira, e o presidente do CNCG, Antônio Armando Lotti, além dos  membros e 

servidores do Ministério Publico brasileiro.  

� 2º Workshop das Tabelas Unificadas aconteceu em Mato Grosso no mês de 

setembro em parceria com o Ministério Público Estadual, com a participação 

dos seus membros e servidores. 

� 3º Workshop das Tabelas Unificadas aconteceu em Salvador nos dias 6 e 7 

de setembro e contou com a presença Conselheira do CNMP Cláudia Maria 

de Freitas Chagas, de representantes do Ministério Publico Federal, além de 

membros e servidores do Ministério Público do Estado da Bahia. 

� 4°Workshop das Tabelas Unificadas aconteceu em Manaus nos dias 26 e 27 

de outubro e contou com a presença de integrantes do Comitê Gestor 
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Nacional, representantes do Ministério Publico Federal, do Ministério Público 

do Estado de Amazonas, do Ministério Público do Estado do Acre e do 

Ministério Público do Estado de Roraima. 

� 5º Workshop das Tabelas Unificadas aconteceu em Mato Grosso do Sul nos 

dias 17 e 18 de novembro e contou com a presença da Conselheira do CNMP 

Claudia Maria de Freitas Chagas, além de representantes do Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso do Sul. 

� 6º Workshop das Tabelas Unificadas aconteceu em Sergipe nos dias 6 e 7 de 

dezembro e contou com a presença de membros e servidores do Ministério 

Público do Estado de Sergipe. Além disso, estavam presentes representantes 

do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

• Os workshops realizados em 2011 reuniu um total de mais de 650 pessoas e significou 

importante oportunidade para a divulgação do Projeto das Tabelas Unificadas por todo 

o país. O Comitê Gestor Nacional foi representado, nos eventos membros Airton Pedro 

Marin Filho, então Corregedor-Geral do MP/RO (atual Presidente do Conselho Nacional 

de Corregedores Gerais); Martha Silva Beltrame, Presidente do Comitê Gestor Nacional 

das Tabelas Unificadas; Adalberto Exterkotter, Promotor de Justiça do MP/SC; Adriano 

Teixeira Kneipp, Promotor de Justiça do MP/RS; Dimitrius Viveiros Gonçalves, Promotor 

de Justiça do MP/RJ; Michel Betenjane Romano, Promotor de Justiça do MP/SP; 

Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Promotor de Justiça do MP/RO; Valério Heringer, 

Procurador do Trabalho do MPT/ES; e pelos servidores William Sérgio Guimarães, 

Analista de Sistemas do MP/RO; Paulo Célio Soares da Silva Júnior, Secretário de 

Tecnologia da Informação do CNMP e Fernando Celestino Ferreira Quintans, Secretário 

de Gestão Estratégica do CNMP, além do senhor Jorge Elarrat Canto. 

• Disponibilização de ferramentas: 

� Foram confeccionados manuais de Tabelas Unificadas; 
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Figura 04 – Manuais das Tabelas Unificadas 
Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 

 

• Criação da página das Tabelas Unificadas dentro do sítio do CNMP que apresenta e 

disponibiliza as Tabelas Unificadas, traz as principais notícias, a legislação, os manuais 

geral e técnico e material de apoio para implantação e implementação das Tabelas 

Unificadas. 

• Elaboração de um Sistema Gestor das Tabelas Unificadas –SGT. 

• Sugestão de roteiro de implementação, contendo, inclusive, sugestão de elaboração. 

• Apresentação dos objetivos das Tabelas Processuais Unificadas e do Comitê Gestor 

Nacional ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais – CNPG. 

• Apresentação dos objetivos das Tabelas Processuais Unificadas e do Comitê Gestor 

Nacional ao Conselho Nacional de Corregedores-Gerais – CNCG. 

• Criação de mapa de acompanhamento da implantação das Tabelas Unificadas 

Unidades do Ministério Público brasileiro. O mapa disponibiliza os dados da 

Procuradoria Geral de cada Unidade do Ministério Publico, o ato normativo de criação, 

os integrantes a coordenação do Comitê Gestor Local de Tabela Unificadas, as 

informações sobre a opção de implementação das Tabelas Unificadas que cada 

Unidade do Ministério Publico e o cronograma e a descrição detalhada das etapas 

cumpridas até a implementação definitiva, a serem informados ao CNMP, conforme 

determina o artigo 9º da Resolução n° 63/2010; 

 

Assim, o projeto estratégico de implantação das Tabelas Unificadas previu que as Unidades do 

Ministério Público deveriam prestar cinco informações. Por razões metodológicas, separamos as 

análises estatísticas em dois grandes ramos: Ministério Público dos Estados e Ministério Público 

da União. 
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• Com relação ao envio das informações a cerca da constituição de um Comitê Gestor de 

Tabelas Unificadas em cada Unidade do Ministério Público, da publicação do ato 

normativo de sua constituição, seu coordenador e integrantes, os Ministérios Públicos 

Estaduais prestaram 100% das informações ao CNMP; além das informações 

remetidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do 

Trabalho e Ministério Público Militar. 

• Com relação a opção de implementação das Tabelas Unificadas, os Ministérios 

Públicos Estaduais e Ministério Público da União prestaram 100% informações ao 

CNMP. 

• Com relação a apresentação do cronograma de implantação e implementação das 

Tabelas Unificadas  os Ministérios Públicos Estaduais prestaram 96,15% informações 

ao CNMP. Os Ministérios Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público 

Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal apresentaram 100 % 

dessas  informações ao  CNMP. 

Os 26 Ministérios Públicos Estaduais remeteram um total de 99,23 % de informações, 

restando pendente apenas o cronograma de implementação do MP/RR, que poderá ser informado 

até o fechamento do ano de 2011. 

Os ramos do Ministério Público da União remeteram um total de 85% de informações. O 

MPDFT, o MPM e o MPT apresentaram todas as informações solicitadas.  O Ministério Público 

Federal aguarda a assinatura da Portaria de constituição do Comitê, o que não ocorreu em virtude 

de opções metodológicas do referido ramo que poderão ser prestadas até o fechamento do ano de 

2011. 

 
Gráfico 07 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Região Norte 

Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 
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Gráfico 08 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Região Nordeste 

Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 
 

 
Gráfico 09 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Região Sul 

Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 
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Gráfico 10 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Região Centro-Oeste 

Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 
 

 
Gráfico 11 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Região Sudeste 

Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 
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Gráfico 12 – Estágio de apresentação das informações ao Comitê Gestor Nacional – Ministério Público da 

União 
Fonte: Equipe Tabelas Unificadas – CNMP. 

 

1.4.4.5 ENASP 

    

Figura 05 – Logomarca da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. 

 

ORIGENSORIGENSORIGENSORIGENS    

A concepção da estratégia nacional para a segurança pública, a envolver diretamente o 

Sistema de Justiça, partiu de alguns pressupostos e perspectivas:  

a) Necessidade de planejamento estratégico conjunto de ações entre Ministério Público, 

Poder Judiciário e os órgãos de segurança pública; 

b) Substituição do discurso da culpa e da transferência de responsabilidades pelo da 

corresponsabilidade, com foco no problema atual, buscando soluções e não culpados, e 

atitude prospectiva; 

c) Os subsistemas que se criam à margem do Estado alimentam-se da desarticulação dos 

órgãos do sistema de justiça e segurança; 

d) Importância do envolvimento qualificado dos órgãos de alcance nacional, frente à 

característica dos crimes, a extensão de seus efeitos e a atual conformação das 

organizações criminosas, a exigir a revisão da perspectiva tradicional da prevenção e 

da persecução penal, que via nos Estados os grandes responsáveis pela segurança 
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pública; 

e) Necessidade de comunicação mais eficiente no âmbito do Sistema de Justiça e 

Segurança. 

É fundamental a atuação coordenada dos entes federados, a liderança de ações específicas 

por órgãos de espectro nacional, capazes de promover a integração, ampliar a comunicação, 

visualizar o fenômeno da criminalidade de forma mais abrangente e verticalizada, e implementar 

medidas preventivas e de persecução penal para todo o país. 

Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, com atribuição constitucional de 

controle externo e planejamento das instituições que fiscalizam, e o Ministério da Justiça, com a 

missão de promover a segurança pública, através de uma ação conjunta entre o Estado e a 

sociedade, podem planejar e coordenar em conjunto diversas ações que, para sua eficiência, 

eficácia e efetividade, demandam atuação articulada dos órgãos de segurança, em especial das 

polícias, do Ministério Público e do Judiciário. 

Os diversos órgãos responsáveis pela Justiça e Segurança Pública pouco se comunicam e, 

quando o fazem, a interlocução se faz por mecanismos burocráticos. A comunicação não é direta, 

quase nunca é pessoal e muito pouco se utiliza dos meios tecnológicos à disposição. Grande parte 

do atraso e da desinteligência que ocorre na relação entre estes órgãos, que possuem atuação 

interdependente, decorre da burocracia na comunicação. É comum que um inquérito, com um 

pedido de diligência, transite entre o delegado, o promotor e o juiz, por alguns meses, até que 

venha aos autos a informação de que a diligência é inviável, tempo que se pouparia com um 

contato telefônico ou mediante correspondência eletrônica, que poderia, inclusive, evitar o trânsito 

dos autos. 

Mais que atrasos, a falta de comunicação acarreta presunções recíprocas equivocadas sobre a 

atuação e a motivação dos atos uns dos outros, contribuindo para aumentar o distanciamento 

entre os órgãos e o descrédito na seriedade de seus atos. 

 

PRIMEIRAS AÇÕESPRIMEIRAS AÇÕESPRIMEIRAS AÇÕESPRIMEIRAS AÇÕES    

• CNMP – Grupo de Persecução Penal: Promoção de medidas conjuntas voltadas a 

conferir maior efetividade e agilidade às investigações, denúncias e julgamentos das 

ações penais, nos casos de crimes de homicídio; 

• CNJ – Grupo do Sistema Prisional e Execução Penal: Erradicação das prisões nas 

delegacias de polícia; 

• MJ – Grupo de Sistemas e Informações Penais: Criação do cadastro nacional de 

mandados e contramandados de prisão. 

 

METAS DO GRUPO DE PERSECUÇÃO PENAL, sob responsabilidade do CNMPMETAS DO GRUPO DE PERSECUÇÃO PENAL, sob responsabilidade do CNMPMETAS DO GRUPO DE PERSECUÇÃO PENAL, sob responsabilidade do CNMPMETAS DO GRUPO DE PERSECUÇÃO PENAL, sob responsabilidade do CNMP    
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a) Identificar as causas da subnotificação nos crimes de homicídio, o que permitirá o 

direcionamento de esforços específicos para sua eliminação, de forma que a cada 

morte violenta ou suspeita corresponda um inquérito; 

b) Concluir todos os inquéritos e procedimentos que investigam homicídios dolosos 

instaurados até 31 de dezembro de 2007; 

c) Alcançar a pronúncia em todas as ações penais por crimes de homicídio ajuizadas até 

31 de dezembro de 2008; 

d) Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas até 31 de dezembro de 

2007. 

 

ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO DA META 2MONITORAMENTO DA META 2MONITORAMENTO DA META 2MONITORAMENTO DA META 2    

a) Criação do grupo de Gestores nos Estados nas Polícias, MPs e Tribunais de Justiça, 

responsáveis pela integração dos órgãos e articulação de ações em âmbito local e pela 

interlocução com a coordenação nacional da ENASP; 

� Atualmente, em todos os Estados, houve indicação de gestores pelos 

Delegados-Gerais, Procuradores-Gerais e Presidentes dos Tribunais de Justiça. 

b) Realização das primeiras reuniões nacionais, agora com periodicidade quadrimestral; 

c) Desenvolvimento do sistema INQUERITÔMETRO para o monitoramento mensal do 

andamento da meta; 

d) Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de difundir as metas e mobilizar os 

atores em âmbito estadual. Tiveram a participação de promotores, delegados, juízes, 

peritos e defensores, e contaram com as presenças dos integrantes da cúpula da 

Justiça e da Segurança Pública nos Estados. Os workshops ocorreram nos estados do 

Acre, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte , Rio Grande do Sul e Goiás. 

 

INQUERITÔMETROINQUERITÔMETROINQUERITÔMETROINQUERITÔMETRO    

• É o sistema de monitoramento da meta 2, desenvolvido pelo CNMP; 

• Permite a visualização do total de inquéritos pendentes de finalização, instaurados até 

dezembro de 2007, no Brasil e em cada Estado e o acompanhamento da execução da 

meta; 

• Demonstra a proporção entre arquivamentos e denúncias; 

• Traz o ranking dos Estados na execução da meta. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOSRESULTADOS ALCANÇADOSRESULTADOS ALCANÇADOSRESULTADOS ALCANÇADOS    

• Levantamento do número de inquéritos inseridos na meta em todo o país. Diante da 
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falta de informatização em grande parte dos Estados houve necessidade de contagem 

manual, especialmente nas delegacias do interior. O levantamento foi finalizado em 

abril de 2011 e totalizou 142.802 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e dois); 

• Criação de Forças-tarefa nos Estados do Rio de Janeiro, Rondônia, Ceará, Roraima, 

Bahia, Goiás, Espírito Santo e Paraná; 

• Atuação da Força Nacional da Polícia Judiciária, em Alagoas, Pará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e no entorno do Distrito Federal com inquéritos da Meta 2; 

• Realização de reuniões quadrimestrais em Brasília com os gestores das metas; 

• Ampla mobilização nacional para o cumprimento da meta nas instituições parceiras; 

• Aumento do volume de inquéritos finalizados com elucidação do crime (pesquisa Mapa 

da Violência apontava 8% de elucidação, estamos com 17% de elucidação e 

trabalhando apenas com inquéritos mais antigos, os de mais difícil resultado); 

• Diagnóstico das dificuldades da investigação penal, especialmente a investigação de 

homicídios; 

• Maior visibilidade para o tema, trazendo-o para a pauta prioritária dos órgãos 

envolvidos; 

• Cursos de capacitação específicos; 

• Criação de delegacias especializadas; 

• Incorporação da meta a programas governamentais específicos (Pacto pela Vida – 

Bahia e Pernambuco, PROHOMEN – Rio de Janeiro, Operação Defesa da Vida – Estados 

do Norte). 

 

DIAGNÓSTICO GERAL JÁ OBTIDO POR EFEITO DA META 2DIAGNÓSTICO GERAL JÁ OBTIDO POR EFEITO DA META 2DIAGNÓSTICO GERAL JÁ OBTIDO POR EFEITO DA META 2DIAGNÓSTICO GERAL JÁ OBTIDO POR EFEITO DA META 2    

• Elucidação concentrada apenas nas delegacias especializadas e nos casos de flagrante 

delito; 

• Inquéritos paralisados em diversas fases; 

• Inexistência ou ineficiência da comunicação entre os agentes responsáveis pela 

persecução penal (polícia, MP e Judiciário não se comunicam, salvo por ofício); 

• Falta de articulação e de integração de ações entre os órgãos do Sistema de Justiça e 

Segurança – desconhecimento profundo das necessidades recíprocas para o 

desenvolvimento das funções que são interdependentes (o promotor não conhece o 

trabalho e as necessidades do delegado e vice-versa – falta de respeito mútuo – 

descrédito nas instituições); 

• Sucateamento da logística e decréscimo de pessoal nos Departamentos de Policia Civil 

(há Estados, como o Rio Grande do Sul, com o mesmo quadro funcional na Polícia há 

mais de 20 anos); 
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• Sucateamento dos departamentos de Perícia Técnica (em Alagoas não há sequer 

equipamentos de refrigeração para a manutenção dos cadáveres até a necropsia); 

• Baixo número de peritos, com decréscimo em alguns estados. No Brasil há 1 perito 

para 25 mil habitantes, sendo que a recomendação da ONU é de 1 para 5 mil 

habitantes; 

• Falta de incremento financeiro e estrutural aos Programas de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas e falta de integração entre os Estados e a SDH para viabilizar 

contrapartidas, especialmente no transporte interestadual; 

• Insuficiência do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público; 

• Insuficiência de atuação das Corregedorias de Polícia, que, em grande parte dos 

Estados estão subordinadas ao Delegado-Geral e não diretamente à Secretaria de 

Segurança, o que lhes retira autonomia (necessidade de quadro próprio – o policial que 

investiga o colega não pode voltar à atividade-fim no dia seguinte);  

• Inexistência de Planejamento Estratégico interinstitucional visando ao combate à 

violência e criminalidade, o que resulta em iniciativas contraditórias das diversas 

instituições relacionadas à segurança pública; 

• Descontinuidade de projetos em razão da influência das alterações políticas sobre 

órgãos que deveriam ser eminentemente técnicos; 

• Inexistência de programas de formação e capacitação teórica e prática contínua de 

policiais civis, peritos e promotores na investigação dos crimes de homicídios; 

• Inexistência de programas de capacitação específica para atuação na fase judicial nos 

crimes da competência do Tribunal do Júri; 

• Baixa autoestima dos delegados, investigadores, peritos, escrivães – atividade relegada 

ao descaso histórico dos governos – atitude queixosa, baixa pro-atividade e baixa 

criatividade. 

 

PROPOSTAS E PERSPECTIVAS PARA 2012PROPOSTAS E PERSPECTIVAS PARA 2012PROPOSTAS E PERSPECTIVAS PARA 2012PROPOSTAS E PERSPECTIVAS PARA 2012    

Foi aprovado, em dezembro de 2011, pelo Comitê Gestor da ENASP, a prorrogação do prazo da 

META 02 até 30 de abril de 2012, adotando-se o mês de abril de 2011 como marco inicial da 

execução do esforço nacional, que foi o mês em que finalizado o levantamento do volume total de 

inquéritos no país e iniciado o monitoramento, via Inqueritômetro.  

A meta 1 teve, também, proposta de prorrogação de prazo para abril de 2012, estando em 

curso pesquisa na SENASP.  

Quanto às metas 3 e 4, seu monitoramento pelo sistema Processômetro/CNJ teve início no 

mês de outubro de 2011, razão pela qual o prazo para a respectiva execução foi prorrogado até 31 

de outubro de 2012. 

Na última reunião ordinária do Grupo de Persecução Penal, ocorrida em novembro de 2011, 
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foram discutidas e validadas mais duas metas para o ano de 2012, já propostas e aprovadas pelo 

Comitê Gestor: 

• Conclusão dos inquéritos e procedimentos investigatórios criminais instaurados até 31 

de dezembro de 2008, para apuração de homicídios dolosos. Esta meta, segundo o 

grupo, deve ser institucionalizada, reeditada continuamente, até que o prazo de 

finalização dos inquéritos se aproxime ao máximo dos parâmetros legais. 

• Institucionalização e realização de curso de capacitação interinstitucional em todos os 

Estados, voltado para juízes, promotores, defensores, policiais e peritos. O objetivo do 

curso é o aprendizado das necessidades recíprocas das instituições, a atualização 

permanente de conhecimentos e a melhoria da comunicação. 

 

 

Figura 06 – Inqueritômetro – Ferramenta gráfica de monitoramento do andamento nacional da Meta 2. 
Fonte: Sítio Eletrônico CNMP (http://www.cnmp.gov.br) em 30 de novembro de 2011. 

 

1.4.5 Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público 

1.4.5.1 Objetivos  

A Comissão tem como objetivo apreciar situações fáticas que possam caracterizar lesão à 

independência dos membros do Ministério Público no exercício de suas funções, bem como a 

Instituição em si, adotando, quando for o caso, medidas corretivas de forma a preservar a 

autonomia do Ministério Público. 
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Importante salientar que essa Comissão, assim como as demais, trata, regra geral, de 

processos de ordem abstrata, isto é, que merecem a elaboração de temas que envolvem a 

autonomia do Ministério Público.  

 

1.4.5.2 Estrutura 

No primeiro semestre de 2011, a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério 

Público foi composta pelos Conselheiros: 

• Cláudio Barros Silva (Presidente); 

• Achiles de Jesus Siquara Filho; 

• Adilson Gurgel de Castro; 

• Maria Ester Henriques Tavares; 

• Sérgio Feltrin Corrêa. 

No segundo semestre de 2011, a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério 

Público passou a ser composta pelos Conselheiros: 

• Alessandro Tramujas Assad (Presidente); 

• Jarbas Soares Júnior; 

• Almino Afonso Fernandes; 

• Tito Souza do Amaral; 

• José Lázaro Alfredo Guimarães. 

 

1.4.5.3 Principais realizações: 

No dia 17 de outubro de 2011, foi realizada a primeira Reunião Ordinária da Comissão de 

Preservação da Autonomia do Ministério Público, sob a presidência do Conselheiro Alessandro 

Tramujas Assad.  

Na ocasião, os Conselheiros membros destacaram a necessidade, cada vez maior, da 

Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público apoiar e acompanhar todas as 

questões em defesa das prerrogativas dos membros do Ministério Público e, também, deixaram 

registrado que prevalecerá, no âmbito desta Comissão, o princípio da colegialidade, pelo qual se 

estabelece que as decisões serão deliberadas por maioria de votos, quando não for possível o 

consenso. 

Para iniciar as atividades da nova composição da Comissão, a Assessoria elaborou breves 

relatórios de todos os processos em trâmite, bem como uma tabela pormenorizada e 

sistematicamente atualizada com os andamentos processuais dos referidos feitos, que estão 

disponíveis para acesso de todos os membros da Comissão, com o intuito de ordenar e facilitar a 
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consulta pelos interessados.  

Após, houve a distribuição dos processos em trâmite perante a CPAMP, contemplando 

aleatoriamente os Conselheiros da Comissão, que ficaram cientes do conteúdos dos autos cuja 

relatoria lhe compete.  

Com relação aos principais assuntos que foram objeto de análise e deliberação pela Comissão 

em 2011, destaque-se a decisão do processo nº 0.00.000.000833/2011-31, julgado em 19 de 

julho de 2011, acolhendo o pedido do requerente para sugerir Proposta de Resolução a fim de 

estipular prazos para análise de feitos administrativos e judiciais pelo Ministério Público.  

A referida Proposta de Resolução foi autuada sob nº 0.00.000.000996/2011-14 e 

efetivamente aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional na data de 09 de agosto de 2011, 

sendo consolidada com a publicação da Resolução nº 77, no DOU de 26/08/2011, que estabelece 

regras sobre o dever de decidir e o prazo razoável dos processos administrativos no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

A questão da proteção da autonomia funcional do membro do Ministério Público também foi 

analisada no processo nº 0.00.000.001067/2011-41, julgado em 17 de maio de 2011.  

A Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público julgou procedente a referida 

Reclamação, para consolidar o entendimento do CNMP de que os membros do MP possuem total 

liberdade na formação de sua convicção, não devendo submissão a ninguém no desempenho de 

suas funções ou atribuições, em respeito a sua independência funcional, garantia prevista no § 1° 

do artigo 127 da Constituição Federal. 

A atuação do Ministério Público brasileiro em Segundo Grau também foi objeto de estudos 

pelos membros da Comissão. O assunto foi suscitado no processo n° 0.00.000.000915/2007-08, 

julgado em 18 de maio de 2011, que tinha como objeto estudos sobre a atuação do Ministério 

Público brasileiro em Segundo Grau, com recomendação para que todos os ramos do Ministério 

Público da União e dos Estados estabeleçam, permanentemente, encontros e discussões sobre o 

papel do Ministério Público em Segundo Grau, com o fim de destacar os compromissos de seus 

membros para com a sociedade, priorizando esta fundamental função institucional, valorizando a 

experiência e qualificação de seus membros. Determinou-se, ainda, a necessidade de estabelecer 

número razoável de manifestações mensais em processos no Segundo Grau, devendo, em cada 

Ministério Público, haver a distribuição equânime de processos, nos termos das leis de 

organização, bem como determinando que a convocação de membros do Ministério Público de 

Primeiro Grau, para atuação em segunda instância deve se dar, por ato excepcional e 

fundamentado. Por fim, foi determinado que este Conselho Nacional realizaria, nos próximos 06 

(seis) meses, encontro nacional de membros de Segundo Grau da Instituição, com participação 

obrigatória de, no mínimo, 05 (cinco) membros de cada unidade do Ministério Público, e 

facultativa aos demais membros, onde se discutiria as questões de interesse da Instituição. 

Outro assunto que foi deliberado na Comissão, refere-se à legitimidade ativa do Parquet para 

execução da pena de multa. Foi proferida Decisão Monocrática no Pedido de Providências nº 
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0.00.000.1537/2011-58, entendendo que a pretensão objeto do referido processo não pode 

prosperar e determinando seu arquivamento, com base na doutrina e jurisprudência majoritárias, 

que afastam a legitimidade do Parquet para promover a execução da pena de multa imposta em 

decorrência do processo criminal e atribui tal competência à Procuradoria da Fazenda Pública.  

Destaque-se também, a decisão proferida no Pedido de Providências – PP nº 2238/2010-50, 

do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, no qual apresenta proposta de alteração 

da redação do artigo 5ª, parágrafo 2º, da Resolução nº 30/2008 que estabelece parâmetros para 

a indicação e a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º 

grau, especificamente quanto ao termo final do período de vedação de fruição de férias e licença 

voluntária por promotor eleitoral. 

O Presidente da Comissão, Conselheiro Alessandro Tramujas Assad, em Decisão Monocrática, 

decidiu pelo arquivamento do feito, com base em reiterados julgados anteriores sobre o tema no 

âmbito do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, entendendo que o interesse público 

recomenda a presença física do membro do Ministério Público que atuou como representante 

eleitoral durante todo o decurso das eleições, sendo esta, em última análise, a finalidade da 

Resolução CNMP nº 30/2008, que estabelece parâmetros para indicação e a designação de 

membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º grau e não merece alteração. 

Outro ponto que merece ser ressaltado, dentre as atividade exercidas pela Comissão, é a 

questão da possível elaboração de regulamentação dos grupos especiais e das forças tarefas no 

Ministério Público brasileiro, bem como a expedição de recomendação que fixe os limites de 

atuação do Ministério Público em ações típicas da polícia judiciária. O tema, ainda é objeto de 

estudos pela Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público.  

No segundo semestre de 2011, a presidência da Comissão determinou a expedição de ofício 

ao Procurador-Geral da República, solicitando informações sobre a existência de normatização do 

tema, no âmbito do Ministério Público da União ou, em caso negativo, manifestação quanto à 

conveniência de normatizações, com sugestões. Também foi encaminhado ofício ao Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, comunicando a 

decisão da Comissão em aguardar o pronunciamento oficial do CNPG, inclusive sobre a 

conveniência da edição de regulamentação, uma vez que o assunto vem sendo trabalhado pela 

atual direção do GNCOC, grupo ligado diretamente ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais. 

Também se encontra em análise a questão da suposta colisão de competências entre a 

Defensoria Pública e o Ministério Público formalizada no Pedido de Providências nº 

0.00.000.001475/2011-84, de autoria da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo 

Horizonte, que encaminhou cópia da Orientação Funcional nº 36/2011, da Corregedoria-Geral da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a qual recomenda aos defensores públicos atuarem 

na qualidade de curadores especiais de crianças e adolescentes nas ações em que estes forem 

partes, situação esta que pode conflitar, em parte, com a função de curador de incapazes atribuída 

constitucionalmente ao Ministério Público.  
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Ainda, merece destaque, o estudo que está sendo realizado para analisar a viabilidade e 

legalidade da elaboração de convênio entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Banco 

Central do Brasil (PP nº 0.00.000.001498/2011-99), a fim de possibilitar o acesso direto dos 

membros do Ministério Público aos dados do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. 

 

1.4.6 Comissão de Jurisprudência 

1.4.6.1 Objetivos  

A Comissão de Jurisprudência tem por atribuições, entre outras, as funções de organizar e 

atualizar o acervo de decisões plenárias e monocráticas; classificar os sucessivos acórdãos que 

discutem teses idênticas, propondo a edição de enunciados; e identificar temas relevantes para 

estudos de uniformização de entendimento. 

A criação da comissão teve o de intuito proporcionar maior eficiência, presteza, segurança 

jurídica e celeridade na produção e consulta às decisões, uma vez que sua atuação consiste em 

estabelecer as diretrizes técnicas e políticas da organização e da divulgação dos julgados, tanto na 

internet quanto na edição de periódicos, agilizando sobretudo o trabalho dos advogados, 

promotores, juízes, gestores públicos, e demais interessados. 

A Comissão tem por atribuição, também, propor ao Plenário a periodicidade da elaboração da 

Revista de Jurisprudência do CNMP, a qual divulgará os acórdãos e decisões do Conselho Nacional, 

além de artigos e textos doutrinários de matérias relacionadas ao Ministério Público. 

 

1.4.6.2 Estrutura 

No primeiro semestre de 2011, integravam a Comissão de Jurisprudência: 

a) Conselheiros: 

• Luiz Moreira Gomes Júnior (presidente da Comissão); 

• Almino Afonso Fernandes; 

• Bruno Dantas; 

• Cláudio Barros Silva; 

• Maria Ester Henriques Tavares. 

b) Membros Auxiliares: 

• Promotor de Justiça Bruno Amaral Machado, do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; 

• Promotor de Justiça Antônio Henrique Franco Lopes, do Ministério Público de Minas 

Gerais. 

No segundo semestre de 2011, com eleição realizada em 23 de agosto, passaram a integrar a 
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Comissão de Jurisprudência:  

a) Conselheiros: 

• Almino Afonso Fernandes (presidente da Comissão); 

• Adilson Gurgel de Castro; 

• Luiz Moreira Gomes Júnior; 

• Jarbas Soares Júnior;  

b) Membros Auxiliares: 

• Promotor de Justiça Gaspar Antonio Viegas, do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; 

• Promotor de Justiça Alberto Flores Camargo, do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro.  

1.4.6.3 Principais realizações: 

No primeiro semestre de 2011, destacaram-se como principais ações da Comissão de 

Jurisprudência as seguintes atividades: 

A Comissão de Jurisprudência, no intuito de aprimorar e conferir maior visibilidade às ações do 

Órgão perante a sociedade, bem como implementar a visualização por todos das decisões desse 

Colegiado, desenvolve, desde março/2011, um sistema de jurisprudência, cuja implementação 

está sendo feita na seguinte sequência: as decisões de 2010, após, as decisões de 2011 e por fim, 

estamos implementando as decisões 2009, retroativamente. 

Outra atividade da CJ é o projeto Revista de Jurisprudência, desenvolvido em conjunto com a 

Assessoria de Comunicação de Social do CNMP, cuja proposta é, além de divulgar o 

posicionamento jurisprudencial do CNMP, também criar um espaço institucional em que se 

promova salutares discussões acerca de questões voltadas ao aprimoramento da atuação do 

Ministério Público, em todas as áreas e ramos deste. 

Para tanto, além da colaboração valiosa de Bruno Amaral Machado, este ano ainda contamos 

com a preciosa cooperação de Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça do Ministério 

Público de Minas Gerais. 

Concretizando as aspirações, foram lançadas, no primeiro semestre, duas edições da Revista 

do CNMP. O primeiro número, oficialmente lançada em 15 de junho, trouxe oito textos, sobre 

modelos de Ministério Público, tanto do Ministério Público brasileiro, como dos Ministérios 

Públicos Português, Espanhol, Italiano, Argentino, Chileno, Norte-Americano, Francês e Alemão. 

A segunda edição trata de um tema específico: O Ministério Público e as Polícias, com textos 

que trazem a relação do Parquet com as polícias, tanto em âmbito nacional, como no âmbitos dos 

MP's de países como França, Itália, Bélgica, Países Baixos, Inglaterra, Reino Unido e Estados 

Unidos da América. 

Além desses, traz também um texto do Conselheiro Cláudio Barros Silva, sobre “os atributos da 
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dignidade, os valores e a responsabilidade dos membros do Ministério Público”. 

O Presidente da Comissão de Jurisprudência, Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, em prol 

das atividades da comissão e divulgação da revista, participou de reuniões no Ceará, São Paulo e 

Paraíba. 

Para o segundo semestre de 2011, essencialmente, foi dada continuidade aos projetos em 

andamento da Comissão de Jurisprudência, sempre com o objetivo de emprestar plena 

operatividade às disposições da Resolução CNMP nº 41, de 16 de junho de 2009, que a instituiu e 

conferiu suas atuais atribuições. 

Os projetos da Comissão podem ser subdivididos em duas grandes linhas de atuação: o 

sistema de pesquisa de jurisprudência, e a Revista de Jurisprudência do CNMP. 

Relativo ao sistema de pesquisa jurisprudencial, foram efetuados estudos e levantamento dos 

principais pontos e ferramentas de alimentação da base de dados que merecem aperfeiçoamento 

e correção. Paralelo a isto, prosseguiram-se os trabalhos de inserção das decisões na base do 

sistema, o que se fez quanto às sessões plenárias do segundo semestre de 2011, com 

permanente revisão do passivo dos anos anteriores. 

Entrementes, já em dezembro, foi firmado um Protocolo de Cooperação entre o Conselho 

Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem por objeto, em síntese, a 

instalação e funcionamento do processo eletrônico no âmbito do CNMP. Desse modo, as 

atribuições da Comissão em: organizar o acervo de decisões plenárias, das Comissões e 

monocráticas, na esfera processual, normativa e procedimental; direcionar a execução das 

atividades de coleta, armazenamento, classificação e manutenção da base de dados, análise 

temática dos acórdãos e de decisões monocráticas; e atualizar e revisar a base de acórdãos que 

não importem reindexações de documentos desnecessários, passam a estar compreendidas no 

projeto maior do CNMP na esfera do processo eletrônico, tendo em vista que as atuais ferramentas 

operantes no sistema serão gradativamente substituídas por aquelas existentes no novo formato a 

ser implementado. 

Para o fim, os servidores da Comissão passaram a integrar o grupo de trabalho interdisciplinar 

do CNMP responsável pela migração e instalação do sistema de processo eletrônico, através do 

qual passarão a manter intercâmbio permanente de informações com os responsáveis pelo 

módulo de jurisprudência no CNJ, a fim de se capacitarem como multiplicadores dentro de CNMP. 

Quanto à Revista de Jurisprudência do CNMP, foi instalada no âmbito da Comissão, através da 

publicação do Ato Interno da Comissão de Jurisprudência nº 01, de novembro de 2011, a Comissão 

Organizadora responsável pelos serviços de elaboração e editoração científica da Revista de 

Jurisprudência do CNMP nº 03, relativa ao primeiro semestre de 2012, que terá como escopo a 

publicação e ampla divulgação de grandes julgamentos que demarcaram as linhas de atuação 

jurisprudencial do CNMP nestes primeiros anos de funcionamento. Para tanto, foi expedido o 

Ofício-Circular nº 01/2011/CJ/CNMP, direcionado aos Conselheiros e ex-Conselheiros do CNMP 

para que indicassem decisões que entendessem compatíveis com os objetivos da Revista para fins 
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de publicação. 

Para melhor instrumentalizar os trabalhos da Comissão Organizadora, foi instaurado o 

Processo nº 0.00.000.001619/2011-01. Com as respostas ao Ofício-Circular mencionado, a 

Comissão Organizadora elaborou o projeto da Revista, tanto quanto à forma como ao conteúdo, o 

que restou aprovado pelos membros da Comissão de Jurisprudência em reunião realizada no dia 

28/11/2011. 

Já em vista a Revista de Jurisprudência nº 04, referente ao segundo semestre de 2011, foi 

instaurado o Processo nº 0.00.000.001621/2011-71, iniciado pelo Memorando nº 

02/2011/CJ/CNMP, de autoria do Membro Auxiliar Gaspar Viegas, que sugere como tema da 

Revista a visão externa gozada pelo CNMP após mais de seis anos da sua criação, ou seja, como 

as diversas instituições que interagem com o órgão, além de alguns juristas renomados, estão 

enxergando a sua evolução. Submetida à deliberação da Comissão de Jurisprudência da reunião 

do dia 28/11/2011, o projeto foi aprovado permitindo a continuidade dos trabalhos a ele relativos. 

 

1.4.7 Núcleo de Apoio às Comissões - NAC 

O Núcleo de Apoio às Comissões tem a competência de prestar e acompanhar os trabalhos 

administrativos e de assessoramento às Comissões Permanentes instituídas no art. 33 do 

Regimento Interno do CNMP: 

Os servidores do NAC dão suporte a todas as atividades das Comissões, tais como o 

acompanhamento do cumprimento de resoluções, marcação e organização de reuniões, 

elaboração das respectivas atas, envio de convites e ofícios-circulares, cumprimento dos 

despachos e deliberações dos seus Presidentes e membros, bem como todas as atribuições 

previstas na Portaria-CNMP nº 13, de 22/09/2009. 

O NAC também é responsável pela marcação de diárias e passagens de membros auxiliares e 

colaboradores das Comissões, além de organizar eventos com a participação de todos as unidades 

do Ministério Público da União e dos Estados. 

Com a publicação da Lei nº 12.412/2011, de 31/05/2011, os servidores do NAC passaram a 

exercer, também, a função de assessoria, efetuando pesquisas jurisprudenciais, e dando 

cumprimento às deliberações dos Presidentes e dos membros das comissões. 
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1.5 Ouvidoria 

1.5.1 Introdução 

Objetivando a criação de um canal direto e desburocratizado de comunicação, as Ouvidorias 

têm sido implementadas em diferentes órgãos com a finalidade de manter e aprimorar o padrão 

de excelência dos serviços e atividades realizadas. 

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público é o órgão de comunicação direta e 

simplificada entre os cidadãos e os setores executivos do CNMP. O seu objetivo principal é o 

esclarecimento aos cidadãos-usuários dos serviços prestados e atividades realizadas pelo 

Conselho, visando ao aprimoramento do órgão. 

O presente relatório foi elaborado mediante os dados coletados nos meses de agosto a outubro 

de 2011, principalmente das demandas encaminhadas por meio eletrônico, e de acordo com os 

dados apresentadas pelos próprios solicitantes. 

A construção de uma base de dados sólida é uma missão importante para todas as Ouvidorias 

do Ministério Público, para a obtenção de um panorama de como o cidadão enxerga a atividade do 

Ministério Público brasileiro, e para que se possa obter um diagnóstico e apontar soluções 

direcionadas a auxiliar a instituição, fornecendo ferramenta de auxílio à gestão dos recursos e 

serviços públicos. 

Este relatório, portanto, busca descrever as atividades realizadas pela Ouvidoria do CNMP, 

destacando as principais demandas recebidas e apontando alternativas de solução que possam 

contribuir para o constante aperfeiçoamento das atividades do Órgão e, por este caminho, das 

atividades de toda a instituição ministerial. 

 

1.5.2 Histórico de Implantação da Ouvidoria 

O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, em 1º de dezembro de 2010, a Resolução 

nº 64, dispondo sobre a implantação das Ouvidorias em todos os Ministérios Públicos dos Estados 

e da União.  

Através desta mesma norma regulamentar, o Plenário estabeleceu a necessidade da criação 

da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Em sessão Plenária, foi eleita Ouvidora a Conselheira Taís Schilling Ferraz. 

Em cumprimento à Resolução, a Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público foi 

regulamentada através da Portaria CNMP-PRESI nº 82, de 19 de julho de 2011, que definiu as 

respectivas atribuições:  

I. receber, examinar, encaminhar e arquivar reclamações, críticas, denúncias, 

comentários, elogios, pedidos de providências, sugestões e quaisquer outros 

expedientes que lhe sejam encaminhados, exclusivamente acerca dos serviços 

prestados e atividades desenvolvidas pelo CNMP, por seus membros e serviços 
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auxiliares; 

II. promover a integração das Ouvidorias ministeriais, visando à implementação de um 

sistema nacional que viabilize a consolidação das principais demandas e informações 

colhidas dos cidadãos-usuários sobre a atuação do Ministério Público, permitindo a 

formulação de estratégias nacionais específicas relacionadas ao atendimento ao 

público e ao aperfeiçoamento da instituição; 

III. manter registro atualizado da documentação relativa às suas atribuições, 

preferencialmente, em meio eletrônico; 

IV. apresentar, periodicamente, relatórios estatísticos sobre os atendimentos realizados, 

com vistas ao aprimoramento dos serviços; 

V. divulgar, permanentemente, seu papel institucional à sociedade. 

A Presidência do CNMP definiu, ainda, estrutura de cargos e servidores para os serviços de 

apoio à Ouvidoria, composta por 03 (três) servidores efetivos, e 01 (um) Cargo em Comissão para a 

coordenação do setor. 

Em 30 de agosto de 2011 o Sistema Eletrônico entrou em funcionamento, acessível através do 

sítio eletrônico do CNMP, permitindo o acesso dos cidadãos ao formulário eletrônico e a 

informatização do Ouvidoria por meio de um endereço de fácil memorização 

(http://ouvidoria.cnmp.gov.br/ ). 

Com o fito de promover a conscientização institucional sobre as funções da Ouvidoria, e 

oficializar o início de seus trabalhos na estrutura interna, foi realizado pela Ouvidora evento de 

apresentação, direcionado aos servidores do CNMP, em 12 de setembro de 2011. Na reunião, 

foram comunicados as atribuições do novo setor aos órgãos de execução, o fluxos de trabalho com 

os diversos setores administrativos e gabinetes, e as formas de comunicação interna. 

 

1.5.3 Espécies de Solicitações 

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público recebe: 

I. Crítica/Reclamação:Crítica/Reclamação:Crítica/Reclamação:Crítica/Reclamação: manifestação de queixa, desagrado ou protesto sobre serviço 

prestado, ação, omissão ou excesso de prazo do CNMP ou de quaisquer de seus 

servidores, bem como sobre existência ou ausência de norma reguladora. 

II. Elogio:Elogio:Elogio:Elogio: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação para com o serviço 

recebido. 

III. Dúvida:Dúvida:Dúvida:Dúvida: pedido de referências, nomes de responsáveis, normas, legislação, dados 

estatísticos, órgãos e setores competentes, etc. 

IV. Sugestão:Sugestão:Sugestão:Sugestão: mensagem que apresenta ideia ou proposta para o aprimoramento dos 

processos de trabalho, das unidades administrativas e/ou dos serviços prestados pelo 

órgão ou instituição. 
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V. Denúncia:Denúncia:Denúncia:Denúncia: informação, notitia criminis ou acusação graves contra ato, pessoa ou órgão 

que descumpre ou não observa a norma jurídica ou o devido procedimento legal que 

deveria seguir ou que causa prejuízo ou dano ao patrimônio. 

 

1.5.4 Objetivos 

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público tem a finalidade de facilitar a 

comunicação entre o órgão e o cidadão. Através da colheita de reclamações, críticas, denúncias, 

sugestões e elogios, é possível auferir o padrão de excelência dos serviços prestados e buscar seu 

aprimoramento. Por meio da solução de dúvidas, o órgão se aproxima do cidadão e esclarece sua 

competência constitucional. 

Toda demanda do cidadão é registrada no sistema e catalogada no relatório trimestral. Este 

relatório tem o objetivo de identificar as principais demandas dos cidadãos, os padrões de 

qualidade que devem servir de referências para o órgão, e os problemas encontrados pelo usuário 

na prestação do serviço, aos quais deve-se buscar uma solução adequada. 

A partir dos dados coletados, a Ouvidoria identifica as principais demandas e assuntos 

suscitados, e, com base neste levantamento, propõe ao gestor do órgão e seus membros, 

alternativas de aperfeiçoamento dos serviços. 

A Ouvidoria não se limita a propor soluções às demandas em concreto, mas propõe soluções 

globais, de modo que uma mesma reclamação não se reproduza, mediante a adoção de ações 

preventivas. 

O objetivo da Ouvidoria, portanto, transcende o atendimento de demandas pontuais, para 

induzir medidas voltadas à melhoria geral do órgão. Além da atenção específica destinada a cada 

cidadão-usuário, consolidam-se as demandas semelhantes para uma análise e atuação global. 

 

1.5.5 Dados Colhidos 

As demandas do cidadão que chegam à Ouvidoria por carta, telefone e e-mail são registradas 

no sistema eletrônico para fins estatísticos pelos servidores do setor. As demais solicitações são 

enviadas através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no sítio eletrônico do CNMP 

(http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php). 

Para cada mensagem registrada é atribuído um código de identificação, através do qual o 

cidadão consultará o andamento de sua solicitação, podendo ainda complementá-la. Para que o 

cidadão envie sua demanda, é necessário fornecer as seguintes informações: 

I. Dados pessoais do demandante: nome, e-mail e Estado, como dados obrigatórios, e 

data de nascimento, sexo, profissão, escolaridade, CPF, RG, telefones fixo e celular, 

endereços residencial e comercial e cidade, como dados de preenchimento facultativo, 

a critério do reclamante. 
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II. Solicitação de Sigilo: pergunta a ser respondida afirmativa ou negativamente pelo 

cidadão. 

III. Necessidade de retorno: o cidadão é questionado se deseja obter uma resposta, tendo 

em vista que há demandas que o cidadão apenas quer elogiar ou registrar o seu 

descontentamento, dispensando quaisquer outras diligências ou resposta pela 

Ouvidoria. 

IV. Conteúdo da solicitação: O cidadão deverá descrever o assunto, explicar seus 

fundamentos e pedidos, espécie de solicitação, data e hora de criação, data e hora de 

última resposta. 

Após o recebimento, é possível ao servidor classificar a demanda de acordo com a prioridade, 

em alta, média ou baixa, e reclassificar a espécie de solicitação atribuída pelo cidadão. 

Recebida a resposta da Ouvidoria, ao cidadão é oportunizado classificar o serviço em "ofereceu 

ajuda' ou 'não ofereceu ajuda'. 

As solicitações duplicadas, de mesma autoria, são diretamente arquivadas, enviando-se ao 

reclamante uma resposta apenas para informar o motivo do arquivamento e o código de 

identificação da primeira demanda aberta. Através deste código, o solicitante poderá visualizar a 

mensagem e acrescentar novas informações. 

As denúncias anônimas não são recebidas na Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério 

Público, caso em que se informará desta restrição ao solicitante. É encaminhada uma mensagem 

ao reclamante informando que não é possível o processamento de denúncias anônimas nesta 

Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público e em havendo interesse no processamento, 

devem ser fornecidos os dados pessoais, os quais, em caso de excepcional e comprovado risco ao 

solicitante, serão resguardados pelo sigilo. 

 

1.5.6 Metodologia de formulação dos dados estatísticos 

Para o Relatório, foram colhidos os seguintes dados de cada solicitação: 

I. Data da Reclamação 

II. Classificação 

III. Estado do Reclamante 

IV. Assunto 

V. Órgão Competente 

VI. Providências Adotadas 

VII. Solução Global 

VIII. Data de fechamento 

IX. Classificação da Resposta pelo Usuário 

X. Tempo médio de tramitação 
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O registro da data da reclamação e da data de fechamento permite auferir o tempo de 

tramitação da solicitação. O sistema registra como data de fechamento a última mensagem da 

equipe ou do cidadão, o que permite verificar o tempo de resposta. Esta data, entretanto, não 

indica que houve o arquivamento da reclamação, o que ocorre em média uma semana depois, 

possibilitando que o usuário utilize a mesma mensagem para solucionar qualquer outra dúvida 

que advir da resposta da Ouvidoria.  

A Classificação refere-se à espécie de solicitação do cidadão. 

O Estado do Reclamante refere-se ao de sua atual residência e tem fins meramente 

estatísticos. 

O Assunto foi padronizado pela equipe através da leitura das solicitações e agrupamento em 

temas ou matérias similares. 

O Órgão Competente refere-se ao órgão de execução incumbido de solucionar a demanda do 

cidadão, ao qual serão solicitadas informações, ou ao qual a solicitação se refira. 

A Providência Adotada refere-se às diligências, dentro do fluxo de trabalho adotado pela equipe 

de Ouvidoria, necessárias para solucionar a demanda do usuário.  

Para cada solicitação foi atribuída uma Solução Global, que consiste numa sugestão de 

melhoria ao órgão que beneficie os demais cidadãos, e não somente a demanda pontual e 

concreta, de forma a evitar que a mesma dificuldade suscitada seja enfrentada pelos demais 

cidadãos, bem como para promover a contínua melhoria dos serviços do CNMP. 

As solicitações duplicadas, de mesma autoria, bem como as anônimas, em número de 10, 

embora registradas no sistema e calculadas no total de reclamações recebidas, não tiveram seus 

dados registrados nas demais análises estatísticas. 

 

1.5.7 Estatísticas 

• A Ouvidoria do CNMP recebe por dia, em média, 2,47 solicitações. 

• Recebe, por mês, em média, 73,5 solicitações. 

• Em 13/09/2011 houve o maior número de solicitações por dia, principalmente 

decorrente de seguidas reclamações referente ao plano de cargos e salários dos 

professores do Estado de Minas Gerais. 

• O tempo médio de tramitação de uma solicitação na Ouvidoria do CNMP é de 1,75 

dia. 
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Gráfico 13 – Espécie das solicitações recebidas pela Ouvidoria do CNMP. 

Fonte: Ouvidoria do CNMP. 
 

• Verificou-se uma predominância da espécie “Denúncia” em relação às demais, o que 

demonstra que o cidadão procura a Ouvidoria somente quando vislumbra, em seu 

entendimento, uma violação a seus direitos. 

• Sugere-se o incentivo ao elogio, quando for o caso, e à sugestão, que são espécies 

de solicitações essenciais para o perfeito aprimoramento da instituição, haja vista 

que se pode identificar experiências de sucesso que podem ser divulgadas e 

replicadas em outros setores. 
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Gráfico 14 – Quantidade de solicitações recebidas pela Ouvidoria do CNMP (por UF). 

Fonte: Ouvidoria do CNMP. 
 

 
Gráfico 15 – Quantidade de denúncias de irregularidade na conduta funcional de membros do MP (por UF). 

Fonte: Ouvidoria do CNMP. 
 

• Nestes primeiros meses de funcionamento, grande parte das demandas que 

aportaram na Ouvidoria estiveram relacionadas às unidades ministeriais e não ao 

CNMP. Em grande medida, estas demandas eram de competência do Plenário. 

Adotou-se como procedimento nestes casos a orientação ao solicitante para que 

formulasse seu pedido pela via própria e, em alguns casos, seja pela urgência, seja 

pela característica da instrução, houve encaminhamento direto à 

distribuição/autuação do CNMP. 

• Observou-se que o número de demandas por unidade federativa guarda proporção, 
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via de regra, com o respectivo índice populacional do Estado. 

• Destaca-se que nos Estados com um maior número de demandantes, ao lado da 

eventual insatisfação com os serviços ministeriais, vislumbra-se um maior grau de 

conscientização a respeito das competências do Ministério Público, bem como de 

acesso da população aos meios eletrônicos. 

 

 
Figura 07 – Distribuição espacial da quantidade de solicitações recebidas pela Ouvidoria do CNMP (por UF). 

Fonte: Ouvidoria do CNMP. 

• Os solicitantes estão fortemente concentrados na região Sudeste. 

 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 128 

 

 
Gráfico 16 – Respostas dadas às solicitações encaminhadas à Ouvidoria do CNMP (por tipo de solução). 

Fonte: Ouvidoria do CNMP. 

 

• As soluções globais são aquelas advindas das solicitações concretas, mas que 

transcendem os interesses do solicitante, e visam a uma mudança global no órgão, 

para que outros cidadãos não se deparem com dificuldade ou queixa similar. 

• Uma das soluções globais de maior potencial é a busca da conscientização do 

público a respeito das atividades do CNMP, que deve se dar por meio de profissional 

da comunicação social e deve ser uma meta do Planejamento Estratégico do 

Ministério Público Nacional. 

 

1.5.8 Principais Demandas 

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público recebeu 146 (cento e quarenta e seis) 

solicitações em seus 03 (três) primeiros meses de funcionamento. 02 (dois) assuntos foram 

dominantes nas reclamações dos cidadãos. 

As denúncias e reclamações de falta funcional, inércia ou omissão de membros do Ministério 

Público brasileiro foram a principal matéria, abordadas em 60 (sessenta) solicitações, o que 

representa 41% do total.  

Do total de reclamações, 33,3% foram originárias do Estado de Minas Gerais, tratando, a 

maioria delas a respeito de suposta inércia das unidades ministeriais no referido Estado 

(englobando Ministério Público da União e Ministério Público Estadual) em apurar dita infringência 

do Governo Estadual à Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional para 

os profissionais do magistério público da educação básica. 
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Irregularidades em concursos, seja quanto à disposições do edital, à aplicação de provas 

teóricas, realização de provas práticas ou mesmo em irregularidades nas nomeações, foi o 

segundo assunto mais abordado pelos cidadãos-usuários. 

Das 27 (vinte e sete) solicitações tratando do assunto “Concurso Público”, 53,84% foram 

referentes a concurso do Ministério Público de São Paulo, especialmente quanto a realização da 

prova prática para o cargo de Oficial de Promotoria, realizada em 04 de setembro de 2011. 

 

1.5.9 Propostas de Resoluções 

A função da Ouvidoria, além de solucionar as dúvidas dos cidadãos-usuários, busca também 

identificar incidentes pontuais que mereçam aprimoramento das atividades constitucionalmente 

acometidas ao CNMP.  

Em 128 (cento e vinte e oito) das 146 (cento e quarenta e seis) solicitações, foram 

estabelecidas ações pelas quais se poderia evitar que os cidadãos enfrentem a mesma dificuldade 

de forma reiterada. 

Das 18 (dezoito) demandas que não receberam propostas de soluções, 02 (duas) delas foram 

prestadas de forma anônima, e subsequentemente arquivadas pelo não fornecimento dos dados 

pessoais; 11 (onze) consistiam em solicitações duplicadas pelo autor, arquivando-se as repetidas e 

dando andamento à primeira demanda aberta; 02 (duas) delas não continham pedido específico e 

não houve complementação do reclamante, mesmo diante de solicitação da Ouvidoria; e outras 02 

duas) tratavam de informação sobre nomeação de servidores pelo CNMP e sobre seus servidores 

requisitados. 

Para 115 (cento e quinze) demandas dos cidadãos, o esclarecimento sobre a competência do 

CNMP é medida eficaz para resolvê-las e evitá-las. Em que pese o atual esforço do CNMP em 

facilitar sua linguagem com o cidadão, esclarecendo sobre sua competência, tais solicitações 

demonstram que o usuário ainda não consegue compreender a competência constitucional do 

Conselho Nacional do Ministério Público.  

O recebimento de reclamações quanto à atividade do TCU, à morosidade do Judiciário, aos 

serviços da Caixa Econômica Federal, sugestões de criação de Varas Judiciárias, denúncias contra 

Delegados e Advogados, demonstram essa confusão quanto à abrangência das atribuições deste 

Conselho. Em 91 (noventa e uma) dessas demandas, é possível verificar que mesmo quando o 

assunto é também de competência deste Conselho, o cidadão não sabe onde e como provocar sua 

atuação ou realizar as denúncias. A realização de campanhas nacionais sobre as competências do 

CNMP pode ser um caminho para proporcionar um maior conhecimento das funções deste órgão 

aos cidadãos. 

Em 06 (seis) solicitações, foi possível verificar que o cidadão-usuário não tem conhecimento do 

setor competente para o fornecimento de andamento processual. A divulgação desta informação é 

de fundamental importância como medida para acelerar a solução de sua dúvida e facilitar a 
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consulta processual.  

Em 03 (três) demandas específicas, os cidadãos identificaram problemas com o sistema de 

consulta processual. Não foi possível realizar a consulta através do nome da parte em alguns 

procedimentos. Isto demonstra a necessidade de aprimoramento ou revisão do sistema de 

consulta processual. 

Em 02 (duas) demandas, os cidadãos buscaram informações sobre a forma de se habilitar 

como interessado em procedimento em trâmite no CNMP. Desta forma, a divulgação prévia dessa 

informação é imprescindível para evitar a perda do prazo pela desinformação do cidadão e evitar 

solicitações recorrentes no mesmo sentido. 

 

1.5.10 Atividades Desenvolvidas 

Durante os 03 (três) primeiros meses de funcionamento, a Ouvidoria do Conselho Nacional do 

Ministério Público estabeleceu-se e desenvolveu diversas atividades, destacando-se: 

• Obtenção de sala própria e infraestrutura necessária ao início dos atividades, 

incluindo ramais telefônicos e computador. 

• Desenvolvimento, execução e finalização do Plano de Implantação da Ouvidoria, 

mediante a elaboração de um projeto formal de implantação e divulgação dos 

serviços desta Ouvidoria com o auxílio da Assessoria de Gestão de Projetos do 

CNMP. 

• Desenvolvimento e instalação do sistema informatizado da Ouvidoria. 

• Evento de Apresentação da Ouvidoria aos servidores do CNMP. 

• Reunião da Ouvidora do CNMP com o Presidente e Vice-Presidente do Conselho 

Nacional de Ouvidores do Ministério Público no mês de setembro de 2011. 

• Recebimento e análise dos relatórios de atividades das Ouvidorias do Ministério 

Público dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará e Espírito 

Santo. 

• Captação dos dados, colhidos pelo MP/RJ e pelo CNOMP, de todas as Ouvidorias dos 

MPs Estaduais, bem como análise e formulação de dados estatísticos com base 

nessa base de conhecimento. 

• Diagnóstico das características mais comuns das diversas Ouvidorias, com base nos 

relatórios recebidos diretamente ou pelo Conselho Nacional de Ouvidores do 

Ministério Público. 

• Disponibilização dos contatos das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro e 

aproximação com a Ouvidoria-Geral da União. 

• Mapeamento do processo de trabalho da Ouvidoria, preparando um fluxograma 

específico e permitindo uma maior integração com o Processo Eletrônico do CNMP, 
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com o apoio e orientação da Assessoria de Gestão de Projetos do CNMP. 

• Participação nas reuniões de Implantação do Processo Eletrônico. 

• Participação nas reuniões de reforma do Regimento Interno do CNMP, relatando as 

principais demandas da Ouvidoria e de como essa reforma poderá aprimorar a 

atividade do CNMP. 

• Formulação de minuta de proposta de emenda ao Regimento Interno do CNMP para 

previsão de sua Ouvidoria dentro da estrutura organizacional. 

• Reunião com a Assessoria de Gestão de Projetos do CNMP, de forma a definir a 

contribuição da Ouvidoria na formulação e mensuração dos indicadores do 

Planejamento Estratégico Nacional e do CNMP. 

• Capacitação dos servidores da Ouvidoria e participação nos seguintes eventos: 

♦ 7º Seminário Nacional de Ouvidores e Ouvidorias: uma análise dos modelos e 

práticas de gestão. Data: 24 a 26 de Agosto de 2011 

♦ 15º Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria. Data: 18 a 20 de 

Outubro de 2011 

• Visita às Ouvidorias do Ministério Público do Estado do Paraná e doa Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Paraná, bem como do Ministério Público do Rio de Janeiro. 

 

1.5.11 Projetos em Andamento 

Haja vista a competência da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, há diversas 

atividades que ainda não foram findadas ao longo do trimestre. São elas: 

• Aprimoramento do sistema informático de recebimento de demandas pela Internet 

• Melhoria do esclarecimento social das competências da Ouvidoria do CNMP, e, de 

forma indireta das competências do próprio Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

• Maior colaboração com o Planejamento Estratégico Nacional e do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

• Construção de identidade visual para a Ouvidoria. 

• Elaboração, junto com a Assessoria de Gestão de Projetos do CNMP e o Conselho 

Nacional dos Ouvidores do MP - CNOMP, dos meios de integração nacional das 

Ouvidorias do Ministério Público brasileiro. 

• Promoção de eventos de integração e capacitação das Ouvidorias dos Ministérios 

Públicos brasileiros. 

• Maior integração com o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. 

• Elaboração de proposta de resolução, com participação do CNOMP, para integração, 

coordenação e padronização dos fluxos de trabalho das Ouvidorias dos Ministérios 
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Públicos. 

• Formação de uma Rede de Ouvidores do Ministério Público. 

• Acompanhamento da implantação das Ouvidorias no âmbito do Ministério Público 

da União. 

 

1.5.12 Conclusão 

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público tem a desafiadora e importante função 

de facilitar a comunicação entre o cidadão e o Órgão. A Ouvidoria não retira a comunicação de 

outros setores do CNMP com o cidadão, mas ajuda este a buscar o setor competente mais 

facilmente, induzindo à solução dos conflitos ou dificuldades encontradas. No exercício desta 

função, é possível identificar as necessidades de aprimoramento. 

A instalação da Ouvidoria e o desenvolvimento de suas atividades demonstra a preocupação 

do Órgão em manter seu padrão de qualidade e sua atenção com o cidadão-usuário. 

Nesses 03 (três) primeiros meses de exercício, a Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério 

Público buscou solucionar as dúvidas do cidadão sobre o funcionamento do órgão, recebendo as 

reclamações, denúncias, elogios, dúvidas e sugestões. Todas essas solicitações foram colhidas, 

registradas e analisadas no presente relatório. Além dessas demandas, as demais atividades 

exercidas por esta Ouvidoria foram relatadas com transparência neste Relatório. 

Em que pesem as diferentes atividades desenvolvidas, o número de demandas recebidas pelos 

cidadãos demonstra a necessidade de maior divulgação da existência e atribuições da Ouvidoria e 

do próprio CNMP, com o concomitante esclarecimento das funções desses órgãos. É possível 

verificar que os cidadãos recorrem à Ouvidoria para solucionar os mais diferentes tipos de 

demandas, inclusive aqueles que não dependem da ação dos membros do CNMP.  

Desta forma, a Ouvidoria segue suas atividades buscando explicar ao cidadão suas atribuições, 

estabelecer uma comunicação direta e desburocratizada com o usuário, demonstrando o papel do 

CNMP e buscando contribuir para o aprimoramento e evolução deste importante órgão de controle 

externo do Ministério Público. 
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1.6 Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial 

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) foi criada na reestruturação administrativa do 

Conselho, em fevereiro em 2010. Desde então subordinado à Secretaria Geral, o setor é 

responsável pela elaboração e gestão da política de comunicação do Conselho Nacional e das 

ações de comunicação social voltadas tanto para o público externo como para o interno. Em maio 

de 2011, com a aprovação da Lei nº 12.412/2011, que criou cargos e nova estrutura para o CNMP, 

o setor se transformou em Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial.  

As principais atividades da Ascom são a manutenção e a atualização portal do Conselho na 

internet; produção e envio de boletim sobre as sessões do Plenário, destinado a todo o Ministério 

Público, em atendimento à Resolução CNMP nº 50/2010; produção de informações para a 

imprensa e atendimento às demandas dos jornalistas; acompanhamento das notícias sobre o 

Conselho publicadas pela imprensa e distribuição dessa informação para o público interno do 

CNMP; assessoria aos Conselheiros, às inspeções da Corregedoria Nacional, aos trabalhos das 

comissões do Conselho; articulação com assessores de comunicação das unidades do Ministério 

Público; assessoria aos gestores em comunicação interna; manutenção da intranet do CNMP; e 

publicação de boletim informativo interno em versões eletrônica e mural; produção de campanhas 

e material de divulgação interno e externo; manutenção dos canais do CNMP nas redes sociais 

(Twitter, Facebook, Youtube e Flickr); manutenção do site do CNMP, com publicação de notícias, 

arquivos e documentos; organização de eventos e assessoria em cerimonial. 

 

1.6.1 Estrutura e contratações 

Em janeiro de 2011, a estrutura funcional da Comunicação contava com 04 (quatro) servidores 

(três analistas de comunicação do quadro do MPU, uma analista de comunicação cedida pela 

Câmara dos Deputados) e 02 (dois) estagiários. Com a aprovação da Lei nº 12.412/2011, que 

criou cargos e nova estrutura para o CNMP, o setor se transformou em Assessoria de Comunicação 

Social e Cerimonial. Novos servidores foram nomeados e, atualmente, o quadro funcional da 

Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial conta com 13 (treze) pessoas, equipe melhor 

dimensionada e mais apta a fazer frente às demandas crescentes na área.  

Para dar suporte às atividades da Assessoria de Comunicação Social e tornar o trabalho de 

divulgação das atividades mais efetivo, foram efetuadas em 2011 uma série de contratações 

específicas. Até novembro de 2011, foram concluídas seguintes contratações: clipping jornalístico 

online (em fase de implantação), ferramenta de envio de SMS para públicos interno e externo (já 

em operação); diagnóstico da imagem do CNMP e do MP brasileiro (contratação concluída, com 

início da pesquisa previsto para dezembro de 2011); revisão de textos para as publicações do 

CNMP (já em operação). 

Outras contratações em andamento em 2011 são serviços gráficos, agência de publicidade 

(para realização de campanhas para o público externo), sinalização da nova sede do CNMP, 
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diagnóstico de presença em redes sociais, pesquisa de clima interno, entre outros. Além disso, 

está prevista a aquisição, ainda em 2011, de equipamentos capazes de garantir a infraestrutura 

necessária para o bom desempenho das atividades, tais como computadores com maior 

capacidade de processamento, para atender à demanda dos Núcleos de Publicidade e de 

Comunicação Digital, equipamentos de filmagem (câmera MiniDV, iluminação e microfones de 

lapela), equipamentos de fotografia, de estúdio de rádio e de reprografia.  

 

1.6.2 Articulação Nacional 

O desenvolvimento da área de comunicação do MP é um dos projetos estratégicos que 

integram o planejamento do CNMP e, para atingir esse objetivo, foi instituído em 2010 o Comitê de 

Políticas de Comunicação Social do Ministério Público (CPCom-MP). O objetivo do Comitê é 

promover a integração e o desenvolvimento da comunicação do MP no Brasil, incentivando o 

planejamento, a articulação das ações e a difusão de boas práticas em comunicação pública, 

visando à ampliação da transparência e do acesso dos cidadãos ao Ministério Público. Em 2011, o 

Comitê realizou quatro encontros. Em março, depois de longa discussão, foram aprovadas pelo 

Comitê sugestões para uma Política de Comunicação para o Ministério Público, com parâmetros e 

diretrizes comuns. O documento foi enviado aos Conselheiros e aos procuradores-gerais e deverá 

balizar a elaboração de proposta de resolução sobre o assunto, a ser aprovada pelo Plenário do 

CNMP. 

Uma das reuniões do CPCom aconteceu durante a 2ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão 

do MP, que, a exemplo da edição de 2010, teve programação específica para a comunicação, com 

a presença de cerca de 100 (cem) profissionais dos Ministérios Públicos de todo o Brasil. 

Idealizada pela Ascom, a programação incluiu temas como relacionamento com a imprensa, 

gestão de crises nas redes sociais, direito digital, construção de política de comunicação, 

planejamento em comunicação, endomarketing e comunicação interna, entre outros.  

 

1.6.3 Comunicação Digital 

No primeiro semestre, o Núcleo de Comunicação Digital trabalhou no projeto de concepção e 

implantação do novo Portal do CNMP. Desenvolvido pela Interagi, empresa contratada por 

licitação, o novo Portal entrou no ar em 26 de junho de 2011. Principal ferramenta de 

comunicação do CNMP com a sociedade, o Portal passou por atualização e ganhou novos 

conteúdos, com o objetivo de facilitar o acesso às informações e dar mais transparência às 

atividades da instituição. O projeto incluiu o desenvolvimento do novo Portal da Transparência do 

CNMP e o site das Tabelas Unificadas, lançados também no dia 26 de junho.  

Os acessos únicos ao site do CNMP vêm em tendência crescente desde o começo do ano, com 

aparente estabilização em agosto. 
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Tabela 29 – Acessos ao site do CNMP no período JAN-NOV/2011. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial – ASCOM/CNMP 
 

Em outubro, foi implantada a Intranet do CNMP, com leiaute integrado ao Portal, novas formas 

de comunicação, como a inclusão das redes sociais, publicação de podcasts e da revista digital Por 

dentro do CNMP, além da abertura para comentários de servidores do Conselho sobre notícias 

divulgadas. Todos os sítios foram desenvolvidos pela empresa Interagi. O contrato ainda prevê a 

elaboração de 02 (dois) hotsites: Manual do Servidor e o outro, sobre o Sistema Prisional, ambos 

previstos para dezembro.  

O Núcleo de Comunicação Digital também gerenciou durante todo o ano a conta no Twitter do 

CNMP, que possui aproximadamente 4.800 (quatro mil e oitocentos) seguidores desde a criação, 

em janeiro de 2010. Desde o dia 15 de agosto, o canal do Conselho no YouTube exibe a íntegra dos 

vídeos das sessões do Conselho. Até novembro, foram postados 97 (noventa e sete) vídeos, houve 

1.179 (hum mil, cento e setenta e nove) acessos e 1.335 (hum mil, trezentas e trinta e cinco) 

visualizações. 

Em 17 de novembro, o acesso às redes sociais foi liberado no CNMP (Twitter, Facebook, 

Foursquare, YouTube), a partir do entendimento de que elas desempenham um papel cada vez 

mais importante na comunicação e na difusão das informações institucionais. A primeira etapa da 

liberação foi a campanha de conscientização para o uso responsável das redes no ambiente de 

trabalho do CNMP. O Secretário-Geral assinou a Portaria que regulamenta a utilização das mídias 

sociais. Ao mesmo tempo, foi divulgado na intranet o Guia de Boas Práticas, elaborado pela 

Ascom. Em novembro foi criada uma página fechada no Facebook para os servidores do CNMP. O 

objetivo é abrir um canal para comentários, debates, deliberações, avisos, entre outros pontos, 

sobre o Conselho.  

Além disso, o Núcleo de Comunicação Digital elaborou a Política de Comunicação Digital do 

CNMP, que irá orientar as ações de todo o Conselho na área. O documento foi enviado ao 

Secretário-Geral e aos demais Secretários, por e-mail, para avaliação, e teve ótima receptividade. 

MÊS USUÁRIOS INDIVIDUAIS PÁGINAS VISUALIZADAS

Janeiro                               15.419                            187.369 

Fevereiro                               19.169                            321.307 

Março                               21.528                            365.325 

Abril                               24.206                            425.037 

Maio                               25.666                            425.037 

Junho                               22.689                            436.558 

Julho                               36.830                            126.820 

Agosto                               33.875                            111.983 

Setembro                               16.434                               94.960 

Outubro                               18.275                               98.454 

Novembro                               21.846                            115.950 

TOTALTOTALTOTALTOTAL                     255.937                     255.937                     255.937                     255.937                  2.708.800                  2.708.800                  2.708.800                  2.708.800 
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Em dezembro, a Política será apresentada e explicada na reunião semanal dos Secretários.  

 

1.6.4 Assessoria de Imprensa 

A Ascom realiza em média 30 (trinta) atendimentos à imprensa por mês. De janeiro a 

novembro de 2011, foram contabilizados 313 (trezentos e treze) atendimentos. No período, foram 

publicados 326 (trezentos e vinte e seis) releases na área de notícias do site do CNMP, conforme 

tabela abaixo:  

 
Tabela 30 – Atendimento à imprensa no período JAN-NOV/2011. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial – ASCOM/CNMP 
 

O atendimento à imprensa e os releases publicados são parte de um trabalho que pretende 

ampliar a presença do CNMP nas mídias impressas, eletrônicas (rádio e televisão) e online. A 

intenção é, com isso, informar a população acerca das atividades e atribuições do órgão, dar 

transparência e legitimidade ao trabalho desenvolvido pelo CNMP. De janeiro a novembro de 2011, 

foram contabilizadas as seguintes aparições na mídia impressa:  

MÊS NOTÍCIAS PUBLICADAS

Janeiro 12                                     

Fevereiro 22                                     

Março 25                                     

Abril 39                                     

Maio 42                                     

Junho 39                                     

Julho 21                                     

Agosto 25                                     

Setembro 21                                     

Outubro 41                                     

Novembro 39                                     

TOTALTOTALTOTALTOTAL 326326326326                                                                                                            
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Tabela 31 – Aparições na mídia impressa no período JAN-NOV/2011. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial – ASCOM/CNMP 
 

A Assessoria de Imprensa também é responsável pela produção e envio do boletim Direto do 

CNMP, com informações sobre as sessões do Plenário. O informativo eletrônico é remetido por e-

mail para membros e servidores dos MPs de todo o Brasil, totalizando mais de 40 mil pessoas. Em 

2011, foram produzidas 18 (dezoito) edições do informativo.  

Projetos previstos na área são a contratação de media training para os novos Conselheiros do 

CNMP, a contratação de empresa para produzir matérias de televisão sobre o órgão, a serem 

exibidas na TV Justiça, criação de programa de rádio a ser veiculado em emissoras públicas 

parceiras, contratação de empresa para confecção de manual de gestão de crise de imagem, além 

da implantação do novo sistema de clipping.  

A Ascom esteve presente nas inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional em 2011, nos 

estados de São Paulo, Piauí, Amazonas, Alagoas, Paraíba, Pará e do Rio Grande do Norte. O 

trabalho consistiu na assessoria ao corregedor nacional, na realização de coletiva de imprensa, na 

divulgação do trabalho de inspeção, no atendimento às demandas de jornalistas e na produção de 

releases. Spots de rádio com informações para que o público comparecesse às inspeções também 

foram produzidos e disponibilizados às emissoras de rádio para veiculação gratuita. 

Outra atividade fundamental em 2011 foi a prestação de apoio e participação da Ascom nos 

trabalhos de Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, com coordenação da 

divulgação das ações e eventos regionais, inclusive na divulgação do lançamento oficial do PEN. 

 

1.6.5 Comunicação Interna 

O trabalho de comunicação com o público interno do CNMP (Conselheiros, membros auxiliares, 

servidores e terceirizados) começou em 2010, mas foi intensificado a partir de julho de 2011, com 

a nomeação de servidores para a área. O principal projeto foi a elaboração da Política de 

PERÍODO QUANTIDADE

Janeiro 114                  

Fevereiro 168                  

Março 101                  

Abril 320                  

Maio 457                  

Junho 193                  

Julho 149                  

Agosto 271                  

Setembro 119                  

Outubro 107                  

Novembro 70                    

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.0692.0692.0692.069                                        

APARIÇÕES NA MÍDIA IMPRESSA
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Comunicação Interna do CNMP, que lista uma série ações e traz as principais diretrizes para a 

área. A política foi aprovada pela Secretaria Geral e pelos Secretários do CNMP e apresentada a 

todos os servidores do Conselho em reunião geral realizada em outubro deste ano.  

Uma das ações previstas na política e já concretizadas é a reformulação do Jornal Mural 

Conexão, que ganhou novo leiaute, conteúdos específicos dirigidos aos diversos públicos 

(servidores, estagiários e terceirizados) e novas seções, como os Classificados.  

A intranet também passou por mudança em outubro. Além de nova cara, a intranet trouxe 

recursos voltados para aumentar a interação com o usuário. Agora, é possível comentar as 

notícias, ter acesso a todos os canais oficiais do CNMP nas mídias sociais e se comunicar 

diretamente com todos por meio do mural de recados. A ferramenta permite que qualquer pessoa 

deixe um recado ou aviso na intranet, escrevendo diretamente em campo específico. A Ascom faz 

a moderação desse espaço. A separação entre recados e área de notícias permitiu a melhor 

organização dos conteúdos na intranet. Por conta desse mecanismo, o número de notícias 

publicadas parece ter diminuído (conforme quadro abaixo), no entanto, se contados todos os 

recados do mural, como acontecia antes da implantação da nova intranet, a média de 50 

(cinquenta) notícias por mês se mantém. 

 
Tabela 32 – Notícias publicadas na Intranet do CNMP no período JAN-NOV/2011. 

Fonte: Assessora de Comunicação Social e Cerimonial – ASCOM/CNMP 
 

Além das mudanças, a nova intranet passou a abrigar 02 (dois) novos veículos de 

comunicação: a revista interna mensal Por dentro do CNMP e o podcast semanal Em sintonia. A 

proposta da revista é criar um canal em que todos os que trabalham no CNMP possam conhecer 

seus colegas, saber o que eles fazem, as atividades fora do Conselho, além de dar dicas de saúde, 

apresentar campanhas internas etc. A intenção é aumentar a identificação do servidor com a 

instituição e intensificar a sensação de pertencimento. A revista está em seu segundo número, 

com a primeira edição lançada em novembro.  

Semanal e com duração máxima de 02 (dois) minutos, o podcast permite que servidores, 

MÊS NOTÍCIAS PUBLICAS

Janeiro 7                                        

Fevereiro 45                                     

Março 40                                     

Abril 28                                     

Maio 28                                     

Junho 22                                     

Julho 45                                     

Agosto 58                                     

Setembro 51                                     

Outubro 29                                     

Novembro 20                                     

TOTALTOTALTOTALTOTAL 373373373373                                                                                                            
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estagiários e terceirizados fiquem sabendo dos projetos e iniciativas do Conselho por meio dos 

próprios colegas de trabalho. O podcast dá voz aos próprios servidores, destacando os projetos por 

eles desenvolvidos, o que valoriza o trabalho das pessoas e cria uma cultura de difusão de 

informações internas.  

Outra ação para melhoria da comunicação interna foi o curso de comunicação interna para 

chefias, realizado em 02 (dois) módulos, com um total de 50 (cinquenta) participantes. A criação 

de fluxo de comunicação interna, atualmente em fase de implantação, foi um dos resultados do 

curso.  

Em novembro, o Manual do Servidor começou a ser criado. Esse instrumento serve para todos 

os novos servidores que entrarem no CNMP. Em formato impresso e de hotsite, o manual trará 

informações sobre o órgão, direitos e deveres dos servidores, benefícios, estágio probatório e etc.  

A Política de Comunicação Interna prevê ainda ações para 2012, como a criação de comitê 

editorial formado por servidores e de canal direto de comunicação com a Secretaria de 

Administração. 

 

1.6.6 Campanhas internas realizadas em 2011 

DiDiDiDia da mulher a da mulher a da mulher a da mulher –––– As servidoras e terceirizadas do CNMP receberam filipeta plastificada em 

comemoração ao Dia da Mulher, com mensagem de parabéns e com a marca do CNMP. 

Dia das crianças Dia das crianças Dia das crianças Dia das crianças –––– Com o objetivo de envolver o público interno em uma ação coletiva foi 

criada a campanha de arrecadação de brinquedos usados para doação, com o tema “Faça muita 

graça com pouco”. A campanha teve duração de uma semana e utilizou cartazes e caixas 

decoradas para coleta das doações. No total foram recolhidos 235 (duzentos e trinta e cinco) 

brinquedos. A entrega dos brinquedos está prevista para o dia 5 de dezembro. 

Outubro rosa Outubro rosa Outubro rosa Outubro rosa –––– A Ascom produziu filipetas com o lembrete para a campanha Outubro Rosa, de 

prevenção do câncer de mama. A distribuição ocorreu durante reunião geral com os servidores. O 

site do CNMP ganhou faixa rosa. Também foram afixados cartazes nos murais. 

Liberação do acesso às mídias sociais no CNMP Liberação do acesso às mídias sociais no CNMP Liberação do acesso às mídias sociais no CNMP Liberação do acesso às mídias sociais no CNMP –––– Foi desenvolvido um teaser com a chamada: 

“Você, livre por natureza”. O suspense gerou muito interesse no assunto. A revelação trouxe, além 

da informação da liberação das redes sociais, o conceito de que junto com a liberdade cada 

servidor também teria a responsabilidade para manusear as redes sociais, além de outras 

características a serem assumidas no ambiente digital. Foram produzidos cartazes (com o teaser e 

a resposta), displays de papel, banners digitais e podcast. 

Dia do servidor Dia do servidor Dia do servidor Dia do servidor –––– Para o dia do servidor, as várias equipes foram fotografadas nos seus 

ambientes de trabalho em poses descontraídas. Estas fotos formaram um mosaico tamanho A1 

em homenagem ao servidor. O título foi “Servidor, obrigado por ser CNMP”. Com base neste 

conceito também foi desenvolvida a decoração do churrasco em comemoração ao dia. 

Festa de Natal Festa de Natal Festa de Natal Festa de Natal –––– O convite de Natal foi feito em formato de árvore de Natal com dobraduras. 
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Para mobilizar o público interno e valorizar a participação de cada um foi desenvolvida uma ação 

em que cada servidor poderia enviar uma mensagem com uma foto. Tanto a mensagem como a 

foto virariam um cartão virtual personalizado, além de um cartaz para a decoração da festa de fim 

de ano do órgão. 

 

1.6.7 Identidade visual do CNMP 

Com a nova identidade visual do CNMP, a Ascom coordenou o processo de difusão e 

implantação dessa nova marca. Para isso, além de publicar na intranet o Manual de Aplicação da 

Marca e deixar disponíveis os arquivos da marca para aplicações diversas, a Ascom atuou para 

tirar dúvidas recebidas por telefone e por e-mail do público interno. Por meio da Assessoria de 

Comunicação Institucional, foram ainda conduzidas cuidadosamente as seguintes aplicações em 

materiais institucionais: bloco para jornalistas e eventos; blocos de rascunho; envelopes; pastas de 

plástico; pastas para eventos; placas de patrimônio; leiaute para crachás; cordinhas e roller clips 

para crachás; leiaute para Twitter; intranet e internet; assinaturas para e-mails corporativos; 

adesivos para carros; banner para ser usado como fundo em coletiva de imprensa; capa de 

processos; identidade visual para o Boletim Direto do CNMP; identidade visual padrão para os 

sistemas de informática do CNMP; papel timbrado; e sugestões de adaptação de leiaute para o 

Boletim de Serviço do CNMP. A etapa de implantação da nova marca do CNMP está, portanto, 

concluída e a marca foi consolidada em 2011.  

 

1.6.8 Publicações 

Os 02 (dois) exemplares da Revista do CNMP foram o grande esforço da Ascom, em termos de 

publicação, em 2011. Para viabilizar o lançamento do conteúdo compilado pela Comissão de 

Jurisprudência, foi feita a diagramação, criação de capa e impressão de 7.000 exemplares da 

Revista, sendo três mil para a primeira edição e quatro mil para a segunda. Para o lançamento, foi 

organizado um evento no Plenário e produzidos 02 (dois) banners de sinalização. 

Também foram diagramados e impressos os Manuais das Tabelas Unificadas (geral e técnico). 

Uma versão online foi adaptada e publicada no site do CNMP, pela Ascom. 

Para o público interno foi distribuída uma cartilha de conscientização sobre a função e o papel 

do Ministério Público. Com o objetivo de envolver os servidores, membros e prestadores de 

serviços e seus familiares nessa conscientização, foi promovida, em parceria com a ASMPF, um 

concurso de desenhos infanto-juvenis. Entre os participantes foram sorteados 02 (dois) pares de 

ingressos de cinema para filmes infantis. Todos os desenhos participantes foram publicados na 

intranet e internet. 

A cartilha do Menor Aprendiz foi outra publicação destinada também ao público interno. 
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1.6.9 Identidades visuais para eventos 

Foram desenvolvidas identidades visuais para os eventos abaixo: 

 
Tabela 33 – Identidades visuais para eventos do CNMP no período JAN-NOV/2011. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial – ASCOM/CNMP 
 

1.6.10 Cerimonial e Eventos 

O Núcleo de Cerimonial e Eventos conta hoje com 01 (um) servidor, estrutura insuficiente para 

frente à demanda. Apesar disso, o Núcleo organizou 03 (três) solenidades de posse em 2011, a 

solenidade de lançamento do Planejamento Estratégico Nacional, as solenidades de abertura e 

encerramento do 2° Congresso Brasileiro de Gestão do MP, os encontros dos Comitês de Políticas 

de Comunicação e de TI, ambientação e posse dos novos servidores do CNMP, entre outros. O 

Núcleo foi responsável por criar e implantar o formulário de solicitação de apoio de eventos, 

ferramenta que colaborou para padronizar a demanda.  

O setor trabalha atualmente na elaboração de portaria com o objetivo de regulamentar 

atribuições e atividades do Cerimonial do CNMP e padronizar procedimentos. 

 

1.7 Secretaria Geral 

A Secretaria Geral é diretamente subordinada à Presidência, cabendo-lhe exercer as atividades 

de apoio técnico-administrativo necessárias à preparação e à execução das funções do Conselho 

Nacional do Ministério Público. Além disso, a Secretaria também exerce os serviços cartorários do 

CNMP, como receber, autuar e movimentar os processos em tramitação. 

O Regimento Interno do CNMP dispõe no Capítulo VI, art. 38, que a Secretaria Geral é 

EVENTO MATERIAIS PRODUZIDOS

Planejamento Estratégico Nacional

 Banner de sinalização, banner web, crachás, 

programação do evento, tela de power point e papel 

timbrado. 

I Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do 

Ministério Público no Controle Externo da Atividade 

Policial 

 Banner de sinalização, banner web, crachás, 

programação do evento, tela de power point e papel 

timbrado. 

I Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do 

Ministério Público junto ao Sistema Prisional

 Banner de sinalização, banner web, crachás, 

programação do evento, tela de power point e papel 

timbrado. 

Encontro do Comitê de Políticas de Comunicação do 

Ministério Público (CPCOM)
 Crachás e papel timbrado 

Encontro do Comitê de Políticas de Tecnologia de 

Informação do Ministério Público (CPTI)
 Crachás e papel timbrado 

Encontro de Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária em Foco

 Adaptação da arte desenvolvida pelo Ministério 

Público do Rio de Janeiro em banner com 

programação e em crachás 

2° Congresso de Gestão do Ministério Público 
 Logomarca própria, crachás, banners web e físico, 

certificado, telas em power point 
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diretamente subordinada à Presidência do CNMP, sendo dirigida por membro do Ministério Público 

designado pelo Presidente, nos termos do art. 29, inciso XX, do mesmo Diploma Legal, cabendo-

lhe assessorar todos os demais órgãos do Conselho. 

Atualmente, o cargo de Secretário-Geral é ocupado pelo Procurador Regional da República 

José Adércio Leite Sampaio, e o de Secretário-Geral Adjunto pela Procuradora Regional do Trabalho 

Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, ambos nomeados por meio da Portaria CNMP-PRESI 

n° 003, de 12 de agosto de 2009, publicada no Diário da Justiça no dia 17 do mesmo mês. 

Integram a Secretaria Geral as seguintes áreas: Secretaria de Gestão Estratégica, Secretaria de 

Planejamento Orçamentário, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Administração 

e Secretaria Jurídica. 

Em 2011, a Secretaria Geral do CNMP promoveu mudanças substanciais à maneira de 

administrar e organizar a Instituição, implementando a gestão estratégica dos recursos humanos e 

financeiros do Conselho e disseminando a cultura da administração pública por resultados. Como 

corolário desta nova forma de organização, consolidou-se o Plano de Gestão para o biênio 

2011/2013, que fixou prazos e estabeleceu responsáveis por metas, ações e projetos necessários 

para atingir os objetivos fixados no Planejamento Estratégico do CNMP. 

Visando a consolidar a autonomia administrativa do Conselho Nacional, a Secretaria Geral 

empenhou-se especialmente na ampliação de seu orçamento, dedicando-se também à locação de 

sede única para o Conselho e à construção de espaço próprio para sua futura acomodação. A 

Secretaria empenhou-se, ainda, na estruturação das áreas de Administração, Tecnologia da 

Informação e Comunicação Social, com a absorção da maioria dos serviços realizados antes no 

âmbito da Procuradoria Geral da República. A modernização tecnológica do CNMP, através da 

criação e aquisição de sistemas e equipamentos de informática, também foi uma das conquistas 

realizadas ao longo do ano. Tais medidas, sem dúvida, conferem à Instituição uma estrutura física 

e logística minimamente necessária ao desempenho de suas atividades. 

Durante o ano, com a entrada em vigor da Lei nº 12.412/2011, a Secretaria Geral iniciou a 

implementação da nova estrutura organizacional do CNMP e também de seu quadro próprio de 

pessoal, medida de extrema importância para a operacionalização das competências 

constitucionais do Conselho e a maximização de sua capacidade de resolver as demandas da 

sociedade. 

A estrutura orgânica foi redesenhada e foram nomeados 108 (cento e oito) candidatos 

aprovados em concurso público, dentre Técnicos e Analistas, e iniciou-se a implementação de 62 

(sessenta e dois) cargos em comissão e 30 (trinta) funções de confiança. Com a finalidade de 

desenvolver competências técnicas e gerenciais ao quadro de pessoal, foram disponibilizados 

cursos e realizados eventos ao longo de todo o ano.  

Além disso, a Secretaria Geral realizou o primeiro processo seletivo público para estágio de 

nível superior, para estudantes dos cursos de administração, direito, jornalismo, relações públicas 

e tecnologia da informação. E, recentemente, lançou o segundo processo seletivo, que também 
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contemplou os alunos das áreas de engenharia civil, arquitetura, biblioteconomia, contabilidade e 

arquivologia. 

Em 2011, a Secretaria Geral deu suporte à realização de diversos eventos, realizados pelo 

CNMP, que visaram, primordialmente, ao Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público 

brasileiro e ao seu aprimoramento como Instituição. Os eventos contaram com a participação de 

centenas de servidores e membros que atuam nas áreas meio e fim dos Ministérios Públicos dos 

Estados e da União, de todo país. 

Como se demonstrará a seguir, há na Secretaria Geral vários projetos que, em breve, serão 

capazes de entregar resultados concretos para o CNMP. Sem dúvida, ainda existem grandes 

desafios a serem superados, mas, pelo trabalho em conjunto e de forma integrada de todos os 

setores da Secretaria Geral, em 2012, poderemos consolidar e avançar sobre as conquistas até 

agora alcançadas. 

Os próximos itens apresentam a síntese das atividades desenvolvidas durante o ano de 2011 

pelas secretarias vinculadas à Secretaria Geral e representam o comprometimento e os resultados 

alcançados nesta gestão. 
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1.7.1 Secretaria de Gestão Estratégica 

A Secretaria de Gestão Estratégica foi instituída no organograma do Conselho Nacional do 

Ministério Público a partir do mês de fevereiro de 2010. Suas atividades, de forma geral, consistem 

em: 

• Coordenar e garantir a execução do Planejamento Estratégico do CNMP, definido 

para o período 2010 – 2015; 

• Monitorar os projetos estratégicos do CNMP, padronizando procedimentos, 

documentos e rituais relativos à sua gestão, além de consolidar e publicar 

informações sobre o desempenho desses mesmos projetos; 

• Promover treinamentos relativos à Metodologia de Gestão de Projetos do Conselho 

Nacional do Ministério Público (MGP-CNMP), identificando especialistas no assunto e 

apoiando eventos de capacitação; 

• Comandar e municiar o órgão com números e toda a estatística processual do 

CNMP, além da atuação Administrativa e Funcional das unidades do Ministério 

Público; 

• Subsidiar e apoiar as atividades da Comissão de Planejamento Estratégico e 

Acompanhamento Legislativo do CNMP. 

 

Dessa forma, foi buscada a estruturação da Secretaria em áreas de especialidade, facilitando 

a organização das atividades a serem desempenhadas pela SGE em 2011. A distribuição das 

áreas da Secretaria, para o 1° Semestre, funcionou da seguinte forma: 

• Secretaria de Gestão Estratégica, representado pelo próprio Secretário, responsável 

direto pela implantação das atividades de planejamento estratégico da instituição, 

além da liderança de todos os projetos e atividades da Secretaria; 

• Coordenadoria de Gestão de Projetos, com 02 (dois) servidores, responsável pela 

coordenação e pela implantação da metodologia de gestão de projetos, além da 

criação de uma estrutura de Escritório de Projetos, capaz de suportar as evoluções 

sucessivas definidas e alinhadas ao Planejamento Estratégico institucional; 

• Núcleo de Ação Estratégica, com 02 (dois) servidores (criado através da Resolução 

n° 25, de 03 de dezembro de 2007), responsável pelo suporte às solicitações da 

Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, 

acompanhamento do fornecimento das informações referentes às Resoluções n° 

32 e 33 (criadas em 01 de dezembro e 15 de dezembro de 2008, respectivamente) 

para possibilitar o diagnóstico de volumes referentes às questões administrativas e 

funcionais das unidades do Ministério Público, além de dar apoio às demais áreas 

da Secretaria em questão. 
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Devido à aprovação da Lei 12412/2011, que dá uma melhor estrutura organizacional ao 

CNMP, foram feitas as seguintes readaptações à SGE, visando sempre a melhor execução das 

atividades: 

• Foi mantida a figura da Secretaria de Gestão Estratégica, representado pelo próprio 

Secretário, responsável direto pela implantação das atividades de Planejamento 

Estratégico da instituição, além da liderança de todos os projetos e atividades da 

secretaria; 

• A Coordenadoria de Gestão de Projetos passou a ser chamada de Assessoria de 

Gestão de Projetos (ASSAGP), com 04 (quatro) servidores, mantendo as atividades 

já citadas, além de trazer para si a responsabilidade de o portfólio de projetos 

estratégicos definidos pela instituição; 

• O Núcleo de Ação Estratégica (NAE), agora com 03 (três) servidores (criado através 

da Resolução n° 25, de 03 de dezembro de 2007), mantendo suas 

responsabilidades já citadas e incorporando o serviço de análise estatística dos 

dados gerados pela Secretaria. Além disso, são incorporadas ao NAE as atividades 

de acompanhamento da Resolução n° 74 (aprovada pelo Plenário do Conselho, em 

substituição às Resoluções n° 32 e 33) e o acompanhamento e gestão do 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, lançado em 09 de 

novembro de 2011 e que será detalhado adiante neste documento. 

• Foi criado o Núcleo de Organização e Documentação (NOD), com o objetivo de 

subsidiar o CNMP, inicialmente, com a documentação e padronização de todos os 

processos de trabalho executados pelas diversas áreas do Conselho, possibilitando a 

perpetuação do conhecimento existente atualmente apenas com os servidores, 

além de possibilitar um melhor repasse desse conhecimento aos novos servidores. 

Hoje o NOD consta com 02 (dois) servidores e 02 (dois) estagiários para maior 

agilidade de resposta no mapeamento dos processos de trabalho das áreas. 

 

O ano de 2011 foi um ano de sensível evolução na Secretaria de Gestão Estratégica. Isso pode 

ser sentido através do reconhecimento interno de seus membros e servidores sobre o trabalho 

executado pela Secretaria, além da visibilidade nacional dada à esta área do CNMP, devido às 

inúmeras iniciativas geradas e coordenadas por ela durante o ano. 

A seguir, são mencionadas as realizações desta Secretaria durante todo o ano de 2011. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNMPPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNMPPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNMPPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNMP    

O ano de 2011 foi de extrema importância para a consolidação do modelo de Gestão 

Estratégica implantado no CNMP durante o ano de 2010. Neste ano, foram realizadas 02 (duas) 

Reuniões de Análise da Estratégia do Conselho, com o intuito de possibilitar o acompanhamento 
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da Estratégia definida, além da avaliação dos indicadores definidos para cada um dos objetivos 

definidos em seu Mapa Estratégico. Como principais resultados, temos: (i) a coleta de 

aproximadamente 70% dos indicadores do CNMP, com grande possibilidade de chegar a 85% 

durante o 2° semestre deste ano; (ii) a revisão dos indicadores definidos em 2010. Com a 

maturidade obtida pelas Secretarias do CNMP, bem como pelos Conselheiros, foi possível uma 

reavaliação das informações coletadas, resultando na retirada de 06 (seis) indicadores, além da 

revisão da forma de coleta de mais 04 (quatro) indicadores. A seguir, temos alguns indicadores 

que tiveram maior evolução no ano de 2011. 

• Índice de Produtividade de Processos: Indicador não teve sua meta cumprida no ano 

de 2010, apesar de identificado um crescimento durante o decorrer do ano de 

2010. Para o ano de 2011, durante todo o período observa-se a manutenção do 

indicador acima da meta, com queda identificada durante os meses de Agosto e 

setembro, justificadamente pela mudança na composição do CNMP. Mas já se 

verifica crescimento neste final de ano, mantendo-se superior à meta esperada para 

o ano. 

 

 

Gráfico 17 – Índice de Produtividade de Processos (Ano 2010) 
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

 
Gráfico 18 – Índice de Produtividade de Processos (Ano 2011) 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
 

• Quantidade de Acessos ao Sítio do CNMP: Indicador com maior evolução no 

Planejamento Estratégico da instituição, principalmente em função da reformulação 
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do sítio eletrônico existente no ano de 2010 e da implantação do novo Portal do 

CNMP, projeto estratégico implantado durante o ano de 2011 (válido tanto para 

acessos ao sítio em geral quanto acessos de visitantes únicos). 

 
Gráfico 19 – Número de visitas ao sítio do CNMP (Ano 2010) 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
 

 
Gráfico 20 – Número de visitas ao sítio do CNMP (Ano 2011) 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
 

 
Gráfico 21 – Número de IP's diferentes acessando o sítio do CNMP (Ano 2010) 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
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Gráfico 22 – Número de IP's diferentes acessando o sítio do CNMP (Ano 2011) 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
 

Outro momento importante para que o modelo se consolidasse foi a realização, no mês de 

Setembro, do 2° Evento de Elaboração do Plano de Gestão do Conselho Nacional do Ministério 

Público. O evento tem como objetivo primordial o desdobramento do Planejamento Estratégico do 

CNMP para todas as Secretarias e Coordenadorias, através da adequação dos projetos setoriais 

existentes em cada área aos Objetivos Estratégicos do Conselho. Estiveram presentes a este 

evento, que teve a duração de 02 (dois) dias, todos os Secretários do CNMP e seus substitutos, 

além da Chefia de Gabinete da Presidência. Além disso, foi realizado durante o mês de Outubro, no 

evento relativo ao Dia do Servidor Público, uma apresentação do Plano de Gestão gerado, 

buscando proporcionar maior transparência das iniciativas e ações setoriais alinhadas ao 

Planejamento Estratégico do órgão. Vale lembrar que o Plano de Gestão elaborado terá a vigência 

de 02 (dois) anos e será entregue à Secretaria Geral do Conselho, para posterior repasse à 

Presidência e aos demais Conselheiros. 

Outro fato de grande relevância para o CNMP no ano de 2011 foi a solicitação realizada pela 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para utilização do modelo de Gestão Estratégica 

implantado no órgão em sua totalidade (ou seja, com todas as informações fidedignas) para ser 

objeto de curso voltado à Gestores do Poder Executivo. Essa solicitação deu-se pelo fato do 

reconhecimento, pela instituição citada, de um processo de acompanhamento de estratégia 

realizado com qualidade e com capacidade de ser implantado em outros órgãos públicos. Por ser 

um órgão preocupado com a disseminação de boas práticas, o Conselho autorizou a divulgação 

das informações e acompanhou a realização do curso, atuando como facilitador durante o período 

do treinamento. O curso, denominado “Oficina aplicada: Reunião de Avaliação da Estratégia – 

RAE", foi realizado durante os dias 10, 11 e 13 de Outubro, com a participação dos servidores 

desta Secretaria e da Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. As 

avaliações referentes a este curso encontram-se abaixo transcritas do relatório enviado pela ENAP: 
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Tabela 34 – Avaliação de reação dos alunos (por item) – Curso: “Oficina de Avaliação da Estratégia (RAE)” 

Fonte: Escola Nacional de Administração Pública - ENAP 
 

 

QUESTÃO RESPOSTAS MÉDIA
DESVIO 

PADRÃO
MODA

1 - Domínio dos conteúdos abordados.            12,00       9,83            0,39     10,00 

2 - Segurança ao transmitir os conteúdos            12,00       9,75            0,45     10,00 

3 - Clareza ao transmitir conteúdos.            12,00       9,25            0,75     10,00 

4 - Objetividade na condução das aulas.            12,00       9,00            0,60       9,00 

5 - Cumprimento da ementa proposta para 

a disciplina.
           12,00       9,50            0,52     10,00 

6 - Uso de estratégias de ensino 

adequadas para transmitir os conteúdos 

(aula expositiva, exercícios, estudos de 

caso, simulações etc.)

           12,00       9,08            0,79       9,00 

7 - Incentivo à participação dos alunos.            12,00       9,00            2,86     10,00 

8 - Respostas adequadas aos 

questionamentos dos alunos.
           12,00       8,83            0,83       9,00 

9 - Encadeamento dos temas durante a 

disciplina.
           12,00       8,67            0,78       9,00 

10 - Conteúdos propostos pela disciplina 

para o alcance dos objetivos do curso.
           12,00       8,67            1,07       9,00 

11 - Material de leitura suficiente e 

adequado para o desenvolvimento da 

disciplina.

           12,00       8,33            1,07       8,00 

12 - A carga horária foi suficiente para 

desenvolver o conteúdo programático 

proposto no planejamento.

           12,00       6,92            1,38       7,00 

13 - Acredito que os assuntos abordados 

são relevantes para minha atividade 

profissional.

           12,00       9,58            0,67     10,00 

14 - Assimilei os conteúdos transmitidos.            12,00       9,50            0,67     10,00 

15 - Adquiri novos conhecimentos            12,00       9,25            0,75     10,00 

16 - Sou capaz de reconhecer situações de 

trabalho em que poderei aplicar os 

conhecimentos adquiridos.

           12,00       9,50            0,67     10,00 
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Tabela 35 – Avaliação de reação dos alunos (Geral) – Curso: “Oficina de Avaliação da Estratégia (RAE)” 

Fonte: Escola Nacional de Administração Pública - ENAP 
 

 

O volume de convites para o compartilhamento das boas práticas realizadas pela Secretaria 

envolveu também o convite para inúmeras palestras, podendo ser destacadas as palestras 

ministradas ao Ministério Público do Trabalho (em Fevereiro), ao Ministério Público do Estado de 

Alagoas (em Agosto) e à Polícia Federal (em Novembro). 

Mesmo com esse volume de realizações, a Secretaria já possui mapeada uma série de 

iniciativas para o ano de 2012, dentre elas: 

• Realização de mais Reuniões de Análise da Estratégia: apesar dos bons resultados 

obtidos nas reuniões realizadas durante o ano de 2011, é necessário o aumento do 

volume de reuniões realizadas para que o objetivo da realização trimestral da 

mesma seja alcançado. Para tal, a Secretaria, em conjunto com a Comissão de 

Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, pretende estabelecer 

uma agenda comum para que não haja prejuízo do órgão no acompanhamento de 

seu modelo de Gestão Estratégica. 

• Melhoria no processo de Comunicação da Gestão Estratégica: mesmo com o 

conhecimento do modelo de Gestão pelo quadro de servidores atuais, muitos não se 

sentem participantes ou contribuintes do processo, o que pode gerar descrédito nas 

metas e iniciativas definidas para os próximos anos. Para isso, a Secretaria tem 

como objetivo para o próximo ano o reforço e a maior transparência dos resultados 

obtidos durante todo o ano, além de manter o processo de cultura no modelo 

estabelecido para os novos servidores que integrarão os quadros do CNMP para o 

ano de 2012. 

• Reformulação do sítio eletrônico do CNMP quanto às informações de seu modelo de 

Gestão Estratégica: por diversas vezes, no ano de 2011, a Secretaria recebeu 

contatos e solicitações para o intercâmbio de informações com Ministérios Públicos 

e outras instituições quanto ao seu Planejamento Estratégico. Isso aconteceu, em 

parte, devido à dificuldade em encontrar, no sítio eletrônico do Conselho, as 

informações necessárias. Dessa forma, será realizada, em parceria com a 

Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial, uma revisão do atual conteúdo 

existente no sítio, além de uma nova proposta de publicação das informações 

relativas ao Planejamento Estratégico do CNMP. 

 

ÁREAS MÉDIAS

DESEMPENHO DO PROFESSOR 9,28      

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 8,15      

RESULTADOS E APLICABILIDADE 9,46      
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO    

Trata-se do projeto de maior importância dessa Secretaria para o ano de 2011. Conduzido 

juntamente com a Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, o 

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público foi composto por 06 (seis) etapas, 

conforme figura a seguir: 

 
Figura 08 – Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público – Etapas do Projeto 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
 

As etapas do projeto buscaram sequenciar um processo de estudo e conhecimento de todo o 

material que o Conselho Nacional do Ministério Público e todas as unidades do Ministério Público 

tinham desenvolvido a respeito da temática da Gestão Estratégica, a busca por apoio e adesão ao 

projeto, o entendimento das necessidades e prioridades locais alinhadas às necessidades da área 

meio, o estabelecimento das ferramentas do Planejamento Estratégico (Missão, Visão, Mapa 

Estratégico, Indicadores e Programas), até seu lançamento. Desta forma, o projeto pode ser assim 

detalhado: 

• 1ª Etapa – Avaliação / Conhecimento da Situação Atual: Esta etapa do projeto 

consiste na identificação, levantamento e análise de toda a documentação já 

existente no CNMP e nos diversos Ministérios Públicos sobre Planejamento 

Estratégico. Já era de ciência do Conselho que vários MPs possuíam trabalhos 

desenvolvidos nesta temática e era de suma importância ter total conhecimento do 

material. Com base nas informações disponíveis e nas informações solicitadas aos 

Ministérios Públicos, foi estabelecido um plano de trabalho de todo o projeto, além 

da criação de uma ferramenta que sistematizava todo o material recebido pelo 

CNMP. Esta ferramenta foi chamada “MPInfo” e deu suporte a todas as demais 

etapas realizadas para o Planejamento Estratégico Nacional. 
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Figura 09 – Tela de acesso ao Sistema MPInfo 
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

 

Figura 10 – Tela de pesquisa ao Sistema MPInfo 
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

Além disso, foi realizada uma entrevista com todos os Procuradores-Gerais dos Ministérios 

Públicos dos Estados e da União, buscando entender o que a liderança pensava do projeto, quais 

as suas expectativas e suas percepções para que fossem definidas as prioridades de cada um dos 

MPs entrevistados. Para complementar, foi desenvolvida uma enquete, através do sítio eletrônico 

do Conselho Nacional do Ministério Público, buscando ter a opinião de Promotores, Procuradores e 

Subprocuradores a respeito de 02 (dois) conceitos importantes: a relevância (considera a 

importância da temática para a sociedade e para o próprio MP) e a prioridade (gravidade da 

temática no contexto regional). Isso foi feito para 50 (cinquenta) temas destacados dos próprios 

Planejamentos Estratégicos e o resultado obtido para a enquete foi de 1474 (hum mil, 

quatrocentos e setenta e quatro) respostas, contemplando um valor acima de 10% dos membros 

do Ministério Público, divididos da seguinte forma: 
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Tabela 36 – Quadro resumo das informações coletadas 
Fonte: Enquete PEN - Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

Data de corte: 05 de abril de 2011 – 7h30 
 

 
Gráfico 23 – Divisão dos participantes da enquete (por cargo) 

Fonte: Enquete PEN - Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
Data de corte: 05 de abril de 2011 – 7h30 

 
 

# MP ORIGEM QUANTIDADE # MP ORIGEM QUANTIDADE

1 MPF 289              16 MP/ES 30                

2 MP/SP 171              17 MP/MS 28                

3 MP/RJ 155              18 MP/SC 28                

4 MP/RS 100              19 MP/BA 21                

5 MP/PA 65                20 MPM 20                

6 MPT 64                21 MP/PE 19                

7 MP/MG 64                22 MP/RO 12                

8 MP/CE 56                23 MP/PI 11                

9 MP/AM 54                24 MP/AP 8                   

0 MP/GO 49                25 MP/PB 8                   

11 MPDFT 45                26 MP/RR 7                   

12 MP/AC 43                27 MP/RN 6                   

13 MP/MT 39                28 MP/AL 5                   

14 MP/TO 36                29 MP/SE 4                   

15 MP/PR 34                30 MP/MA 3                   
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Figura 11 – Resultado por Região 

Fonte: Enquete PEN - Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
Data de corte: 05 de abril de 2011 – 7h30 

 
 

• 2ª Etapa – 1° Encontro Nacional do Ministério Público: Esta etapa consistia na 

organização do evento de lançamento do projeto, onde seria buscada basicamente a 

adesão e o apoio das unidades dos Ministérios Públicos em torno de um pacto pelo 

Planejamento Estratégico Nacional. Os objetivos foram os seguintes: (i) Aperfeiçoar 

o Ministério Público brasileiro e prestar melhores serviços à sociedade; (ii) Trabalhar, 

em conjunto, na elaboração do Planejamento Estratégico Nacional da instituição; 

(iii) Construir integração e convergência em objetivos e ações, respeitadas a 

autonomia e as peculiaridades regionais; e (iv) Atuar de forma cada vez mais efetiva 

na defesa do regime democrático e dos direitos dos cidadãos. 

• 3ª Etapa – Eventos Regionais e Evento da Área Meio: Nesta etapa, o Conselho 

Nacional do Ministério Público esteve presente nas diversas regiões do país, 

buscando ouvir localmente as necessidades de cada um dos Ministérios Públicos. 

Para tal, foram organizados 08 (oito) Eventos Regionais referentes às atividades 

finalísticas dos MPs e 01 (hum) Evento para discussão das atividades da área meio 

de cada unidade. Os eventos foram organizados da seguinte forma: 
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Figura 12 – Distribuição dos eventos regionais e do evento da área-meio – Projeto PEN 
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

O insumo coletados nestes eventos foi de fundamental importância para a construção das 

ferramentas básicas do PEN-MP, componentes da próxima etapa do projeto. 

• 4ª Etapa – Construção das Ferramentas Básicas – Planejamento Estratégico 

Nacional: Com base em todas as informações geradas até aquele momento, foi 

iniciado o processo de construção das ferramentas básicas do Planejamento 

Estratégico Nacional: Missão Visão, Mapa Estratégico, Indicadores e Programas. 

Para a construção dessa ferramenta, além da consultoria contratada para o projeto 

(GDconsult), foi de fundamental importância o grupo de membros auxiliares da 

Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo do CNMP. 

Como resultados desta etapa, foram definidas as ferramentas a seguir: 

⇒ Missão: “Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis para a concretização dos valores democráticos e da 

cidadania”. 

⇒ Visão: “Instituição reconhecida como transformadora da realidade social e 

essencial para a preservação da ordem jurídica e da democracia”. 

⇒ Mapa Estratégico: Figura a seguir. 
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Figura 13 – Mapa Estratégico – Planejamento Estratégico Nacional 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

⇒ Indicadores: estarão em documento anexo, para facilitar o entendimento do 

conteúdo definido”. 

⇒ Programas Priorizados (Temas): Infância e Juventude, Combate à Criminalidade, 

Improbidade Administrativa e Corrupção, Meio Ambiente e Estruturantes (Gestão, 

Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Comunicação). 

Os programas, a partir dos temas priorizados, foram discutidos por representantes de todos os 

Ministérios Públicos (um representante de cada MP para cada um dos temas priorizados) em uma 

oficina temática, realizada nos dias 13 e 14 de Outubro em Brasília. Nesta oficina, os membros já 

trabalharam com base na metodologia estabelecida para o detalhamento dos programas. A seguir, 

apresentamos um resumo da metodologia utilizada. 

 

LÓGICA DE ALINHAMENTO:LÓGICA DE ALINHAMENTO:LÓGICA DE ALINHAMENTO:LÓGICA DE ALINHAMENTO:    

A lógica de alinhamento do Ministério Público brasileiro estabelece as escolhas nacionais do 

MP em termos de objetivos e evidencia as estruturas e os esforços necessários para sua execução, 

além disso, orienta taticamente os diversos ramos do MP para a cooperação nacional. O modelo 

proposto se utiliza dos seguintes elementos: 

• Macrodesafios: correspondem aos grandes desafios do Ministério Público brasileiro, ou 

seja, constituem-se nas contribuições da organização para a sociedade brasileira. Os 
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macrodesafios foram assim definidos: Defesa dos Direitos Fundamentais; 

Transformação Social; Indução de Políticas Públicas; Diminuição da Criminalidade e da 

Corrupção. 

• Objetivos: ainda voltados para a perspectiva nacional, os objetivos correspondem aos 

desafios nacionais do MP organizados em sua estratégia. Reportam-se aos resultados 

institucionais que o MP deve levar a sociedade que foram assim definidos: Contribuir 

para o aperfeiçoamento do regime democrático; Assegurar o respeito aos direitos da 

criança e do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência; Promover a igualdade, 

a inclusão social e assegurar o respeito às comunidades tradicionais; Assegurar o 

direito à educação, à saúde e ao trabalho digno; Zelar pela defesa e proteção do meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável; Combater a improbidade administrativa e 

defender o patrimônio público, social, histórico e cultural; Assegurar a defesa dos 

direitos do consumidor e proteger a ordem econômica e financeira; Atuar na prevenção 

e repressão do trabalho escravo e tráfico de pessoas; Fortalecer o controle externo da 

atividade policial; Aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas; Atuar na 

prevenção e repressão da criminalidade organizada, tráfico de drogas e crimes de 

fronteira; Fortalecer a prevenção e repressão de crimes graves, tanto comuns como 

militares. 

• Programas: constituem-se nos grandes eixos de mobilização de esforços do MP para a 

geração de resultados institucionais (objetivos) e para a sociedade (macrodesafios). Por 

meio da escolha de temas mobilizadores, tais como: combate à criminalidade; infância 

e juventude; meio ambiente; e improbidade administrativa e corrupção, serão 

estruturados programas nacionais que terão como objetivo alinhar as iniciativas 

regionais às linhas temáticas priorizadas. 

• Iniciativas: correspondem aos esforços locais organizados em projetos. Em outras 

palavras são os instrumentos geradores de produtos ou entregas para a sociedade que 

visam contribuir com os objetivos e macrodesafios nacionais. 

 

REGIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA:REGIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA:REGIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA:REGIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA:    

A materialização da estratégia em nível local se dará por meio dos projetos ou iniciativas. Ou 

seja, são os esforços empreendidos localmente que configuram a implementação da Estratégica 

Nacional do Ministério Público. Entretanto, maior serão o eco e impacto dessas ações se elas 

estiverem sendo coordenadas nacionalmente, com o propósito de aumentar a unidade do MP, 

ganhando em escala e, possivelmente, aumentando sua eficiência. 

Os programas serão os instrumentos de gestão dos esforços nacionais. Serão definidos temas 

estratégicos prioritários de importância nacional para o MP. A partir desses temas serão 

elaborados programas com a seguinte estrutura: Tema estratégico; Contribuição para a sociedade; 
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Desafio nacional (objetivo do programa); Componentes do programa (desafios da temática); Metas; 

Foco de intervenção. 

Em que pese a predefinição desses elementos em nível nacional, cada MP, ao aderir ao 

programa, poderá optar em vincular seu projeto ao componente e meta já existente ou propor um 

novo componente e uma nova meta ao programa. Desta forma, caso ainda não tenham sido 

contempladas as necessidades locais, os MPs poderão alinhar seus objetivos locais (componentes) 

e seus resultados locais (metas) ao modelo de gestão. Concluindo, o Modelo Lógico dos Programas 

do Ministério Público Nacional (representado pelo quadro a seguir) suporta tanto das definições 

nacionais quanto os desafios regionais dos MPs. 

 

 
Figura 14 – Exemplo – Modelo Lógico dos Programas do Ministério Público Brasileiro 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS:ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS:ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS:ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS:    

A fase de estruturação corresponde aos processos de coordenação e organização do 

planejamento do programa. Nesta etapa são definidos os principais elementos dos do programa 

tais como: objetivos, metas, componentes e foco de intervenção. As atividades necessárias e 

suficientes para estruturação do programa podem ser observadas na figura abaixo. 
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Figura 15 – Processos de Coordenação e Organização dos Programas 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

As atividades etapa de estruturação do programa foram organizadas em três fases: seleção, 

organização e lançamento. 

• Seleção: envolve a escolha e caracterização do tema que será desenvolvido pelo 

programa. Além disso, é feito um alinhamento estratégico aos objetivos do Ministério 

Público brasileiro. A fase de seleção do programa representa a análise cuidadosa: do 

contexto onde a situação concreta e objeto da intervenção pretendida se inserem; dos 

resultados e impactos obtidos ao longo de um processo histórico de possíveis 

intervenções institucionais, bem como dos próprios beneficiários; dos diferentes atores 

envolvidos na teia de relações sociais de uma dada situação. A contextualização 

permite conhecer as oportunidades de intervenção, como também o grau de 

sustentabilidade da ideia, em termos políticos, técnicos, financeiros e da aceitação dos 

principais atores sociais envolvidos. 

• Organização: contempla os principais elementos da lógica de intervenção definida para 

o programa, a saber: objetivo, componentes, metas e foco de intervenção, organizados 

um uma ferramenta denominada Modelo Lógico do Programa. Ela é elaborada no 

momento inicial de planejamento, contemplando atualizações, sempre que necessário. 

Constitui-se em importante peça para o monitoramento e avaliação de alcance dos 

resultados. Neta fase também é definido o tempo de iniciação do programa e estimada 
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sua vigência. 

• Lançamento: corresponde à divulgação do programa para todo o Ministério Público, ou 

seja, inicia-se com o lançamento a regionalização do programa para os Ministérios 

Públicos aderentes a iniciativa. 

Com base nessa ferramenta, foram definidas as seguintes matrizes de atuação para cada um 

dos programas: 

 
Figura 16 – Matriz inicial – Programa Infância e Juventude 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

 
Figura 17 – Matriz inicial – Programa Combate à Criminalidade 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
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Figura 18 – Matriz inicial – Programa Improbidade Administrativa e Corrupção 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

 
Figura 19 – Matriz inicial – Programa Meio Ambiente 
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

Os chamados Programas Estruturantes, referentes à área meio (Gestão, Gestão de Pessoas, 

Tecnologia da Informação e Comunicação) começarão a ser desenvolvidos pelos grupos de 

trabalho já existentes no âmbito dos Ministérios Públicos: Comitê de Políticas de Comunicação (CP-

Com), Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação (CPTI) e Fórum Nacional de Gestão (FNG). 

• 5ª Etapa – 2° Encontro Nacional do Ministério Público: Este evento ocorreu durante 

o 2° Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público e contou com a presença 

de diversas autoridades. Mais uma vez, o CNMP buscou explicar a necessidade da 

adesão dos Ministérios Públicos ao PEN-MP, para que o projeto fosse bem sucedido. 

• 6ª Etapa – Plano de Comunicação do Projeto e Manual de Desdobramento da 

Estratégia: Consiste na única etapa ainda em andamento, com previsão de término 

para o mês de Dezembro. 

Para o ano de 2012, está prevista a Implementação do Planejamento Estratégico Nacional, 

com a presença do CNMP nas unidades do Ministério Público, buscando a criação de um banco 

nacional de projetos, para melhor compartilhamento de boas práticas existentes nos Ministérios 
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Públicos, além da implantação de ferramentas para monitoramento da Gestão Estratégica 

nacional. 

 

IIII    MOSTRA DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIROMOSTRA DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIROMOSTRA DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIROMOSTRA DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO::::    

A Secretaria de Gestão Estratégica participou da I Mostra de Sistemas do Ministério Público 

brasileiro, realizado na cidade de São Paulo/SP nos dias 24 e 25 de agosto de 2011. 

 

2° CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:2° CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:2° CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:2° CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:    

A Secretaria de Gestão Estratégica foi uma das organizadoras, junto à Secretaria Geral, do 2° 

Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público (CBGMP). O Congresso foi realizado nos dias 

08, 09 e 10 de Novembro e contou com 320 participantes, além da presença de palestrantes 

renomados como a jornalista Zileide Silva (TV Globo), o esportista Lars Grael, o empresário Ulisses 

Tapajós, dentre outros. 

A seguir, são apresentadas as informações sobre a programação e a avaliação dos 

palestrantes: 
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Figura 20– Programação do 2º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
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Gráfico 24 – Avaliação dos Palestrantes do 2º CBGMP – Domínio sobre o assunto 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

 
Gráfico 25 – Avaliação dos Palestrantes do 2º CBGMP – Clareza nas explicações 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 
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Gráfico 26 – Avaliação dos Palestrantes do 2º CBGMP – Contribuição dada para o alcance dos resultados 

Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica – SGE/CNMP 

 

1.7.1.1 Assessoria de Gestão de Projetos  

As atividades da Assessoria no período de janeiro a novembro de 2011, basicamente se 

concentraram no acompanhamento dos projetos estratégicos que estão em andamento, 

verificando a sua aderência à MGP-CNMP. Durante todo o ciclo de execução e monitoramento dos 

projetos, foi avaliada a eficácia da metodologia criada e tomadas as ações necessárias para que a 

metodologia evolua e amadureça para que possa se tornar mais eficiente. Em Agosto de 2011 a 

Assessoria de Gestão de Projetos recebeu o reforço de mais 2 servidores para aumentar o quadro 

e a capacidade operacional da Assessoria. Com esse acréscimo a Assessoria passou a ter 4 

servidores. Tomou-se a decisão de a Assessoria não ficar apenas responsável pelo Escritório de 

Projetos institucional do CNMP e, com este acréscimo no quadro, os servidores passaram a ficar 

responsáveis também pela gestão dos Projetos Estratégicos do Conselho. Atuando como Gerentes 

de Projeto. Dos 29 Projetos Estratégicos, definidos no Planejamento Estratégico do Conselho 

Nacional do Ministério Público, 7 foram concluídos em 2011, 15 estão em andamento e 7 ainda 

não foram iniciados. 

A seguir um quadro resumo com o status dos 29 projetos estratégicos acompanhados pelo 

Escritório de Projetos: 

PROJETOS ESTRATÉGICOS STATUS COMENTÁRIOS 

Mapeamento de Processos de 
Trabalho 

Em 
andamento 

100% dos processos da SGE 
mapeados. Mapeamento da STI e S A 

iniciados. 

Sistema Processual Eletrônico do 
CNMP 

Em 
andamento 

Termo de cooperação técnica entre o 
CNJ e CNMP com previsão de 

assinatura em Dezembro 2011. 
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Uniformização de Tabelas 
Processuais (Taxonomia) 

Em 
andamento 

  

Programa de Modernização da 
Infraestrutura Tecnológica do 

Ministério Público 

Não 
iniciado 

  

Infraestrutura de Tramitação 
Processual e Jurisprudência 

Concluído 
 

Sistema de Cadastro Nacional de 
Membros do Ministério Público 

Em 
andamento 

Projeto em fase de desenvolvimento 
pela fábrica de software.  Aguardando 

os inicios dos testes. 

SIPROC – Sistema Integrado de 
Informações de Inquéritos Civis, 
Processos Coletivos e Termos de 

Ajustamento de Conduta 

Em 
andamento 

Projeto está aguardando a criação do 
grupo de trabalho para dar 

prosseguimento a atividade do projeto. 

Sistema de Sessão Eletrônica Concluído   

Registro Civil 
Não 

iniciado 
  

Implementação das ações do 
ENCCLA (Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro) 

Em 
andamento 

Projeto consiste da participação do 
representante do CNMP nas reuniões 

do grupo que compõe a ENCCLA. 

Implementação das ações da 
ENASP (Estratégia Nacional de 
Justiça e Segurança Pública) 

Em 
andamento 

Projeto consiste da participação do 
representante do CNMP nas reuniões 

do grupo que compõe a ENASP. 

Programa de Ações Temáticas para 
o Ministério Público:   

• Centro de Excelência na área 
da Infância e Juventude 

Em 
andamento 

Implantação das resoluções n° 67 e 
n° 71. 

• Centro de Excelência no 
Sistema Carcerário e no 
Controle Externo da 
Atividade Policial 

Em 
andamento 

Implantação da resolução n° 56. 

• Centro de Excelência na 
Defesa dos Direitos Políticos 
e na Lisura do Processo 
Eleitoral 

Não 
iniciado  

• Centro de Excelência no 
Combate ao Trabalho 
Escravo e Infantil 

Não 
iniciado  

• Centro de Excelência no 
Combate à Corrupção e à 
Improbidade Administrativa 

Não 
iniciado  
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• Centro de Excelência na 
Defesa dos Direitos Difusos 
e Coletivos (Patrimônio 
Público e Cultural, Meio 
Ambiente, Seguridade 
Social) 

Não 
iniciado  

• Centro de Excelência no 
Combate à Tortura e aos 
Grupos de Extermínio 

Não 
iniciado  

Planejamento Estratégico Nacional 
Em 

andamento 
Fase final.  

Estratégia de Racionalização da 
Atuação Cível 

Concluído 
 

Política Nacional de Tecnologia da 
Informação do Ministério Público 

Concluído 
 

Política Nacional de Comunicação 
do Ministério Público 

Concluído 
 

Aperfeiçoamento do Controle de 
Interceptações Telefônicas 

Concluído 
 

Fórum Nacional de Melhores 
Práticas de Gestão no Ministério 

Público 

Em 
andamento 

Realizada a primeira reunião durante o 
2° Congresso Brasileiro de Gestão 
Nacional do Ministério Publico, 
realizado no mês de Novembro 

Desenvolvimento do Novo Portal do 
CNMP 

Concluído 
 

 Melhoria no Portal de 
Transparência 

Em 
andamento 

Término do manual de preenchimento 
das informações a serem prestadas. 

Elaboração da minuta da nova 
resolução que define as informações 

que devem ser apresentadas. 

Diagnóstico de Imagem e 
Satisfação do CNMP e do Ministério 

Público 
Concluído 

 

Capacitação de Gestores do 
Ministério Público 

Não 
iniciado  

Uniformização dos Planos de Conta 
do Ministério Público 

Não 
iniciado  

Criação do Boletim Eletrônico do 
CNMP 

Concluído 
 

Projeto de Segurança Institucional 
Não 

iniciado  

Implantação de Questionário de 
Avaliação - Governança Corporativa 

Não 
iniciado  
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Sistema de Acompanhamento de 
Inspeções e Decisões dos Tribunais 

de Contas 

Não 
iniciado  

Comitê de Órgãos de Controle 
Em 

andamento 
Envio do Oficio ao TCU solicitando a 

inclusão do CNMP no Comitê. 

Uniformização de Padrões de 
Alimentação das Informações dos 

Portais de Transparência dos 
Ministérios Públicos 

Em 
andamento 

Projeto sendo tratado em conjunto 
com o projeto Melhoria no Portal da 

Transparência 

Tabela 37 – Projetos Estratégicos acompanhados pelo Escritório de Projetos – STATUS 
Fonte: Assessoria de Gestão de Projetos – ASSAGP/SGE/CNMP 

 

Outra atividade que despendeu mais atenção do Escritório de Projetos foi a execução da 

primeira etapa do projeto do Processo eletrônico do CNMP, que será descrito abaixo. 

Como projetos que estão sendo acompanhados e/ou geridos neste período pelo Escritório, 

podem ser citados, entre outros, os seguintes exemplos:  

 

Processo Eletrônico:Processo Eletrônico:Processo Eletrônico:Processo Eletrônico: O projeto estratégico do Processo Eletrônico consiste em definir rotinas 

informatizadas que possibilitem a tramitação totalmente eletrônica de processos via rede mundial 

de computadores, possibilitando que as informações referentes aos mesmos estejam acessíveis 

para consulta por todas as partes envolvidas a qualquer hora do dia.  

O projeto teve inicio em Fevereiro de 2010, onde foram definidos o Gestor e Co-Gestores, papel 

criado devida a tamanha complexidade do projeto, bem como a equipe do projeto. E a elaboração 

da Portaria CNMP-SG n°09, de 02 de Março de 2011, que instituiu a equipe do projeto do 

Processo Eletrônico. 

A partir daí teve inicio o planejamento do projeto, com a criação do documento de Proposta do 

Projeto, EAP e Cronograma seguindo a MGP-CNMP. Foram realizadas também as reuniões de 

mapeamento das rotinas de trabalho de cada área envolvida no processo. Ao todo foram gastos 4 

(quatro) meses nesta etapa, compreendendo o período entre março e junho de 2010. Em seguida 

tiveram inicio as reuniões com a Secretária de Tecnologia da Informação do CNMP, para a 

elaboração do documento de Visão do Sistema, documento este, que será enviado à fábrica de 

software responsável pelo desenvolvimento para que sirva de base para a estimativa do esforço e 

cronograma de desenvolvimento do sistema. 

No mês de Julho, com o fim do biênio dos mandatos da maioria dos Conselheiros e do próprio 

Procurador-Geral da República, o projeto ficou estagnado no período de Julho a Setembro.  

No inicio do mês de setembro, Ana Rita Cerqueira Nascimento, Promotora de Justiça Ministério 

Público do Estado da Bahia e Membro Auxiliar do CNMP, foi convidada pelo Secretário-Geral do 

Conselho para assumir a gestão do projeto. A Portaria CNMP-SG n° 72 de 23 de setembro de 2011 

foi publicada, formalizando a mesma como a nova gestora do Projeto. 
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Neste mesmo mês de setembro houve uma mudança na estratégia do projeto: Ao invés de, 

seguir como desenvolvimento de um sistema próprio pela Secretária de Tecnologia da Informação 

do CNMP, o Conselho buscaria uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através de 

um Termo de Cooperação Técnica entre os 02 (dois) órgãos afim de se trazer a ferramenta que 

está em desenvolvimento no CNJ e adaptá-la a realidade deste Conselho. No próprio mês de 

Setembro, iniciaram as reuniões envolvendo a equipe de projeto do CNMP e os responsáveis pelo 

sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) do CNJ, para elaboração da minuta do Termo de 

Cooperação e do Plano de Trabalho para a concretização deste termo. 

Ao todo foram realizadas 06 (seis) reuniões presenciais, no período de Setembro a Novembro, 

além de várias outras atividades. Na segunda metade de Novembro, este termo foi finalizado e 

aprovado pelas Assessorias Jurídicas de ambos os órgãos e a expectativa é de que o termo seja 

assinando no inicio do mês de Dezembro. Com o termo assinado poderá ter inicio as demais 

atividades previstas no Plano de Trabalho. 

 

Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público:Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público:Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público:Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público: Foram realizadas as reuniões de 

levantamento de requisitos do sistema conjunto com André Vinícius de Almeida, Membro Auxiliar 

da Corregedoria Nacional, João Barbosa Lima, Chefe de Gabinete da Corregedoria e Gestor do 

Projeto, equipe da Secretária de Tecnologia da Informação (STI) deste Conselho e representantes 

da Fábrica de Software responsável pelo desenvolvimento do sistema.  

Durante os meses de Agosto a Novembro, houve entregas da Fábrica de Software contratada, 

referentes ao desenvolvimento da primeira interação do sistema. Estas entregas foram rejeitadas 

pela equipe da STI, por estarem em péssima qualidade. A cada nova entrega feita, a mesma era 

rejeitada com inúmeras solicitações de reparo. Esta situação levou a uma série de medidas 

contratuais como notificações e aplicação de multas. A expectativa é que ao longo do mês de 

dezembro a fábrica encaminhe o novo cronograma de desenvolvimento com as novas entregas do 

sistema. 

 

Implantação da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público:Implantação da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público:Implantação da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público:Implantação da Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público:    Resolução n° 64 do 

CNMP, Determina a implantação das Ouvidorias no Ministério Público dos Estados, da União e no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, 

de 17/1/2011, pág. 87. 

As atividades da Assessoria de Gestão de Projetos se concentraram no levantamento inicial e 

estudo sobre o funcionamento das ouvidorias já implantadas nos diversos ramos do MPU: 

• Estudo do funcionamento e estrutura orgânica de uma ouvidoria; 

• Papel funcional da ouvidoria dentro de um órgão como o Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

• Modelagem dos processos internos da ouvidoria; 
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• Elaboração de toda a documentação do projeto. 

Em seguida encaminhada para avaliação da Ouvidora nomeada Taís Ferraz. 

O projeto de implantação da Ouvidoria foi dividido em 03 (três) fases. A primeira fase foi o 

levantamento inicial e estudo sobre o funcionamento das ouvidorias já implantadas e a 

implantação da Ouvidoria do CNMP. Em Setembro houve o evento de lançamento da Ouvidoria do 

CNMP que já se encontra operante desde então. A fase 2 será o desenvolvimento e implantação de 

um sistema informatizado próprio para atender a Ouvidoria. A proposta de projeto para a fase 2 

está pronta e as atividades referentes ao levantamento de requisitos devem ser iniciados em 

janeiro de 2011. A fase 3, refere-se ao trecho em sua Resolução Nº 64/2010, o Art. 4º diz: “O 

Conselho Nacional do Ministério Público, (...) promoverá a integração de todas Ouvidorias 

ministeriais visando a implementação de um sistema nacional que viabilize a obtenção de 

informações necessárias ao atendimento das demandas do Ministério Público”. A proposta de 

projeto da fase 3 encontra-se em discussão para a definição do escopo do projeto. E deve ter suas 

atividades iniciados em Janeiro de 2012 com a criação de um grupo de trabalho que será 

responsável pelo projeto. 

 

Sistema da Resolução n° 56Sistema da Resolução n° 56Sistema da Resolução n° 56Sistema da Resolução n° 56/2010/2010/2010/2010::::    A Resolução n° 56 de 22 de Junho de 2010. Dispõe sobre 

a uniformização das inspeções em estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público. 

Nela está prevista a criação de um sistema informatizado, conforme previsto no Art. 3° da 

Resolução n° 56 deste CNMP. 

Durante o período de Maio a Julho de 2010, foram realizadas as reuniões de projeto com a 

participação dos gestores do projeto, Roberto Diana, Ivana Farina onde foram elaborados os 

documentos de proposta do projeto, documento de Visão do sistema e tiveram inicio as reuniões 

de levantamento de requisitos com a equipe da fábrica de software responsável pelo 

desenvolvimento do sistema. 

Durante os meses de Agosto a Novembro, houve varias reuniões de trabalho da equipe de 

projeto envolvida para elaboração do primeiro relatório de atividades sobre as inspeções. Foi 

discutido também o processo de treinamento dos membros que utilizarão o sistema informatizado 

e de multiplicadores, que irão disseminar o conhecimento nos diversos ramos do Ministério 

Público. 

Houve atrasos nas entregas da fábrica de software contratada, referentes ao desenvolvimento 

da primeira interação do sistema. Assim como no Projeto do Sistema de Cadastro de Membros do 

Ministério Público a fábrica, após vários atrasos, realizou uma entrega do sistema, mas, a entrega 

foi rejeitada pela equipe da STI, por estar em péssima qualidade. Esta situação levou a uma série 

de medidas contratuais como notificações e aplicação de multas. A expectativa é que ao longo do 

mês de dezembro a fábrica encaminhe o novo cronograma de desenvolvimento com as novas 

entregas do sistema. 
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Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia):Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia):Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia):Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia): Projeto de padronização e uniformização 

taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processuais, partindo-se de 

tabelas básicas de classificação processual, movimentação e fases processuais, assuntos e partes. 

Instituída pela Resolução Nº 63, de 1º de dezembro de 2010, que cria as Tabelas Unificadas do 

Ministério Público e dá outras providências.  

As atividades do Escritório de Projetos no projeto durante o período de Fevereiro a Julho de 

2010 foram de validação da documentação de projetos geradas conforme a MGP-CNMP e 

acompanhamento da realização dos encontros onde forma discutidas as soluções técnicas e 

funcionais bem como as padronizações terminológicas. 

 

Implantação da Implantação da Implantação da Implantação da ResoluçãoResoluçãoResoluçãoResolução    n°67n°67n°67n°67/2011/2011/2011/2011:::: Em 16 de março de 2011, o CNMP estabeleceu a 

Resolução nº 67/2011, que dispõe sobre a uniformização das fiscalizações em unidades para 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade pelos membros do 

Ministério Público e sobre a situação dos adolescentes que se encontrem privados de liberdade em 

cadeias públicas. 

A Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e 

Juventude, devido ao estudo de temático de suas competências, acompanha a implementação 

desta Resolução nº 67/2011. 

A implementação inclui duas principais fases: 

• O objetivo principal da fase I é a instrumentalização e cumprimento efetivo da 

Resolução nº 67/2011. Assim, nessa fase, desenvolver-se-ão a divulgação, o estudo 

das informações a serem coletadas, a revisão do formulário, a definição dos meios de 

coletas/envios de dados, a definição da forma de armazenamento dos dados, a 

definição da forma de processamento da informação e a implementação das rotinas de 

relatórios. 

• A fase II é o desenvolvimento de um sistema de coleta de informação informatizado 

em nível nacional. Essa fase possui duas partes. Um para o desenvolvimento do 

sistema informatizado em si: a definição da forma de funcionamento do sistema, a 

definição das regras de negócio do sistema, a sua programação, a sua implantação e 

os seus testes. Uma outra parte seriam: as ações de divulgação, a definição e 

elaboração do treinamento do sistema, a capacitação de instrutores e a realização de 

treinamentos. 

 

Implementação da Implementação da Implementação da Implementação da RRRResolução n° 71esolução n° 71esolução n° 71esolução n° 71/2011/2011/2011/2011:::: Em 15 de junho de 2011, o CNMP estabeleceu a 

Resolução nº 71/2011, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na defesa 

do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em 
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acolhimento. 

A Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e 

Juventude, devido ao estudo de temático de suas competências, acompanha a implementação 

desta Resolução nº 71/2011. A implementação inclui duas principais fases: 

O objetivo principal da fase I é a instrumentalização e cumprimento efetivo da Resolução nº 

71/2011. Assim, nessa fase, desenvolver-se-ão a divulgação, o estudo das informações a serem 

coletadas, a revisão do formulário, a definição dos meios de coletas/envios de dados, a definição 

da forma de armazenamento dos dados, a definição da forma de processamento da informação e 

a implementação das rotinas de relatórios. 

A fase II é o desenvolvimento de um sistema de coleta de informação informatizado em nível 

nacional. Essa fase possui duas partes. Um para o desenvolvimento do sistema informatizado em 

si: a definição da forma de funcionamento do sistema, a definição das regras de negócio do 

sistema, a sua programação, a sua implantação e os seus testes. Uma outra parte seriam: as 

ações de divulgação, a definição e elaboração do treinamento do sistema, a capacitação de 

instrutores e a realização de treinamentos. 

 

1.7.1.2 Núcleo de Ação Estratégica  

Vinculado à Secretaria de Gestão Estratégica, conforme Lei nº 12.412/2011, o Núcleo de Ação 

Estratégica (NAE) foi criado através do disposto no Artigo 1º, parágrafo único da Resolução CNMP 

nº 25, de 03 de dezembro de 2007:  

“Compete ao NAE subsidiar as atividades da Comissão de Planejamento 

Estratégico e Acompanhamento Legislativo no que toca ao cumprimento 

do disposto no art. 124 do Regimento Interno do Conselho Nacional do 

Ministério Público”. 

O NAE é responsável pelo acompanhamento do fornecimento das informações referentes às 

Resoluções n° 32 e 33 (criadas em 01 de dezembro e 15 de dezembro de 2008, respectivamente) 

para possibilitar o diagnóstico de volumes referentes às questões administrativas e funcionais das 

unidades do Ministério Público, além de dar apoio às demais áreas da Secretaria em questão. 

A seguir, além do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (onde o NAE teve 

papel decisivo na condução e organização dos Eventos Regionais, dando todo o suporte necessário 

à SGE), temos os principais projetos do NAE, durante o ano de 2011: 

 

REVISREVISREVISREVISÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32 E 33ÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32 E 33ÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32 E 33ÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32 E 33    

Por muito tempo, as Resoluções CNMP n° 32 e 33 foram questionadas pela sua complexidade 

e pela sua grande quantidade de informações solicitadas aos Ministérios Públicos. Além de gerar 

um grande esforço pelos MPs no seu preenchimento, sua necessidade era debatida pelos 

mesmos, o que acabava por gerar um baixo preenchimento das informações. 
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A partir do ano de 2010, foi iniciada a discussão de uma revisão sobre as questões que eram 

contempladas nas Resoluções, que culminou na publicação da Portaria CNMP-PRESI nº 91, de 26 

de outubro de 2010, instituindo um grupo de trabalho para apresentar sugestões, objetivando o 

aprimoramento dos indicadores estabelecidos nas Resoluções CNMP nº 32 e nº 33 e para 

adequação ao Projeto de Unificação de Tabelas Unificadas no âmbito do Ministério Público 

brasileiro. 

Integraram o Grupo Revisor das Resoluções CNMP n° 32 e 33: 

• Cláudio Barros Silva – Presidente do Grupo Revisor – Conselheiro CNMP; 

• Airton Pedro Marin Filho – Coordenador do Grupo Revisor – Corregedor-Geral – MP/RO; 

• Adalberto Exterkotter – Promotor de Justiça – MP/SC; 

• Adriano Teixeira Kneipp – Promotor de Justiça – MP/RS; 

• Andréa Valéria Carvalho – Analista de Sistemas – MPF; 

• Carlos Fernando Mazzoco – Procurador da República – MPF; 

• Carolina Drolhe Holanda Silva – Chefe do Núcleo de Ação Estratégica – CNMP; 

• Cristiane Avallone de Azevedo – Assessora Jurídica – MP/RS; 

• Dimitrius Viveiros Gonçalves – Promotor de Justiça – MP/RJ; 

• Ela Wiecko V. de Castilho – Corregedora-Geral – MPF; 

• Fabiana Bauermann Bauer – Coordenadora da Unidade de Organização e Métodos – 

MP/RS; 

• Fábio Barros de Matos – Promotor de Justiça – MPDFT; 

• Fernando Celestino Ferreira Quintans – Secretário de Gestão Estratégica – CNMP; 

• Henrique Augusto Neuwald – Analista Processual – MPM; 

• Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria – Promotor de Justiça – MP/RO; 

• Lenna Luciana Nunes Daher – Promotora de Justiça – MPDFT; 

• Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – Procuradora da República – MPF; 

• Martha Silva Beltrame – Promotora de Justiça – MP/RS; 

• Michel Betenjane Romano – Promotor de Justiça – MP/SP; 

• Paulo Célio Soares da Silva Júnior - Secretário de Tecnologia da Informação – CNMP; 

• Rodrigo Castro – Departamento de Tecnologia da Informação –MPDFT; 

• Roberto Diana – Procurador da República – MPF; 

• Ubiratan Cazetta – Procurador da República – MPF; 

• Valério Soares Heringer – Procurador do Trabalho – MPT; 

• William Sérgio Azevedo Guimarães - Analista de Sistemas – MP/RO. 

O Grupo de Trabalho se reuniu em 5 (cinco) ocasiões, debatendo as questões sobre os objetivos 

do grupo, análise dos indicadores até o momento recebidos pelo CNMP, estabelecimento da 

metodologia de trabalho de construção dos novos indicadores e a criação dos subgrupos para 
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tratamento de indicadores administrativos e das atividades funcionais do Ministério Público, 

discussão das propostas apresentadas, consolidação dos anexos e apresentação do material final 

aos Conselheiros do CNMP. 

Desta forma, em 19 de junho de 2011 foi aprovada em Sessão Plenária a Proposta de 

Resolução, e passa a valer a Resolução nº 74, que será implementada em três fases, finalizando a 

implantação em 2013, momento em que os dados solicitados serão os mesmos especificados no 

Projeto de Uniformização das Tabelas.  

 

1.7.1.3 Núcleo de Organização e Documentação 

O Núcleo de Organização e Documentação (NOD) foi criado a partir da aprovação da Lei nº 

12.412/2011, com o objetivo de subsidiar o CNMP, inicialmente, com a documentação e 

padronização de todos os processos de trabalho executados pelas diversas áreas do Conselho, 

possibilitando a perpetuação do conhecimento existente atualmente apenas com os servidores, 

além de possibilitar um melhor repasse desse conhecimento aos novos servidores. 

As atividades do NOD se iniciaram a partir do mês de Julho, com a nomeação de 02 (dois) 

servidores que iniciaram a documentação dos processos de trabalho realizados na própria 

Secretaria de Gestão Estratégica, com o intuito de fazer ajustes na metodologia a ser utilizada 

para as demais áreas do CNMP, otimizando o tempo gasto neste mapeamento. Foram então 

mapeadas todas as rotinas executadas no Núcleo de Ação Estratégica e aprimorados os processos 

definidos para a Assessoria de Gestão de Projetos. Foram mapeadas e documentadas as 

atividades relativas a 12 (doze) processos da Secretaria, gerando um material completo sobre a 

totalidade das atividades que são de responsabilidade da SGE. Este material está em fase de 

revisão de seu conteúdo para geração do primeiro Manual de Rotinas Administrativas. 

Após a conclusão do mapeamento dos processos da SGE, foi iniciado o processo nas 

Secretarias de Administração e de Tecnologia da Informação. A previsão é de que o trabalho nas 

duas Secretarias se encerre até o mês de Fevereiro de 2012, para que sejam mapeadas outras 

áreas do Conselho. O status atual das atividades em cada uma das Secretarias citadas encontra-se 

a seguir: 
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Figura 21 – Status do Mapeamento de Processos - Secretaria de Administração 

Fonte: Núcleo de Organização e Documentação – NOD/SGE/CNMP 

 

 
Figura 22 – Status do Mapeamento de Processos - Secretaria de Tecnologia da Informação 

Fonte: Núcleo de Organização e Documentação – NOD/SGE/CNMP 
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1.7.2 Secretaria de Administração 

A Secretaria de Administração - SA foi criada pela Lei nº 12.412/11, substituindo a extinta 

Secretaria Executiva. Diretamente subordinada à Secretaria Geral, tem como principais 

atribuições: 

• Assessorar o Secretário-Geral no planejamento das atividades e na gestão orçamentária e 

financeira do CNMP; 

• Planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Secretaria de 

Planejamento Orçamentário e pela Secretaria Jurídica, bem como pelas coordenadorias 

que fazem parte da sua estrutura;  

• Ordenar as despesas e demais atividades decorrentes do ato, como assinar contratos e 

autorizar aquisições e homologar licitações; 

• Coordenar as ações administrativas do CNMP e promover seu inter-relacionamento com as 

demais unidades do Ministério Público e outros órgãos da Administração Pública; 

• Prestar informações para subsidiar o processo de contas do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

A Secretaria de Administração tem a seguinte composição: 

I. Assessoria Jurídica; 

II. Assessoria Técnica; 

III. Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 

IV. Comissão Permanente de Licitação; 

V. Coordenadoria de Material, Compras e Contratos; 

VI. Coordenadoria de Orçamento e Finanças; 

VII. Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços; 

VIII. Coordenadoria de Engenharia 

IX. Coordenadoria de Transporte 

 

Todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Administração, no presente exercício, 

tiveram como foco o alcance dos objetivos e metas de estruturação e autonomia, estabelecidas no 

Planejamento Estratégico do CNMP e no Plano de Gestão da Secretaria Geral, destacadamente: 

 

ORDENAÇÃO DE DESPEORDENAÇÃO DE DESPEORDENAÇÃO DE DESPEORDENAÇÃO DE DESPESASSASSASSAS    

A ordenação das despesas e dos atos de gestão orçamentária e financeira foram delegados 

pelo Presidente à Secretária de Administração. Em outubro do corrente a Secretaria de 

Administração assumiu, também, a ordenação de despesas com pessoal, responsabilidade que 

até então era delegada à Secretaria de Gestão de Pessoas da PGR. Foi cumprida, assim, uma 

importante etapa do projeto de elaboração da folha de pagamento pelo CNMP. 
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PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXEPLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXEPLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXEPLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRACUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRACUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRACUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA    

Uma grande preocupação da Secretaria de Administração foi garantir os recursos 

orçamentários e financeiros para o funcionamento do CNMP, por isso conduziu, junto com a 

Secretaria de Planejamento Orçamentário, o planejamento e a execução do orçamento de 2011, 

bem como a elaboração da proposta orçamentária de 2012 e do Plano Plurianual para o período 

de 2012-2015, no qual foi inscrito a ação para construção da sede do CNMP. 

 

ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS:ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS:ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS:ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS:    

Coordenação das atividades e orientação aos Secretários na estruturação das Secretarias de 

Planejamento Orçamentário, Jurídica e de Tecnologia da Informação, bem como das 

Coordenadorias que fazem parte da sua estrutura. 

 

PLANPLANPLANPLANO DE GESTÃO DA SECRETARIA GERALO DE GESTÃO DA SECRETARIA GERALO DE GESTÃO DA SECRETARIA GERALO DE GESTÃO DA SECRETARIA GERAL    

A Secretaria de Administração propôs e participou ativamente dos eventos para elaboração, 

validação e acompanhamento da implementação do Plano de Gestão da Secretaria Geral, com 

vistas ao alcance das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CNMP. A conclusão dos 

trabalhos ficou a cargo da Secretaria de Gestão Estratégica. 

 

PROJETOSPROJETOSPROJETOSPROJETOS    

A Secretaria de Administração participa de vários projetos que estão em andamento, fazendo 

parte, inclusive, do Comitê Executivo de Projetos. Tem como objetivo garantir os recursos 

necessários para a conclusão dos projetos estratégicos do CNMP e implementar projetos setoriais 

de interesse da Secretaria Geral. 

 

PLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃO    

Foi elaborado o plano de ação da Secretaria de Administração para o alcance das metas 

estabelecidas pela Secretaria Geral, do qual se destacam as seguintes atividades: 

• Construção do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público 

 Recursos orçamentários e financeiros: O Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP foi criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 dezembro de 2004, e efetivou 

suas atividades em 21 de junho de 2005. Desde a sua criação, o CNMP contou com o 

apoio do Ministério Público da União na execução operacional de sua gestão administrativa 

e financeira. Contudo, no inicio do ano de 2010, o Conselho tornou-se autônomo. A partir 

de então, foi inevitável o crescimento do órgão e das demandas internas e externas, 

aumentando o volume de serviço, o que ocasionou, em consequência, a necessidade de 

alocação de novos servidores em sua estrutura, e de espaço físico adequado para o 

funcionamento do CNMP diante dessa nova realidade. 
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 Neste sentido, a administração esforçou-se para colocação de ação de aquisição, 

na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2011, sendo o êxito desta empreitada configurado no 

sucesso quanto ao aporte de recursos da ordem de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 

de reais), com destinação específica, no texto da referida lei.  

 O ato contínuo, após garantidos os recursos, foi a condução de busca de prédios 

capazes de servirem ao propósito estabelecido. Ocorre que, enquanto a administração 

buscava o atingimento da meta, o Plenário do Conselho reposicionou-se, estabelecendo 

que os recursos deveriam ser aplicados na construção de imóvel, não mais na compra do 

mesmo.  

 A partir deste fato, passou-se a buscar opções que implementassem a recente 

decisão estratégica. Foi criada, então, por meio de crédito especial, nova ação 

orçamentária para Construção do Edifício Sede do CNMP, que destinou recursos na ordem 

de R$ 5.159.471,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e 

um reais) para o exercício de 2011. Foi previsto, também, na proposta orçamentária de 

2012, recursos no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a obra. O 

restante dos recursos foi inscrito no Plano Plurianual 2012-2015. 

 Terreno e projetos: Quanto ao terreno para a construção do imóvel, foi ofertada, 

pelo Ministério Público da União, a transferência do terreno localizado no Setor de 

Embaixadas Norte, Lote 45, pertencente ao Ministério Público do Trabalho, bem como os 

projetos e estruturas já existentes. Aceita o oferta pela Administração Superior do CNMP, 

passou-se às negociações com o Ministério Público do Trabalho. Foi firmado, em 10 de 

agosto de 2011, protocolo de cooperação entre o CNMP e o Ministério Público do Trabalho, 

que tem por objeto a cooperação administrativa e financeira entre as partes, para as ações 

necessárias à elaboração e adaptação dos projetos, já existentes, de Engenharia e 

Arquitetura, para atender às necessidades do CNMP, bem como a disponibilização do 

terreno para a construção da sede do Conselho. A adaptação dos projetos foi realizada por 

meio da utilização do convênio firmado entre o MPT e o Exército Brasileiro, através de 

repasse de recursos.  

 Licitação: Após concluídos os referidos projetos, foi aberto processo de licitação, na 

modalidade concorrência, para a contratação da primeira etapa da obra, no valor estimado 

de R$ 17 milhões de reais, que deverão ser executados até o final de 2012. Ato contínuo, 

serão elaborados os projetos complementares - segunda etapa da obra, cuja licitação está 

prevista para o final do no exercício de 2012, com o início da obra referente a esta etapa 

previsto para 2013, de acordo com a disponibilidade orçamentária e com a programação 

prevista no Plano Plurianual. 

 

• Aluguel de sede única para o CNMP: 

 A partir da decisão do Plenário pela construção de imóvel para abrigar o CNMP, cujo 
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horizonte temporal é de 4 a 5 anos para conclusão da obra (o prazo obedece ao 

cronograma físico-financeiro, conforme Plano Plurianual 2012-2015) e, considerando a 

publicação da Lei nº 12.412/2011, que criou a estrutura de cargos e funções do CNMP 

permitindo, por consequência, a nomeação de mais de 100 servidores em 2011 e, ainda, 

os problemas e as despesas decorrentes do funcionamento do CNMP em 04 unidades, 

sendo 03 alugadas, no Lago Sul, e 01 cedida pelo Ministério Público Federal, no Setor de 

Autarquias Sul, a Administração Superior decidiu pelo aluguel de uma sede única para 

abrigar o CNMP até a construção de sua sede própria. Para viabilizar o projeto, foram 

tomadas inúmeras providências, seguindo todos os trâmites legais e a transparência no 

processo, tais como: 

a) Negociações com a Secretaria de Orçamento Federal para disponibilização de 

recursos orçamentários e financeiros para custear as despesas com o aluguel; 

b) consulta à Superintendência do Patrimônio da União para verificar se havia 

imóvel da União disponível para uso do CNMP. Em resposta, foi informado da 

inexistência de imóvel para atender o CNMP; 

c) designação de comissão especial para seleção e avaliação de imóveis para 

aluguel em Brasília; 

d) remessa dos autos à Auditoria Interna para verificar a regularidade do processo. 

Em resposta, foi emitido parecer concluindo pela conformidade do processo às 

exigências legais e continuidade dos trabalhos; e) o processo foi encaminhado 

ao Presidente do CNMP para decisão. 

 

• Implantação da nova estrutura do CNMP: 

Com a publicação da Lei nº 12.412/2011, que criou a estrutura de cargos efetivos, cargos 

em comissão e funções de confiança do Conselho Nacional do Ministério Público, foram 

tomadas uma série de providências para adequar o CNMP à sua nova estrutura, como 

veremos adiante. 

 

Além das atividades elencadas, a Secretaria de Administração coordenou o trabalho de suas 

secretarias e coordenadorias no presente exercício, com o objetivo de estruturar o CNMP, 

contribuindo para a sua autonomia e visando sempre o alcance dos objetivos institucionais e a 

melhoria dos serviços prestados à sociedade, conforme demonstrado a seguir. 

 

1.7.2.1 Assessoria Jurídica 

A Assessoria Jurídica é unidade de assessoramento da Secretaria de Administração do 

Conselho Nacional do Ministério Público, exercendo as seguintes atividades: 

1. emissão de pareceres e notas técnicas acerca de projetos de lei, resoluções e portarias 
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de interesse do CNMP; 

2. análise e emissão de pareceres jurídicos opinativos em processos administrativos de 

sindicâncias, procedimentos disciplinares, licitatórios, contratos, acordos, convênios, 

ajustes e demais vínculos contratuais; 

3. realiza pesquisas, estudos e responde a consultas jurídicas sobre assuntos diversos, de 

interesse da Secretaria de Administração e suas unidades subordinadas; 

4. aprova minutas de Editais elaborados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 

Coordenadoria Administrativa (COAD) do CNMP; 

5. elabora minutas de Contratos, Convênios, acordos, ajustes e demais vínculos 

contratuais a serem firmados pelo CNMP; 

6. presta apoio à Secretaria de Administração na elaboração de minutas de portarias, 

resoluções, despachos, e demais atos normativos de interesse do CNMP; 

7. realiza a análise da conformidade documental dos processos de pagamento do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Entre 1º de janeiro e 30 de novembro de 2011, foram recebidos e analisados 1469 (um mil 

quatrocentos e sessenta e nove) processos na Assessoria Jurídica, que tiveram média de tempo 

para análise de, somente, 5,26 dias, conforme ilustrado na tabela abaixo: 

 
Tabela 38 – Quantitativo de Processos recebidos e analisados pela Assessoria Jurídica (até Julho/2011). 

Fonte: Assessoria Jurídica. 
 

A partir da análise do quadro, nota-se que houve um aumento de mais de 100% das demandas 

na Assessoria Jurídica, se considerado o recebimento e a análise de 96 (noventa e seis) processos 

em janeiro, 176 (cento e setenta e seis) processos em agosto, e 228 (duzentos e vinte e oito) em 

novembro. Além disso, pode-se inferir que há, de fato, uma curva ascendente de crescimento na 

demanda, se confrontados os números de processos mês a mês, de janeiro a novembro/2011. 

Com base nos dados apresentados para estes meses, nota-se a evolução da gestão 

administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público, que vem mantendo sua estrutura com 

Secretarias e Coordenadorias competentes para suportar as atividades finalísticas do Órgão, além 

de dar suporte ao modelo de Gestão Estratégica implantado, com o horizonte 2010-2015. 

No geral, pode-se considerar que a Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração do 

CNMP, mesmo com seu ainda diminuto quadro de pessoal, tem sido bastante demandada pelos 
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diversos setores da Administração, apresentando a impressionante média de, aproximadamente, 

4,39 processos analisados por dia. 

Quanto aos tipos de atividades desempenhadas, entre os meses de janeiro até o final do mês 

de novembro de 2011, foram expedidos cerca de 470 (quatrocentos e setenta) pareceres jurídicos, 

cerca de 90 (noventa) memorandos, além de, aproximadamente, duas dezenas de minutas de 

Portarias e 40 (quarenta) minutas de contratos. Nestes 11 (onze) meses de 2011, foram 

analisadas quase 60 (sessenta) minutas de Editais. 

O aparelhamento administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público, com a Comissão 

Permanente de Licitação e a Gerência de Contratos, e com a autonomia administrativa em relação 

ao Ministério Público Federal, reforça a tendência de aumento na demanda da Assessoria Jurídica, 

em razão de suas funções organizacionais e legais, definidas em normas como a Lei nº 

8.666/1993, art. 38, parágrafo único. 

Há de se ressaltar, ainda, que a atuação da Assessoria Jurídica se faz importante para dar 

segurança jurídica nas decisões administrativas emanadas da Secretaria de Administração, além 

de garantir o cumprimento, nos processos administrativos em tramitação no CNMP, de 

importantes princípios constitucionais, tais como a Legalidade, Moralidade Administrativa, 

Transparência, Eficiência, Ampla Defesa e Contraditório, entre outros. Deste modo, suas atividades 

fortalecem as prerrogativas do Conselho Nacional do Ministério Público definidas no art. 130-A da 

Constituição da República de 1988, em especial os incisos I e II do § 2º do referido artigo. 

 

1.7.2.2 Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Vinculada à Secretaria de Administração, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas é a unidade 

responsável pelo desenvolvimento de carreiras, capacitação, cadastro, folha de pagamento, 

estágio e demais atividades relacionadas à gestão de pessoas no âmbito do CNMP. 

No período de janeiro a novembro do corrente, a CGP enfrentou e superou inúmeros desafios, 

dentre os quais destacam-se: 

a) Criação de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas para o 

CNMP: 

Com a publicação da Lei 12.412, em 31/5/2011, que criou 88 (oitenta e oito) cargos 

efetivos de Analista do Conselho Nacional do Ministério Público,121 (cento e vinte e 

um) cargos efetivos de Técnico, foi possível a nomeação de 120 novos servidores, 

conforme disponibilidade orçamentária, para estruturar o CNMP. Somaram-se a estes 

os 40 cargos de analistas e 40 cargos de técnicos anteriormente criados pela Lei 

11.372. 

Foram criados, ainda, pela Lei 12.412, os seguintes cargos em comissão e funções de 

confiança: 

• 03 (três) cargos em comissão de nível CC-6; 
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• 09 (nove) cargos em comissão de nível CC-5; 

• 06 (seis) cargos em comissão de nível CC-4; 

• 37 (trinta e sete) cargos em comissão de nível CC-3; 

• 02 (dois) cargos em comissão de nível CC-2; 

• 05 (cinco) cargos em comissão de nível CC-l; 

• 18 (dezoito) funções de confiança de nível FC-3; e 

• 12 (doze) funções de confiança de nível FC-2. 

Restaram preservados: 39 cargos em comissão e funções de confiança criadas pela Lei 

11.967/09. 

Para implementar a nova estrutura do Conselho, a demanda de ajustes, normatizações 

e a elaboração de portarias, por parte da Coordenadoria de Gestão de Pessoas foi 

incessante. Foram criadas, desde junho/11, 133 portarias, entre nomeações, 

exonerações, substituições, apostilamentos, dispensas, retificações, substituições e 

portarias tornadas sem efeito. 

Um outro desafio superado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas foi a 

implantação, com suas inúmeras alterações, dos sistemas Fênix - Controle de 

Documentos e Procedimentos Administrativos e Sistema Grifo – Controle de 

Frequência, tendo em vista a enorme rotatividade de servidores entre as diversas 

unidades do CNMP, para ocupação de cargos e funções de confiança. 

 

b) Nomeação de servidores para o CNMP: 

Em 28/06/2011, através da Portaria SG/CNMP nº 39, foram nomeados 109 novos 

servidores, entre analistas e técnicos, tendo sido 2 nomeações tornadas sem efeito. 

Em 26/10/2011, foi baixada a Portaria SG/CNMP nº 86, nomeando mais 13 

servidores, totalizando a nomeação de 120 servidores em 2011. 

As nomeações foram precedidas de contatos telefônicos, mensagens eletrônicas e via 

postal, com inúmeros aprovados no 6º Concurso do MPU, com o objetivo de ofertar aos 

candidatos a possibilidade de optar por tomar posse no CNMP ou aguardar na lista de 

aprovados do MPU, para uma futura nomeação.  

Foram recebidos por volta de 380 termos de opção, assinados pelos candidatos, 

contendo sua escolha. A partir de então, foi possível a nomeação dos servidores para o 

quadro efetivo do CNMP. 

Foi realizada a posse eletrônica dos candidatos e, no dia 1º de julho/11, ocorreu a 

posse coletiva dos servidores, seguida de cerimônia oficial de posse e curso de 

ambientação nos dias 11 e 12/07/11, onde os novos servidores tiveram a 

oportunidade de conhecer as unidades do CNMP e receber informações importantes 

para o início do exercício das atividades no Conselho. 
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Logo após, foram realizados treinamentos nos sistemas utilizados pelo órgão, tais 

como Fênix, Grifo, Metaframe, helpdesk, etc. 

A lotação e distribuição dos servidores foi efetivada após análise dos currículos e perfis 

dos servidores, entrevistas e levantamento anteriormente realizado, procurando 

atender, da melhor forma, as necessidades das unidades do órgão. 

Houve um incremento no quadro de servidores do Conselho Nacional do Ministério 

Público de 144 servidores (efetivos e cedidos) no final do ano de 2010, para 270 

servidores (efetivos e cedidos), chegando ao percentual de aumento de 87,5%, como se 

vê a seguir: 

 
Tabela 39 – Quantitativo de servidores do CNMP – Anos 2010-2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 

 

 
Gráfico 27 – Quantitativo de servidores do CNMP – Anos 2010-2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 

 

c) Capacitação de servidores: 

Em 2011 foram realizados esforços para a capacitação dos servidores do CNMP, tanto 

para os servidores antigos como para os que ingressaram na carreira, notadamente a 

partir de junho do corrente. 

Foram custeados integralmente pelo CNMP cursos abertos, a partir da solicitação dos 

Efetivos 2010 80

Cedidos 2010 54

Sem vínculo 2010 10

Efetivos 2011 197

Cedidos 2011 62

Sem vínculo 2011 10

SERVIDORES CNMPSERVIDORES CNMPSERVIDORES CNMPSERVIDORES CNMP
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responsáveis por cada unidade, de acordo com a área de atuação do servidor. O 

resultado, abaixo demonstrado, foi altamente positivo, considerando o orçamento 

disponível e a meta estabelecida no Planejamento Estratégico do CNMP de capacitar 

80 servidores com 40 horas/ano. 

O orçamento para capacitação totalizou R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil 

reais), dos quais foram utilizados, até o momento, aproximadamente R$530.000,00 

(quinhentos e trinta mil reais), sendo R$501.000,00 (quinhentos e um mil reais) já 

empenhados e outros R$30.000,00 (trinta mil reais) em processos que se encontram 

em andamento, para efetivação ainda neste exercício.  

Com a eficiência na execução do orçamento para capacitação, a meta traçada no 

Planejamento Estratégico do CNMP foi ultrapassada. 

Os treinamentos foram intensificados a partir do mês de maio, sendo que o pico de 

cursos realizados deu-se no mês de setembro, impulsionado pela nomeação dos 107 

novos servidores, como se vê a seguir: 

 

d) Avaliação de desempenho: 

Dentre as atribuições da Coordenadoria de Gestão de Pessoas está o 

acompanhamento do Estágio Probatório dos novos servidores, assim como a Avaliação 

de Desempenho dos servidores estáveis. 

Para o acompanhamento dos servidores em estágio probatório foi implantado, em 

2011, o Plano de Desenvolvimento Individual. 

 

e) Normatizações: 

Foram elaboradas as Portarias dos Programas de Treinamento, Programa de Estágio e 

Programa de Pós-Graduação do CNMP. 

A portaria que dispõe sobre o Programa de Treinamento foi aprovada pela Presidência 

do CNMP e publicada em 13/10/2011. As demais aguardam assinatura do Presidente 

do CNMP para publicação. 

Estão sendo elaboradas, ainda, diversas normatizações referentes à área de pessoal, 

tais como a portaria que regulamenta a movimentação interna dos servidores no 

CNMP; nova portaria regulamentando a jornada de trabalho dos servidores, e portaria 

de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso. 

 

f) Carteiras funcionais: 

O processo de confecção das carteiras funcionais dos Conselheiros e servidores do 

CNMP está sendo finalizado com a contratação com a Casa da Moeda do Brasil. 

Encontra-se concluída minuta de portaria que visa instituir, no âmbito do CNMP, a 

Carteira de Identidade Especial e a Carteira de Identidade Funcional dos membros e 
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servidores. 

 

g) Sistema de gestão de pessoas e folha de pagamento: 

Após avaliação de vários sistemas de gestão de pessoal disponíveis no mercado, 

chegou-se ao consenso da necessidade de utilização do sistema GPS/Hórus, 

desenvolvido pela Procuradoria Geral da República, até que se faça a transição da folha 

de pagamento da Secretaria de Gestão de Pessoas da PGR para o CNMP. 

Em outubro de 2011 foram intensificados os esforços para que o CNMP passe a 

executar a sua folha de pagamento. Foram realizados, desde então, estudos e reuniões 

entre as áreas envolvidas do CNMP e da PGR para encontrar a solução mais adequada 

à independência total do gerenciamento do Sistema GPS, que alimenta e processa a 

folha de pagamento, para atender o CNMP. Nesse sentido, foi elaborado pelo grupo de 

trabalho, projeto do Plano de Trabalho para independência do sistema GPS e 

correlatos, com previsão de término para 31/05/2011, quando estima-se ser possível 

que o CNMP assuma a gerência do cadastro de pessoal e da folha de pagamento. 

 

h) Programa de estágio: 

Com o objetivo de suprir a força de trabalho escassa em todo o CNMP, optou-se por 

incrementar o quadro com estagiários das áreas de conhecimento de Administração, 

Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Jornalismo, Relações Públicas e Tecnologia da Informação. O quadro conta, 

atualmente, com 38 estagiários das diversas áreas. 

Durante o ano, foram realizados 02 processos seletivos para formação do quadro de 

estagiários do CNMP, sendo o primeiro em 03/07 e o seguinte previsto para 

11/12/2011.  

Para viabilizar a ação, foi necessária a celebração de convênios com as instituições de 

ensino de Brasília e entorno. Foram firmados 18 convênios com as seguintes 

faculdades: 

 

FACULDADES CONVENIADAS COM O CNMP 

1. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB; 

2. Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal – UDF; 

3. Faculdade de Ciências e Tecnologias – FACITEC; 

4. Faculdade Projeção – FAPRO; 

5. Escola Superior Professor Paulo Martins – ESPAM; 

6. Faculdade Evangélica de Brasília – FE; 

7. União Educacional de Brasília – UNEB; 

8. Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste – UNIDESC; 
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9. Faculdade Fortium; 

10. União Pioneira de Integração Social – UPIS; 

11. Faculdade Alvorada de Informática e Processamento de Dados – FAIPD; 

12. Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto – FAEFD; 

13. Faculdade Anhanguera de Brasília – FAB; 

14. Faculdade de Tecnologia SENAC/DF; 

15. Faculdade Promove de Brasília; 

16. Universidade Católica de Brasília – UCB; 

17. Universidade de Brasília – UNB; 

18. Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO. 

 

Conclui-se que, mesmo passando por processo de estruturação e com deficiência na 

estrutura formal, inclusive quanto ao reduzido número de servidores, a Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas apresentou um excelente resultado, superando as metas 

estratégicas e alcançando os objetivos propostos, contribuindo significativamente para 

os resultados institucionais. 

 

1.7.2.3 Coordenadoria de Orçamento e Finanças 

A Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CNMP, vinculada à Secretaria de Administração, 

tem como principal atribuição realizar as fases essenciais das despesas do Conselho Nacional do 

Ministério Público, tendo como parâmetros principais a legalidade e a transparência de seus atos, 

com base na Legislação Financeira e Tributária em vigor. 

A missão da COF é executar as despesas, através da correta utilização de recursos públicos 

para custeio das atividades do CNMP, tanto na manutenção de suas instalações e equipamentos, 

quanto na prestação de serviços para manutenção, bem como na realização de investimentos e 

outros gastos voltados para o desempenho de suas funções institucionais.  

A COF realiza atividades relativas a empenhos (emissão, anulação, controle), pagamentos 

(cálculo e retenção de tributos e emissão de ordens bancárias) e arquivo dos processos pertinentes 

à área.  

No período de Janeiro a Novembro/2011 efetuou a seguinte execução: 

 

 

FASE DA DESPESA VALORES

1 Empenhos emitidos  R$           11.641.031,60 

2 Empenhos liquidados  R$             8.443.258,32 

3 Valores pagos  R$             8.443.258,32 

4 Restos a pagar inscritos  R$             3.747.978,40 

5 Restos a pagar pagos  R$             1.702.077,06 

6 Processos em arquivo  R$                        804,00 
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Tabela 40 – Execução Orçamentária CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 

 

 
Gráfico 28 – Empenhos emitidos por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
 

 
Tabela 41 – Empenhos emitidos por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
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EMPENHOS EMITIDOS
POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Concorrência
Dispensa de 
licitação
Inexigível
Não se 
aplica
Suprimento 
de fundos
Pregão

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
EMPENHOS 

EMITIDOS
%

Concorrência 49.303,76R$                    0,42%

Dispensa de licitação 2.354.099,81R$              20,22%

Inexigível 596.999,05R$                  5,13%

Não se aplica 2.100.375,49R$              18,04%

Suprimento de fundos 5.582,79R$                      0,05%

Pregão 6.534.670,70R$              56,13%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11.641.031,60R$            100,00%
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Gráfico 29 – Empenhos liquidados por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
 

 
Tabela 42 – Empenhos liquidados por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
 

 
Gráfico 30 – Valores pagos por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
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Tabela 43 – Valores pagos por modalidade de licitação – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 

 

1.7.2.4 Coordenadoria de Material, Compras e Contratos 

A Coordenadoria de Material, Compras e Contratos criada pela Lei 12.412/11 e 

regulamentada pela Portaria nº 70, publicada no D.O.U no dia 24/6/2011 é responsável pela 

instrução dos processos de aquisição e gerenciamento dos bens móveis e material de consumo do 

Conselho Nacional do Ministério Público, possui em sua estrutura as seguintes unidades: 

• Divisão de Material e Patrimônio; 

• Núcleo de Compras. 

 

A Divisão de Material e Patrimônio foi criada, por desmembramento da estrutura aprovada 

pela Lei nº 12.412/11, conforme regulamentação constante da Portaria CNMP nº 70, publicada no 

D.O.U no dia 24/6/2011, com o intuito de assessorar a Coordenadoria de Material, Compras e 

Contratos, e tem dentre suas principais atribuições o acompanhamento da execução das 

atividades relacionadas com o planejamento da aquisição (excetuados os bens de informática, 

imóveis e intangíveis), recebimento, identificação, controle, guarda, distribuição, desfazimento de 

bens e materiais de consumo do CNMP. 

Dentre as inúmeras realizações da Divisão de Material e Patrimônio no período, destacam-se: 

• Implantação do sistema just-in-time, promovendo o planejamento as contratações 

futuras pelo sistema de Registro Preços, no qual foram selecionados, através de 

pregão, fornecedores para atendimento às demandas do CNMP pelo período de 12 

meses. Evitando o acúmulo de material em estoque sem comprometer o 

abastecimento. 

• Aperfeiçoamento das rotinas de distribuição de materiais e patrimônio do CNMP; 

• Reestruturação física do depósito de Almoxarifado; 

• Remanejamento dos depósitos provisórios de bens; 

• Início da sistematização da administração de materiais do CNMP; 

• Atendimento de mais de 2000 (dois mil) pedidos de bens e materiais de consumo no 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO EMPENHOS PAGOS %

Concorrência 49.303,76R$                    0,58%

Dispensa de licitação 1.955.822,45R$              23,16%

Inexigível 311.007,61R$                  3,68%

Não se aplica 2.062.413,96R$              24,43%

Suprimento de fundos 5.582,79R$                      0,07%

Pregão 4.059.127,75R$              48,08%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 8.443.258,32R$              100,00%
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primeiro semestre (quantidade equivalente ao dobro do ano de 2010); 

• Avaliação das aquisições promovidas no final do ano de 2010 e levantamento de novas 

necessidades e planejamento de compras para aquisições diversas no período; 

• Tombamento de bens móveis em geral; 

• Estruturação do setor de arquivo de processos administrativos; 

• Levantamento dos bens em depósito, cedidos pela PGR, MPM e outros ramos do MPU 

ao CNMP para confrontamento aos relatórios da Comissão de Inventário; 

• Análise de sistemas de controle de almoxarifado e de patrimônio informatizados 

existentes no mercado para futura aquisição e utilização pelo Conselho (necessária em 

virtude da utilização paliativa de módulo de sistema cedido pela PGR); 

• Coordenação das mudanças promovidas nas áreas administrativas dos Edifícios Sedes 

I e II com realização suplementar da atividade de definição de leiautes (ação executada 

por solicitação da Secretaria Executiva em virtude da previsão do ingresso tardio de 

Analista de Arquitetura); 

• Promoção de trabalhos preliminares no tocante a reorganização de todas as salas do 

CNMP para disponibilização de espaços e estruturação de leiautes para acomodação 

das estações de trabalho no intuito de acomodar os novos servidores e estagiários. 

 

    
Gráfico 31 – Atendimentos de material realizado pela Divisão de Material e Patrimônio – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 
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Vinculado à Coordenadoria de Compras, tem como principal atribuição a instrução dos 

processos de aquisição de bens, proporcionando assim, a contratação mais vantajosa para a 

Administração, ora na instrução dos procedimentos licitatórios, ora nas aquisições diretas e 

adesões a atas de registro de preços; no ano de 2011 fora instruídos 135 (cento e trinta e cinco) 
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processos de aquisição até o mês de novembro, número consideravelmente superior ao ano de 

2010, onde foram instruídos 58 (cinquenta e oito) processos, conforme tabela abaixo: 

 

COMPRA DIRETA E ADESÃO À ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto Modalidade Estimado Valor contratado Economia  

    (em R$) (em R$)   

 Material de Copa e 
Cozinha  

 Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93  

 R$      1.200,00   R$         960,00  20,00% 

Material Eletrônico 
Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93 

 R$      1.677,50   R$      1.040,00  39,00% 

 Material eletrônico  
 Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93  

 R$    10.114,40   R$      6.860,00  32,00% 

Mobiliário 
Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93 

 R$         535,40   R$         356,00  33,00% 

 Material Elétrico   
 Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93  

 R$      2.096,00   R$      1.760,00  16,00% 

Material Hidráulico 
Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93 

 R$      1.766,90   R$      1.567,90  11,00% 

 Pasta L com 
impressão do logo  

 Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º  

 R$      6.784,00   R$      5.664,00  16,50% 

Pasta personalizada 
Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º 

 R$    39.800,00   R$    22.000,00  44,50% 

 Material de consumo 
para eventos  

 Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93  

 R$         332,50   R$         110,00  67,00% 

Material para 
manutenção de bens 

móveis 

Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93 

 R$      1.180,00   R$         977,40  17,50% 

 Material 
Elétrico/Eletrônico  

 Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93  

 R$      3.150,00   R$      2.227,00  29,00% 
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Material de consumo 
para eventos 

Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93 

 R$         215,20   R$         207,20  4,00% 

 Material para 
manutenção predial  

 Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93  

 R$         192,60   R$         144,00  25,00% 

Material impresso em 
gráfica 

Dispensa artigo 
24 - Lei 
8666/93 

 R$         669,90   R$         593,00  11,50% 

 Equipamento de TI  
 Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93  

 R$      6.600,00   R$      1.436,00  78,00% 

Acessório automotivo 
Dispensa artigo 

24 - Lei 
8666/93 

 R$      3.070,00   R$      1.827,80  40,00% 

 Uniformes  
 Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º  

 R$    18.117,00   R$      8.644,50  52,00% 

Material de expediente 
Dispensa artigo 

24- Lei 
8666/93 

 R$    12.046,52   R$      3.733,80  69,00% 

 Nobreaks  
 Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º  

 R$ 129.962,50   R$    43.750,00  64,00% 

Microcomputadores 
Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º 

 R$ 246.600,00   R$ 153.576,00  38,00% 

 Máquinas de Café  
 Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º  

 R$      6.447,00   R$      2.910,00  55,00% 

Veículos  
Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º 

 R$ 340.925,00   R$ 298.200,00  12,50% 

 Manutenção de 
Veículos  

 Adesão à ARP 
Decreto 3931-
01 artigo 8º §1º  

 R$    90.720,00   R$    86.520,00  4,50% 
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Guarda-chuvas 
Dispensa artigo 

24- Lei 
8666/93 

 R$      4.946,00   R$      1.890,00  61,50% 

Tabela 44 – Compras diretas e adesões à Atas de registro de preços – CNMP – Ano 2011. 
Fonte: Secretaria de Administração. 

 

Sem prejuízo das demais atribuições, a Coordenadoria de Material, Compras e Contratos 

participou ativamente do planejamento de compras do CNMP em 2011, levantando demandas, 

elaborando diversos termos de referência e orientando as áreas demandantes, oferecendo suporte 

para sucesso nas aquisições. 

 

1.7.2.5 Comissão Permanente de Licitação – CPL 

A Comissão Permanente de Licitação tem realizado licitações no presente ano, em sua 

maioria, por pregão eletrônico. Tal modalidade permite uma economia expressiva nas aquisições e 

contratações do CNMP com o aumento da competitividade, uma vez que o sistema possui 

abrangência nacional. Outras vantagens são o aumento da transparência do processo, da 

impessoalidade e maior agilidade nas contratações. 

 

LICITAÇÕES JÁ REALIZADAS EM 2011LICITAÇÕES JÁ REALIZADAS EM 2011LICITAÇÕES JÁ REALIZADAS EM 2011LICITAÇÕES JÁ REALIZADAS EM 2011::::    

Nº da 
Licitação/ 
Modalidade 

Objeto 
 Valor 

estimado  
 Valor 

contratado  
Economia 

 Pregão 
Eletrônico 
1/2011  

 Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância armada para 
atender o CNMP.  

 R$    
2.141.003,16  

 R$    
1.370.000,00  

36,01% 

Pregão 
Eletrônico 
2/2011 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para o fornecimento de 
lanches e congêneres, com vistas a atender aos 
eventos institucionais do Conselho Nacional do 
Ministério Público 

 R$          
38.250,00  

 R$          
34.630,00  

9,46% 

 Pregão 
Eletrônico 
3/2011  

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Copeiragem.  

 R$       
269.387,64  

 R$       
269.248,00  

0,05% 

Pregão 
Eletrônico 
4/2011 

Contratação empresa especializada em 
transcrição de áudio (degravação) na língua 
portuguesa de eventos realizados no CNMP 

 R$          
18.000,00  

 R$          
13.420,00  

25,44% 
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 Pregão 
Eletrônico 
5/2011  

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de segurança contra 
incêndio, pânico, abandono de edificação, 
primeiros socorros por meio de “brigada de 
bombeiros particulares”.  

 R$       
653.485,92  

 R$       
501.200,00  

23,30% 

Pregão 
Eletrônico 
6/2011 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço telefônico fixo comutado - 
STFC 

 R$       
170.279,19  

 R$          
74.969,29  

55,97% 

 Pregão 
Eletrônico 
7/2011  

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção dos 
elevadores – Sede II.  

 R$          
14.400,00  

 R$          
13.670,00  

5,07% 

Pregão 
Eletrônico 
8/2011 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção predial 
sedes I e II. 

 R$       
339.982,32  

 R$       
338.760,00  

0,36% 

 Pregão 
Eletrônico 
9/2011  

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção de 
aparelhos de ar condicionado – Sedes I e II.  

 R$       
186.949,20  

 R$       
122.999,04  

34,21% 

Pregão 
Eletrônico 
10/2011 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos de operação dos 
sistemas de sonorização e comunicação 
audiovisual. 

 R$       
318.168,96  

 R$       
274.740,71  

13,65% 

 Pregão 
Eletrônico 
11/2011  

Aquisição de Licenças Adobe Creative Suite 
Master Collection. 

 R$          
48.500,00  

 R$          
29.980,00  

38,19% 

Pregão 
Eletrônico 
12/2011 

Registro de preços para aquisição de cartuchos 
e toners. 

 R$          
48.500,00  

 R$          
43.130,90  

11,07% 

 Pregão 
Eletrônico 
13/2011  

Registro de preços para aquisição de 
numeradores automáticos.  

 R$          
11.088,00  

 R$            
2.520,00  

77,27% 

Pregão 
Eletrônico 
14/2011 

Aquisição de 2 aparelhos de DvDs e 5 TVs. 
 R$            

7.995,00  
 R$            

4.939,00  
38,22% 

 Pregão 
Eletrônico 
15/2011  

Contratação de empresa especializada nos 
serviços de limpeza, conservação e 
higienização, de forma continuada, com mão de 
obra residente e fornecimento de materiais e 
equipamentos.  

 R$       
864.214,80  

 R$       
674.600,00  

21,94% 

Pregão 
Eletrônico 
16/2011 

Registro de Preços para aquisição de carimbos, 
borrachas e refis para o CNMP. 

 R$          
64.627,00  

 R$          
63.980,00  

1,00% 

 Pregão 
Eletrônico 
17/2011  

Aquisição e instalação de aparelhos de ar 
condicionado.  

 R$          
44.320,00  

 R$          
31.369,00  

29,22% 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 195 

 

Pregão 
Eletrônico 
18/2011 

Empresa especializada na prestação dos 
serviços continuados de jardinagem, incluindo 
manutenção, fornecimento de mão-de-obra, 
ferramentas, equipamentos e materiais de 
consumo para o CNMP. 

 R$          
34.776,60  

 R$          
34.740,89  

0,10% 

 Pregão 
Eletrônico 
20/2011  

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de reserva, emissão, 
marcação, endosso e fornecimento parcelado 
de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
com pesquisa de preços, para membros, 
servidores e colaboradores eventuais do 
conselho nacional do ministério público. 

 R$       
946.000,00  

 R$       
820.170,65  

13,30% 

Pregão 
Eletrônico 
21/2011 

Contratação de empresa especializada em 
pesquisa e diagnóstico de imagem, com vistas a 
realizar diagnóstico de imagem do Conselho 
Nacional do Ministério Público e do Ministério 
Público em âmbito nacional. 

 R$       
568.300,00  

 R$       
204.000,00  

35,88% 

 Pregão 
Eletrônico 
22/2011  

Contratação de empresa especializada em 
publicações de avisos de licitações e afins, de 
interesse do Conselho Nacional do Ministério 
Público, em jornal diário de grande circulação 
no Distrito Federal e de grande circulação 
nacional.  

 R$          
48.048,00  

  LICITAÇÃO 
REVOGADA   

  

Pregão 
Eletrônico 
26/2011 

Contratação de empresa especializada para 
implantação de solução de SMS (Short Message 
Service) compreendendo gerenciamento, 
transmissão e recepção de mensagens de texto 
para celulares. 

 R$          
10.200,00  

 R$            
6.600,00  

35,29% 

Pregão 
Eletrônico 
27/2011 

Contratação de serviços técnicos especializados 
de revisão ortográfica e gramatical, 
padronização de linguagem e preparação de 
originais de publicações, de texto integral da 
revista do CNMP, de cartilhas, de documentos e 
de outros materiais produzidos pelo CNMP. 

 R$          
27.000,00  

 R$          
26.500,00  

1,85% 

 Pregão 
Eletrônico 
29/2011  

 Registro de preços para aquisição de material 
de expediente  

 R$       
275.770,16  

 R$       
150.028,74  

45,60% 

Pregão 
Eletrônico 
30/2011 

Aquisição de material permanente e de 
consumo 

 R$          
18.385,66  

 R$          
14.731,49  

19,88% 
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 Pregão 
Eletrônico 
31/2011  

 Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de auxiliar administrativo, 
carregador de móveis, operador de mesa 
telefônica, encarregado, com mão-de-obra 
residente, a serem executados de forma 
contínua.  

 R$    
1.033.736,40  

 R$       
889.999,99  

13,90% 

Pregão 
Eletrônico 
32/2011 

Registro de preços para aquisição de 
umidificadores de ambiente 

 R$          
30.900,00  

 R$          
12.469,00  

59,65% 

 Pregão 
Eletrônico 
35/2011  

 Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de acesso a sinais de tv 
por assinatura, com instalação/revisão.  

 R$          
19.200,00  

  LICITAÇÃO 
FRACASSADA   

  

Pregão 
Eletrônico 
36/2011 

Contratação de empresa ou profissional 
qualificado para ministrar o curso interno 
elaboração de termos de referência e noções de 
gestão e fiscalização de contratos. 

 R$          
17.500,00  

 R$            
3.389,00  

80,63% 

 Pregão 
Eletrônico 
37/2011  

 Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de segurança de 
perímetro para o Conselho Nacional do 
Ministério Público.  

 R$       
124.691,88  

  LICITAÇÃO 
FRACASSADA   

  

Pregão 
Eletrônico 
38/2011 

Aquisição e instalação de equipamento para 
cópias de segurança (backup) em fitas, bem 
como fornecimento de licença software de 
gerenciamento de backup com suporte técnico. 

 R$          
59.920,72  

 R$          
59.700,00  

0,36% 

 Pregão 
Eletrônico 
40/2011  

 Aquisição de material permanente.  
 R$          

23.608,87  
 R$          

21.576,34  
8,61% 

Pregão 
Eletrônico 
41/2011 

Aquisição de material elétrico. 
 R$          

15.329,56  
 R$            

8.120,20  
47,03% 

 Pregão 
Eletrônico 
42/2011  

 Contratação de empresa especializada em 
clipping jornalístico on-line, para monitoramento 
da mídia e gestão de informação.  

 R$       
294.000,00  

 R$       
139.980,00  

47,61% 

Pregão 
Eletrônico 
44/2011 

Aquisição de 6 (seis) computadores workstation 
e 2 (duas) ilhas de edição, incluindo os serviços 
de assistência técnica “on-site” e garantia.  Obs.: 
o item ilhas de edição fracassou. 

 R$          
37.326,00  

 R$          
32.998,00  

- 

Tabela 45 – Compras diretas e adesões à Atas de registro de preços – CNMP – Ano 2011. 
Fonte: Secretaria de Administração. 
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LICITAÇÕES EM ANDAMENTOLICITAÇÕES EM ANDAMENTOLICITAÇÕES EM ANDAMENTOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO::::    

 

 
Tabela 46 – Licitações em andamento – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração. 

 

GERÊNCIA DE REGISTRO DE GERÊNCIA DE REGISTRO DE GERÊNCIA DE REGISTRO DE GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOSPREÇOSPREÇOSPREÇOS::::    

A Gerência de Registro de Preços, vinculada à CPL, é responsável pelo gerenciamento das atas 

de registro de preços no âmbito do CNMP. 

 

 
Tabela 47 – Atas de registro de preços em vigor – CNMP – Ano 2011. 

Fonte: Secretaria de Administração – SA/CNMP. 

 

Nº DA LICITAÇÃO/ 

MODALIDADE
OBJETO

45/2011 – pregão eletrônico Uniformes completos (Ternos) 

46/2011 – pregão eletrônico Microcomputadores Portáteis

47/2011 – pregão eletrônico Combustíveis 

48/2011 – pregão eletrônico Café, açúcar e água

49/2011 – pregão eletrônico Material de TI 

50/2011 – pregão eletrônico Fragmentador de papel

01/2011 – pregão eletrônico Detectores de metais, cofres, cones e fitas zebradas 

52/2011 – pregão eletrônico Material Fotográfico

53/2011 – pregão eletrônico Serviços Gráficos 

54/2011 – pregão eletrônico Aquisição de impressora plotter e scanner

55/2011 – pregão eletrônico Serviços de chaveiro 

56/2011 – pregão eletrônico Equipamentos – secjur – cotran – asi

57/2011 – pregão eletrônico Monitores  

58/2011 – pregão eletrônico Cofre anti-chamas – sti

59/2011 – pregão eletrônico Produtora de vídeo institucional 

60/2011 – pregão eletrônico Cofres – gabinetes e outros

61/2011 – pregão eletrônico Softwares 

62/2011 – pregão eletrônico Material para crachás

63/2011 – pregão eletrônico Material hidráulico-sanitário 

001/2011 - concorrência Publicidade

002/2011 - concorrência Construção da sede do CNMP 

VIGÊNCIA

(Início - Fim)

 Ata CNMP - 

01/2011 

 Registro de preços para aquisição de cartuchos 

e toners. 

 03/06/2011-

02/06/2012 

Ata CNMP - 

02/2011

Registro de preços para aquisição de 

numeradores automáticos.

07/06/2011-

06/06/2012

 Ata CNMP - 

03/2011 

 Registro de Preços para aquisição de carimbos, 

borrachas e refis para o CNMP. 

 07/07/2011-

06/07/2012 

ATA OBJETO



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 198 

 

1.7.2.6 Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços 

São de responsabilidade da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços as atividades 

administrativas desenvolvidas no Conselho Nacional do Ministério Público, tais como controle e 

supervisão de serviços terceirizados, gestão dos contratos, gerência do Protocolo Administrativo e 

da Unidade de Diárias e Passagens. 

Integram a estrutura da Coordenadoria as seguintes Seções: 

• Seção de Serviços Auxiliares; 

• Seção de Protocolo Administrativo; 

• Gerência de Contratos; 

• Unidade de Diárias e Passagens. 

Durante o período de janeiro a novembro de 2011 foram realizadas diversas atividades com o 

objetivo de melhorar as instalações físicas, os serviços prestados e o atendimento ao público 

externo e interno, bem como melhoria nas rotinas de gerenciamento dos contratos 

administrativos. 

• Além da coordenação dos trabalhos desenvolvidos pelas respectivas seções, merece 

destaque: 

• Contratação dos serviços de outsourcing de impressão; 

• Desenvolvimento de rotinas para gestão dos contratos de serviços terceirizados como, 

por exemplo, de conservação e limpeza;  

• Trabalho em parceria com a Coordenadoria de Administração do Edifícios para 

viabilizar a construção da nova sede do CNMP; 

• Contratação de Empresa de Manutenção para Sede I e II; 

• Implementação da Telefonia Fixa para a Sede II; 

• Serviço de Manutenção dos aparelhos de ar condicionado; 

• Manutenção dos Elevadores Sede II; 

• Manutenção dos Jardins; 

• Ampliação do quadro de vigilantes; 

• Contratação dos serviços de Brigada de Incêndio; 

• Contrato firmado com a Imprensa Nacional e Correios; 

• Ampliação do quadro de pessoal para Limpeza e Conservação; 

• Serviços de Copeiragem; 

• Serviços gerais para manutenção do CNMP. 

 

SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARESSEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARESSEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARESSEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES::::    

A Seção é responsável pela gestão dos serviços auxiliares como limpeza, copeiragem, apoio 
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administrativo, telefonia e xerox, bem como pela gestão dos contratos administrativos de 

prestação de serviços. 

 

SESESESEÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVOÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVOÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVOÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO::::    

É a seção responsável pela autuação de processos, arquivo jurídico, publicação de atos oficiais, 

expedição de documentos, serviços de mensageria e protocolo administrativo e tramitação de 

documentos. 

As principais atividades desenvolvidas no período foram: 

• Recebimento e distribuição de documentos; 

• Publicações diversas na Imprensa Nacional e no Boletim de Serviços, onde se constata 

um aumento de 67 (sessenta e sete) publicações nos últimos 03 (três) meses, 

comparado com o mesmo período de 2010; 

• Autuação de Procedimentos Administrativos; 

• Serviço de expedição de documentação, tramitou nestes últimos 04 (quatro) meses 

mais de 3.890 (três mil, oitocentos e noventa) correspondências, representando um 

aumento de mais de 50% (cinquenta por cento) se comparado ao mesmo período de 

2010. 

 

GERÊNCIA DE CONTRATOSGERÊNCIA DE CONTRATOSGERÊNCIA DE CONTRATOSGERÊNCIA DE CONTRATOS::::    

Os contratos administrativos de que trata a Lei Federal nº 8.666/93 e as demais normas 

jurídicas pertinentes são acompanhados, controlados e fiscalizados por servidores previamente 

designados pela autoridade competente, na forma prevista do artigo 67 da referida Lei e do artigo 

6º do Decreto nº 2.271/97. 

A Gerência de Contratos é responsável pela administração geral dos contratos administrativos, 

exercendo as seguintes atividades: 

• controlar os prazos de vencimento dos contratos; 

• promover e instruir procedimentos para: 

a) prorrogação dos contratos; 

b) reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

c) repactuação, negociação e reajuste dos contratos; 

d) rescisão contratual; 

• alimentar bancos de dados exigidos; 

• atualizar os procedimentos administrativos de acordo com a legislação vigente; 

• prestar assistência aos Gestores, dirimindo dúvidas e concedendo a devida orientação; 
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• elaborar e aperfeiçoar os contratos administrativos; 

• colher assinaturas em contratos, termos aditivos e apostilas; 

• providenciar publicação dos contratos, termos aditivos e decisões, observando os 

prazos legais; 

• providenciar elaboração e publicação de portaria designando o Gestor de cada 

contrato. 

• Encaminhar aos Gestores de contratos os documentos necessários ao fiel 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contratados. 

• Consultar ao Gestor do Contrato e à empresa contratada sobre o interesse na 

prorrogação do contrato. 

 

1.7.2.7 Coordenadoria de Engenharia - CAED 

O objetivo da Coordenadoria de Engenharia é Planejar, supervisionar e acompanhar a execução 

das atividades de obras e serviços de engenharia, de arquitetura e de manutenção das instalações 

prediais, necessárias à execução e à conservação da estrutura física, a reformas e ampliações e à 

manutenção das instalações das sedes das unidades do Conselho Nacional do Ministério Público e 

imóveis por ele administrados. 

Durante o período de Janeiro a Novembro, as principais realizações da Coordenadoria foram: 

• Coordenar, orientar e acompanhar a execução das atividades de obras e serviços de 

engenharia, de arquitetura e de manutenção das instalações prediais necessárias à 

execução e à conservação da estrutura física, às reformas e ampliações e à 

manutenção das instalações das sedes I e II do Conselho Nacional do Ministério 

Público;  

• Gestão dos Contratos de Manutenção referentes aos sistemas: elétricos, hidráulicos, ar 

condicionados/climatizadores, telefonia, redes de dados, serviços estruturais e 

cabeamentos, relacionados, elevadores, aluguéis e condomínios; 

• Elaboração de projetos e layouts para modificações solicitadas por servidores e 

membros do Conselho para o melhor desempenho de suas atividades; 

• Melhoria das instalações elétricas das Sedes I e II, como por exemplo a execução do 

balanceamento de cargas dos quadros elétricos, instalação de disjuntores adequados à 

nova carga instalada e modificações visando uma melhor segurança aos usuários; 

• Atendimento aos usuários das instalações do CNMP, providenciando adequações e 

reparos diversos; 

• Levantamento das necessidades de manutenção corretiva do prédio da Sede 2, 

solicitando material necessário e coordenando o serviço das empresas terceirizadas 

que atendem ao Conselho.  
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ALUGUEL DA NOVA SEDE DO CNMP:ALUGUEL DA NOVA SEDE DO CNMP:ALUGUEL DA NOVA SEDE DO CNMP:ALUGUEL DA NOVA SEDE DO CNMP:    

• Atualmente, o CNMP funciona em dois locais. Ocupa três blocos alugados no Edifício 

Terracota, no Lago Sul, onde estão os gabinetes dos 14 Conselheiros. Parte do setor 

administrativo fica a cerca de dez quilômetros, em um prédio emprestado pelo 

Ministério Público Federal. Tendo em vista que a divisão em duas sedes é onerosa para 

o órgão, atrapalha o andamento de processos administrativos, prejudica a eficiência do 

trabalho, gera custos de transportes e a área disponível para ocupação não atende a 

expansão do órgão, a Coordenadoria foi requisitada para participar da Comissão de 

Seleção e Avaliação técnica de imóvel, designada pela Portaria CNMP-SG nº 49, de 16 

de agosto de 2011, para locação de nova sede do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CNMPDA SEDE DO CNMPDA SEDE DO CNMPDA SEDE DO CNMP    

• A Coordenadoria foi requisitada para atuar na Comissão para acompanhamento dos 

projetos de construção da nova sede do Conselho Nacional do Ministério Público, 

designada pela Portaria CNMP-SG nº 50, de 16 de agosto de 2011. As principais 

atividades relacionadas com a meta foram: 

• Conferência material do produto do Plano de Trabalho para construção do Edifício-sede 

do CNMP, juntamente com a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da PGR para 

troca de informações; 

• Participação na Comissão Especial de Licitação - CEL, designada pela Portaria CNMP-

Presi nº 161, de 13 de setembro de 2011, para contratação de serviços de construção 

do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público; 

• Reuniões com a CRO/11 do Exército Brasileiro para a discussão sobre o andamento 

dos projetos, adequações necessárias, dentre outros assuntos relacionados à obra. 

 

1.7.2.8 Coordenadoria de Transporte 

Vinculada à Secretaria de Administração, a Coordenadoria de Transportes tem como 

atribuições o transporte de pessoas, documentos e materiais no âmbito do CNMP, bem como o 

gerenciamento e manutenção da frota dos veículos oficiais. 

No período de janeiro a novembro de 2011 a coordenadoria passou por uma reestruturação, 

com o objetivo de melhorar o atendimento aos membros e servidores e atender à nova demanda, 

em virtude do crescimento do CNMP, em especial com a nomeação de novos servidores e 
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membros auxiliares. 

Foi alocado um cargo em comissão CC-3, na estrutura, destinado ao Coordenador da área. 

Também foram nomeados mais 09 (nove) técnicos de transportes para o setor, dobrando o efetivo 

em relação ao mesmo período do ano passado. 

A frota de veículos aumentou com o aquisição de mais 02 (dois) veículos especial II e 03 (três) 

veículos de serviço, adquiridos no final do ano passado. A frota será acrescida, ainda, de mais 04 

(quatro) veículos especial II e 01 (um) veículo de serviço. A nota de empenho já foi emitida e 

aguarda-se a entrega dos veículos para incorporação ao patrimônio do CNMP. 
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1.7.3 Secretaria de Planejamento Orçamentário 

    

OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:    

A Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO), órgão de apoio técnico foi criada em 

fevereiro de 2010 e atua como órgão específico do Sistema de Planejamento e Orçamento da 

Administração Federal, orientando tecnicamente as unidades gestoras do CNMP no planejamento 

e na execução das atividades afetas à área de orçamento e finanças. Subdivide-se em 02 (duas) 

coordenadorias: Coordenadoria de Planos e Avaliação e Coordenadoria de Programação 

Orçamentária e Financeira. 

 

ESTRUTUESTRUTUESTRUTUESTRUTURA:RA:RA:RA:    

Atualmente, o efetivo da SPO é composto de 02 (dois) Analistas de Orçamento da carreira de 

servidores do Ministério Público da União; 02 (dois) Analistas de Orçamento da carreira de 

servidores do Conselho Nacional do Ministério Público e 01 (um) Técnico de Orçamento da carreira 

de servidores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:    

No cumprimento de suas atribuições, a SPO realizou as seguintes atividades no ano de 2011 

até o mês de novembro: 

• programação do orçamento de 2011, juntamente com as Unidades Administrativas do 

CNMP; 

• estudo de impacto do orçamento referente ao provimento de cargos e funções no 

exercício de 2011 – Projeto de Lei 5909/2009; 

• projeção das despesas de pessoal e benefícios aos servidores, a fim de analisar o 

desempenho para o exercício de 2011; 

• projeção do impacto orçamentário do Projeto de Lei 7.785/2010, que institui a 

Gratificação de Controle Interno – CGI e a Gratificação de Atividades de Orçamento – 

GAO; 

• proposta de programação para o PPA 2012-2015; 

• reunião com Secretaria de Orçamento Federal – SOF para definição dos pré-limites 

orçamentários para elaboração da proposta 2012; 

• manifestações técnicas acerca de impactos orçamentários decorrentes de expectativas 

de aumentos em determinadas despesas; 

• acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e financeira das despesas do 

CNMP;   
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• identificação e indicação de soluções para  distorções entre a previsão e a execução da 

despesa,  com  solicitação de créditos  suplementares: de pessoal e encargos sociais, 

auxílio-alimentação, assistência pré-escolar; auxílio-transporte e assistência médica 

odontológica; 

• propostas de minutas de portarias de limitações da programação orçamentária do 

cronograma de desembolso financeiro do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestre de 2011; 

• análise e apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

2012; 

• revisão do cadastro de ações da Lei Orçamentária 2011 objetivando a elaboração do 

Projeto de Lei Orçamentária 2012 (fase qualitativa  - PLOA 2012); 

• curso sobre orçamento para os gestores objetivando a elaboração da Proposta 

Orçamentária 2012; 

• elaboração de formulários/modelos para otimização da Proposta Orçamentária 2012; 

• reunião para entrega às Secretarias e à Corregedoria do modelo para apresentação da 

Proposta 2012; 

• coordenação e supervisão da elaboração da Proposta Orçamentária 2012; 

• consolidação das propostas orçamentárias encaminhadas pelas Unidades 

Administrativas; 

• apresentação da minuta da proposta de orçamento 2012 ao Secretário-Geral; 

• apoio técnico aos coordenadores de ações no registro de informações no SIGPLAN 

sobre a execução física e financeira das ações das Ações da LOA 2011; 

• reuniões, com a Secretaria de Orçamento Federal,  para definição dos limites 

orçamentários para 2012; 

• apresentação da proposta orçamentária do CNMP para aprovação do plenário; 

• elaboração, movimentação e controle de expedientes administrativos; 

• acompanhamento das publicações no DOU das matérias inerentes à SPO; 

• solicitação de crédito especial com o objetivo de criar a ação de Construção do Edifício-

Sede do Conselho Nacional do Ministério Público; 

• notas de dotação bloqueando recursos para créditos especial e suplementar; 

• elaboração de Cronograma Anual de Desembolso Mensal/2011; 

• elaboração de novo cronograma de desembolso financeiro, em virtude de limitação de 

empenho; 

• manifestações técnicas, acerca de disponibilidades orçamentárias, a fim custear as 

despesas do CNMP; 

• inserção das Propostas Orçamentária 2012 e Plurianual no Siop; 

• encaminhamento à Secretaria de Orçamento Federal – SOF, através do Siop,  das 

Propostas Orçamentária 2012 e Plurianual para fins de consolidação do Projeto de Lei 
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Orçamentaria da 2012; 

• elaboração e envio dos créditos adicionais de benefícios; 

• elaboração do Plano de Gestão da SPO; 

• Nota Técnica sobre a propostas orçamentárias, exercício 2012, do Ministério Público da 

União, a fim de subsidiar o parecer de mérito do Conselho Nacional do Ministério 

Público;   

• descentralização dos recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento 

que, em termos numéricos, representa os números da tabela abaixo: 

 

Tabela 48 – Descentralização de recursos orçamentários - Ano 2011. 
Fonte: Secretaria Planejamento Orçamentário – SPO/CNMP. 

 

  

TIPO DE DOCUMENTO EMITIDO UG  QUANTIDADE 

590002                                          41 

590003                                       221 

200097                                          93 

200234                                            2 

590002                                          37 

590003                                          48 

200097                                          93 

200234                                            2 

170500                                          13 

Notas de dotação orçamentária, 

detalhamento ou alterando o detalhamento 

da dotação orçamentária

                                      137 

Notas de dotação orçamentária, bloqueando 

recursos orçamentários
                                           6 

Notas de dotação orçamentária, 

desbloqueando recursos orçamentários
                                           2 

Pré-empenhos reservando a dotação                                       179 

Movimentações financeiras

Movimentações de créditos, 

descentralizando recursos orçamentários
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1.7.4 Secretaria Jurídica 

A SEJUR é responsável por toda a gestão dos processos em tramitação no CNMP. Com a 

aprovação da Lei nº 12.412/2011, que trata da estrutura do CNMP, a Secretaria Jurídica que antes 

possuía a Coordenadoria Processual passou a ter em sua estrutura três Coordenadorias a saber: 

A Coordenadoria de Protocolo, Autuação e Distribuição é responsável pelo recebimento, 

triagem, classificação, pesquisa, autuação, distribuição e expedição de documentos jurídicos do 

CNMP. A Referida Coordenadoria conta com 02 (dois) Núcleos para melhor servir o CNMP, sendo 

eles: 

• Núcleo de Protocolo Jurídico;  

• Núcleo de Autuação de e Distribuição. 

A Coordenadoria de Processamento de Feitos absorveu atividades já executadas pela antiga 

Coordenadoria Processual e também o arquivo de processos, que até então era de 

responsabilidade da Coordenadoria Administrativa. Para melhor desempenho das suas 

atribuições, a Coordenadoria foi estruturada com 02 (dois) núcleos: 

• Núcleo de Processamento de Feitos; 

• Núcleo de Sessões de Julgamento. 

Já a Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões responsável pela cumprimento e 

acompanhamento das decisões terminativas do Conselho Nacional manteve em sua estrutura o 

Núcleo de Acompanhamento de Decisões, já que não houve revogação da Portaria CNMP nº 03, de 

15 de abril de 2008. 

Todas as Coordenadorias que integram a Secretaria Jurídica passaram a contar com mais 

servidores para melhor atender as demandas internas e externas do Conselho Nacional do 

Ministério Público, pois a mesma trabalha em conjunto com os gabinetes dos Conselheiros, 

Corregedoria Nacional e Secretaria-Geral. 

Dentre as inovações de 2011 destaca-se o planejamento do Projeto de Processo Eletrônico, a 

conclusão e validação da Sessão Eletrônica e a reestruturação do Núcleo de Apoio às Comissões – 

NAC. 

Agrega-se ao suporte em comento, a coordenação do apoio às Comissões setoriais, tais como 

Jurisprudência, Controle Administrativo e Financeiro, Preservação da Autonomia do Ministério 

Público e Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo e, ainda, Comissão do Sistema 

Carcerário e Controle Externo. 

Ressalta-se também a figura do Gerente de Plenário que presta auxílio nos dias de Sessão do 

CNMP, além de outras atribuições.  

Ante o exposto, serão feitas a seguir considerações acerca de cada Coordenadoria e do 

trabalho realizado pelo gerente de plenário de forma mais aprofundada. 
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1.7.4.1 Gerência de Plenário 

A Gerência de Plenário foi instituída em 30/11/2010 com o propósito de auxiliar nos trabalhos 

desenvolvidos no Plenário do CNMP, bem como na preparação e acompanhamento das Sessões 

Plenárias dos Conselheiros. 

Ao ser instituída, a Gerência de Plenário centralizou a responsabilidade de alguns serviços e 

atribuições que antes estavam distribuídas em diversos setores do CNMP, tais como: a marcação 

de eventos no espaço do Plenário, a gestão de alguns contratos administrativos (lanche, áudio e 

vídeo, degravação), a gerência do patrimônio do Plenário, o atendimento às solicitações pontuais 

demandadas ao longo das reuniões e sessões ocorridas no Plenário do CNMP etc. 

A Gerência de Plenário conta apenas com um servidor, titular do cargo, o qual está 

diretamente vinculado à Secretaria Jurídica, atuando o Secretária Jurídica, na condição de superior, 

como colaborador e substituto direto nas eventuais ausências e impedimentos do Gerente de 

Plenário. 

Ao longo do mês de novembro de 2011 a Gerência de Plenário realizou os seguintes feitos, 

dentre outros: 

a. assistência mediante o acompanhamento presencial na realização das Sessões 

Plenárias do CNMP, com o atendimento das solicitações pessoais apresentadas 

pelos Conselheiros, Secretário-Geral, Corregedor e Presidente; 

b. instalação de ar condicionado na sala dos equipamentos de áudio e vídeo, o 

qual foi acompanhado pelo Setor de Engenharia do CNMP; 

c. formalização do aditivo ao contrato de lanche (Contrato CNMP 003/2011), com 

a empresa LR LUNA FESTAS LTDA. 

d. houve a instalação de mais 02 (dois) ar condicionados no Plenário do CNMP. 

e. realização durante o mês de novembro de 2011 de 12 reuniões de órgãos do 

conselho e mais a 11ª Sessão Ordinária e 12ª Sessão Extraordinária do CNMP. 

Desse modo, vale dizer que a maioria dos projetos de melhoria de funcionamento das 

atividades do Plenário do CNMP foram implementadas diante da sua atual capacidade física de 

suporte, sendo necessário, para estipulação de novas metas, a ampliação de seu espaço, o que 

provavelmente só ocorrerá com a mudança do CNMP para uma nova sede. Ressalto que não 

conseguimos ainda os crachás para os funcionários da empresa JME Áudio. 

 

1.7.4.2 Coordenadoria de Protocolo, Autuação e Distribuição 

Como o Conselho Nacional do Ministério Público, desde a sua criação em 2005, tem ampliado 

significativamente sua participação social, com uma divulgação mais ampla de sua missão 

institucional, surgem demandas cada vez mais quantitativas e qualitativas dos cidadãos, 

entidades, associações e demais órgãos, além de uma atuação crescente e vigorosa do seu 
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Colegiado, motivadora de inúmeras questões de inspeção, acompanhamento, controle, 

levantamento e normatização, dentre outras, junto aos Ministérios Públicos dos Estados e da 

União.  

Tudo isso refletiu em um aumento constante no volume de documentos recebidos, expedidos, 

movimentados, autuados e distribuídos no órgão, exigindo uma atenção mais setorizada da área 

processual para que sejam buscadas as soluções possíveis nas áreas tecnológicas para 

modernização dos sistemas de registro processual utilizados, com o provimento dos recursos 

humanos e materiais necessários a esse novo perfil da instituição que vem se delineando no 

decorrer desses anos. 

A Coordenadoria de Protocolo, Autuação e Distribuição – COPAD foi instituída a partir do mês 

de junho de 2011, fazendo parte do novo organograma da Secretaria Jurídica, para melhor 

gerenciamento e acompanhamento das muitas atividades diversas que estavam vinculadas 

apenas a uma Coordenadoria Processual, porém mais diretamente agregadas, em linhas gerais, 

ao recebimento e protocolização de documentos, bem como à sua autuação e distribuição. 

Com este objetivo a COPAD foi estruturada sobre 02 (dois) núcleos específicos:  

• O Núcleo de Protocolo Jurídico é responsável pelo atendimento ao público para 

recebimento de documentos, petições e informações pertinentes às movimentações 

processuais, bem como pela triagem, registro, encaminhamento e expedição dos 

documentos recebidos no Órgão, ressalvando-se que a documentação pertinente 

exclusivamente à área administrativa é remetida ao setor competente para seu registro 

e encaminhamento. Os documentos tanto podem ser protocolados pessoalmente pelos 

interessados ou seus prepostos como também ser encaminhados por fax, por via postal 

ou por correio eletrônico. Ainda para este Núcleo está prevista a atribuição de 

gerenciamento dos documentos encaminhados rotineiramente pelos Gabinetes para 

expedição postal pela área administrativa, preparando o seu endereçamento, 

envelopamento e/ou acondicionamento para envio àquele setor competente. 

• O Núcleo de Autuação e Distribuição é responsável pela análise prévia, pesquisa, 

classificação e autuação dos documentos e/ou petições, com posterior distribuição dos 

processos gerados ao Colegiado. Ainda compete ao setor a autuação dos 

procedimentos disciplinares que terão trâmite específico na Corregedoria Nacional do 

Ministério Público e os feitos destinados à apreciação das Comissões. Também cabe ao 

setor o encaminhamento à Secretaria-Geral dos expedientes que serão analisados para 

definição de competência do Órgão na sua apreciação, conforme disposto no artigo 39 

§ 6º do seu Regimento Interno. Ainda nas atribuições permanentes do setor, 

encontram-se procedimentos de rotinas como inserção de sigilo nos autos, aberturas 

de volumes, anexos e apensos, reautuações e redistribuições. 
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COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS:COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS:COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS:COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS:    

Para atender a diretriz geral de atuação da COPAD, além dos servidores que já compunham o 

Setor de Protocolo e o Setor de Autuação, foram agregados novos servidores (efetivos e 

terceirizados) para desempenhar as atividades dos 02 (dois) Núcleos, que ficaram assim 

distribuídos sob a supervisão da Coordenadora dos Setores: 

• Protocolo Jurídico: 

� 01 (um) servidor efetivo responsável pelo atendimento ao público externo no 

recebimento de documentos e/ou petições para apreciação do Conselho 

Nacional do Ministério Público, procedendo-se ao seu registro e 

encaminhamento aos setores competentes, e ainda o envelopamento e 

endereçamento das correspondências encaminhadas pelos gabinetes para 

expedição postal. 

� 01 (um) servidor terceirizado como apoio no recebimento e registro de 

documentos. 

• Autuação e Distribuição: 

� 04 (quatro) servidores efetivos responsáveis pelo recebimento, análise, 

pesquisa, classificação, autuação e distribuição das petições e documentos 

encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público consoante as 

normas regimentais, e ainda as reautuações, redistribuições e cumprimento de 

despachos e decisões que impliquem em novas autuações e distribuições. 

� 01 servidor terceirizado como apoio para carimbar e numerar documentos e 

abrir volumes processuais. 

    

PROJEÇÕES DA COORDENADORIA:PROJEÇÕES DA COORDENADORIA:PROJEÇÕES DA COORDENADORIA:PROJEÇÕES DA COORDENADORIA:    

Sendo bem recente a implantação da COPAD, foram estabelecidas algumas metas para 

nortear os trabalhos de coordenação: 

• Excelência no atendimento ao público que se dirige ao órgão – pessoalmente ou por 

outras vias - para protocolizar documentos ou obter informações 

• Celeridade no registro, encaminhamento e formalização da documentação recebida 

A partir dessas metas permanentes, foram estabelecidas algumas ETAPAS iniciais de 

consolidação, no intuito de adequar a COPAD à nova estruturação e diretrizes do Conselho 

Nacional, proporcionando ao mesmo tempo as melhorias necessárias para facilitação das rotinas 

de trabalho e motivação da equipe. 

A COPAD lista ainda 02 (dois) importantes OBJETIVOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO, a saber: 

• Implementação do processo eletrônico: 
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Este desafio insere-se no rol daqueles mais urgentes enfrentados não só pela COPAD, 

mas pela Secretaria Jurídica em seu todo e pelo Conselho Nacional em diversas áreas 

que vêm trabalhando conjuntamente para sua concretização, com destaque para a 

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Gestão 

Estratégica, mobilizadas mais diretamente no desenvolvimento dos sistemas e rotinas 

necessários à migração de todos os dados processuais para um novo registro e 

acompanhamento virtual de feitos e documentos. 

 

• Reestruturação funcional: 

Valorização dos setores com maior possibilidade de ascensão que possam ser atrativas 

à carreira de servidores qualificados e comprometidos com os desafios futuros, 

correspondentes às aspirações estratégicas do Conselho Nacional de modernização e 

agilização de seu papel institucional, uma vez que a tendência é que o quadro atual de 

06 servidores seja ampliado e a aspiração da COPAD é que seu desempenho possa ter 

o merecido reconhecimento ofertado pelas funções comissionadas. Atualmente existe 

apenas o servidor responsável pelo Núcleo de Protocolo Jurídico possui, em caráter 

provisório, uma função comissionada FC-01, cedida  pela Procuradoria Geral da 

República. Para o ano que vem está prevista a implementação da única função 

permanente do Setor, uma FC-02 destinada à chefia do Núcleo de Autuação. 

 

1.7.4.3 Coordenadoria de Processamento de Feitos 

A crescente demanda do público externo ao CNMP tem implicado um significativo aumento no 

volume de documentos, processos, ligações e e-mails na Secretaria Jurídica, e visando que a 

qualidade do trabalho e do atendimento ao público acompanhem essa evolução do Órgão, fez-se 

necessária a realização de melhorias no setor, tanto com o incremento de recursos humanos e 

materiais, quanto com normatizações e informatização de procedimentos, fatores que certamente 

contribuirão para a satisfação do público e para a otimização do trabalho dos servidores. 

Nesse cenário, a Coordenadoria de Processamento de Feitos foi criada pela Lei nº 

12.412/2011 como parte da Secretaria Jurídica, tendo absorvido atividades já executadas pela 

antiga Coordenadoria Processual e também o arquivo de processos, que até então era de 

responsabilidade da Coordenadoria Administrativa. Para melhor desempenho das suas 

atribuições, a Coordenadoria foi estruturada com 2 (dois) núcleos: 

• O Núcleo de Sessão de Julgamento, constituído por 2 (dois) servidores que são 

responsáveis pelas seguintes atividades: acompanhamento das sessões de julgamento, 

dando suporte ao Secretário-Geral e responsabilizando-se pela confecção das pautas e 

atas de cada sessão; cumprimento das determinações constantes das atas de 
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julgamento; confecção das certidões de julgamento referentes a cada processo julgado; 

confecção das certidões da Corregedoria Nacional acerca da instauração de 

Sindicâncias e Reclamações Disciplinares, bem como pela organização da sessão 

quando houver troca de Conselheiros e eleição de Corregedor e dos Presidentes de 

comissão. 

• O Núcleo de Processamento de Feitos, constituído por 3 (três) servidores que são 

responsáveis pelas seguintes atividades: publicação das decisões e dos atos 

normativos do CNMP, bem como pelas atualizações dos atos normativos já existentes; 

recebimento, análise e posterior juntada de documentos aos processos que estejam 

localizados nesta Coordenadoria; confecção das certidões de trânsito em julgado dos 

feitos; atendimento ao público interno e externo na solicitação de pesquisas e consultas 

processuais, bem como na solicitação de cópias dos processos. Como já mencionado, 

com o implemento da nova estrutura do Conselho, o núcleo passou a ser responsável 

também pelo arquivo de processos do CNMP, o que implica a organização, guarda e 

conservação dos feitos, além do atendimento às solicitações de desarquivamento. 

 

PLANEJAMENTO:PLANEJAMENTO:PLANEJAMENTO:PLANEJAMENTO:    

Com o objetivo de aperfeiçoar as atividades desempenhadas no setor, visando a prestação de 

um serviço mais eficiente, qualificado e célere, foram elencadas algumas providências a serem 

tomadas: 

• Elaboração de um manual referente a cada atribuição desta Coordenadoria, como 

forma de facilitar a assimilação das tarefas pelos novos servidores � Concluído; 

• Incremento de servidores, a fim de permitir que a Coordenadoria se dedique a questões 

gerenciais do setor e não apenas operacionais � Concluído, a Coordenadoria recebeu 

02 (dois) servidores novos; 

• Normatização de questões, como: prevenção, consultas de legitimados, 

desarquivamento de processos para juntada de documentos e quantidade de recursos. 

Tais assuntos são cotidianamente discutidos, mas ainda não definidos, o que tem 

gerado muitas dúvidas sobre a forma de execução. A necessidade de tais 

normatizações se torna ainda mais premente em razão da atual fase de elaboração do 

Sistema de Processo Eletrônico, em que essa definição se faz necessária para a 

formação dos fluxos � Pendente; 

• Normatização da solicitação de cópias, pois a ausência de definição em relação ao que 

deve ser considerado como fins institucionais e a partir de qual valor a GRU deve ser 

gerada impossibilita o órgão de controlar os gastos com esse procedimento. Além 

disso, é interessante que haja fixação de prazo para pagamento dessa GRU, a fim de 
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que o processo possa retornar ao seu trâmite normal � Pendente; 

• Definição de questões das sessões de julgamento, como: Adiamento e Retirada de 

processos da Pauta, inclusive quando forem pedidos de vista; pedidos de sustentação 

oral em recursos � Pendente. Aguardando a retomada dos trabalhos plenários; 

• Atuação conjunta com a TI para a criação de um programa específico de gestão de 

arquivo, uma vez que hoje o controle de processos arquivados/desarquivados é feito 

através de uma tabela de excel, que, além de um método inseguro, muito brevemente 

se tornará inviável em razão da crescente quantidade de processos � Pendente; 

• Atuação conjunta com a TI para a reformulação do campo de consulta processual 

existente no site, a fim de simplificar o acesso ao público externo, bem como oferecer 

uma informação processual satisfatória, de forma a possibilitar que a parte interessada 

acompanhe todo o trâmite de seu processo apenas pelo site, sem necessitar 

comparecer ao CNMP ou mesmo fazer ligações, que, na maioria das vezes, são 

interurbanas � Concluído; 

• Parceria de trabalho com a Ouvidoria, visando um atendimento mais ágil e eficaz ao 

cidadão que requeira uma resposta pontual a questões não atinentes a esta 

Coordenadoria, pois hoje o setor absorve todas essas consultas que o público realiza 

pelos meios mais diversos e tenta auxiliar o cidadão em cada uma dessas questões, o 

que demanda muito tempo � Pendente. Aguardando a efetiva implementação da 

Ouvidoria; 

• Confecção de carimbos específicos e elaboração de documentos que possam agilizar 

algumas tarefas do setor, que, por serem simples registros ou por terem um texto 

padrão, podem ser simplificadas com essas providências � Concluído; 

 

DADOS RELEVANTES:DADOS RELEVANTES:DADOS RELEVANTES:DADOS RELEVANTES:    

Assim como informado nos relatórios de 2009 e 2010, a Coordenadoria de Processamento de 

Feitos, entre os meses de janeiro e novembro de 2011, organizou e participou de 11 (onze) 

Sessões Ordinárias e 12 (doze) Sessões Extraordinárias. 

Por ocasião das 11 (onze) Sessões Ordinárias foram julgados 210 (duzentos e dez) processos e 

das 12 (doze) Sessões Extraordinárias foram julgados 278 (duzentos e setenta e oito) processos. 

Dentre os processos julgados nas sessões de julgamento, o Plenário decidiu acerca de temas 

relevantes para o Ministério Público, destacando-se os seguintes: 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 65: 

Altera o § 3º do artigo 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, que disciplina, 

no âmbito do Ministério Público, o Controle externo da atividade policial (Processo 

CNMP nº 0.00.000.001526/2010-97). 
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• Aprovação da Resolução CNMP nº 66: 

Proposta de Resolução que dispõe sobre o Portal de Transparência do Ministério 

Público (Processo CNMP nº 0.00.000.000408/2010-61). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 67: 

Dispõe sobre a uniformização das fiscalizações em unidades para cumprimento de 

medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade pelos membros do 

Ministério Público e sobre a situação dos adolescentes que se encontrem privados de 

liberdade em cadeias públicas (Processo CNMP nº 0.00.000.000337/2011-88). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 68: 

Dispõe sobre a indicação dos termos e prazos de prescrição, em tese, para as 

penalidades aplicáveis a infrações que tenham justificado a instauração de 

procedimento disciplinar e sua aposição na capa dos respectivos autos e dá outras 

providências (Processo CNMP nº 0.00.000.000547/2009-51). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 69: 

Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público como órgão interveniente 

nos processos judiciais em que se requer autorização para trabalho de crianças e 

adolescentes menores de 16 anos (Processo CNMP nº 0.00.000.000574/2011-49). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 70: 

Estabelece as diretrizes básicas para a instituição do Comitê Estratégico de Tecnologia 

no âmbito do Ministério Público e dá outras providências. (Processo CNMP nº 

0.00.000.000751/2011-97). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 71: 

Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do direito 

fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em 

acolhimento e dá outras providências (Processo CNMP nº 0.00.000.000700/2011-65). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 72: 

Revoga os arts. 2º a 4º da Resolução CNMP nº 5/2006, de 20 de março de 2006, que 

dispõe sobre o exercício de atividade político-partidária e de cargos públicos por 

membros do Ministério Público (Processo CNMP nº 0.00.000.000295/2011-85). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 73: 

Dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do 

magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados (Processo CNMP 

nº 0.00.000.002346/2010-22). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 74: 

Proposta de Resolução que estabelece controle da atuação da gestão de pessoas, da 

tecnologia da informação, da gestão estrutural, da gestão orçamentária do Ministério 

Público, bem como da atuação funcional de seus membros (Processo CNMP nº 
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0.00.000.000826/2011-30). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 75: 

Proposta de Emenda Resolução nº 66/2011, que Dispõe sobre o Portal da 

Transparência do Ministério Público (Processo CNMP nº 0.00.000.000832/2011-97). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 76: 

Dispõe sobre o Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público da 

União e dos Estados (Processo CNMP nº 0.00.000.000991/2011-91). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 77: 

Estabelece regras sobre o dever de decidir e o prazo razoável dos processos 

administrativos no âmbito do Ministério Público brasileiro (Processo CNMP nº 

0.00.000.000996/2011-14). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 78: 

Institui o Cadastro de Membros do Ministério Público (Processo CNMP nº 

0.00.000.000802/2011-81). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 79: 

Proposta de Resolução que visa alterar o parágrafo único do artigo 1º e acrescentar um 

parágrafo único ao artigo 2º da Resolução nº 48/2009, que regulamenta o pagamento 

de diárias e concessão de passagens aos membros do Conselho Nacional do Ministério 

Público (Processo CNMP nº 0.00.000.001342/2011-16). 

• Aprovação da Resolução CNMP nº 80: 

Proposta de Resolução que visa alterar o § 3° do artigo 2º da Resolução nº 56/2010, 

que dispõe sobre a uniformização das inspeções em estabelecimentos penais pelos 

membros do Ministério Público ( Processo CNMP nº 0.00.000.001459/2011-91). 

• Aprovação da Resolução que dispõe sobre o assento de nascimento de indígena no 

Registro Civil das Pessoas Naturais (Resolução pendente de numeração e publicação - 

Processo CNMP nº 0.00.000.001031/2011-49). 

• Aprovação da Emenda Regimental CNMP nº 05: 

Proposta de Emenda regimental que visa alterar o § 5º do artigo 39 do RICNMP. 

(Processo CNMP nº 0.00.000.000364/2011-51). 

• Decidiu pela aplicação da sanção de disponibilidade com subsídio proporcional  a 

membro do Ministério Público do Estado do Paraná (Processo CNMP nº 

0.00.000.001525/2009-17). 

• Determinou a instauração de 6 (seis) Procedimentos de Controle Administrativo para 

verificação do pagamento de verbas indenizatórias em relação ao auxílio-moradia, 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, auxílio-saúde e licença-

prêmio/férias no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados (Processos 

CNMP nº 0.00.000.002338/2010-86, 0.00.000.000071/2011-73 e 
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0.00.000.002349/2010-66). 

• Aprovou o relatório conclusivo da inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público no Ministério Público do Estado de Alagoas (Processo CNMP nº 

0.00.000.000234/2010-37). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de membro 

do Ministério Público do Estado da Paraíba, na Corregedoria de origem (Processo CNMP 

nº 0.00.000.000185/2010-32). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de membro 

do Ministério Público do Estado de Roraima, na Corregedoria de origem (Processo 

CNMP nº 0.00.000.001182/2010-16). 

• Aprovou créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual - LOA 2011 solicitados pelo 

Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério 

Público do Trabalho. (Processo CNMP nº 0.00.000.000462/2011-98). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de 

membro do Ministério Público do Estado de Alagoas para apurar suposta falta 

funcional decorrente de residência fora da comarca (Processo CNMP nº 

0.00.000.000434/2010-90). 

• Aprovou o Relatório de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada no Ministério 

Público do Estado da Paraíba (Processo CNMP nº 0.000.000.000422/2010-65). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra membro do 

Ministério Público Federal (Processo CNMP nº 0.00.000.000614/2009-38). 

• Determinou que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul se abstenha de 

realizar pagamento de jetons a seus Procuradores de Justiça, tendo em vista a não 

recepção do art. 67 da Lei 6.536/73 pela Constituição Federal (Processo CNMP nº 

0.00.000.001557/2010-48). 

• Decidiu pela aplicação de sanção disciplinar de suspensão de 45 (quarenta e cinco) 

dias em desfavor de Membro do Ministério Público do Trabalho. (Processo CNMP 

nº 0.00.000.000771/2007-81). 

• Determinou a cessação do pagamento dos denominados “jetons” a Procuradores de 

Justiça do estado o Piauí, bem como para que seja efetuada a abertura de 

procedimentos internos no Órgão de origem, a fim de obter o montante individual a ser 

devolvido por cada Membro do Ministério Público piauiense, bem como averiguar a 

existência concreta da boa-fé, observado o contraditório e ampla defesa (Processo 

CNMP nº 0.00.000.000172/2010-63). 

• Aprovou crédito suplementar apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (Processo CNMP nº 0.00.000.000701/2011-18). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério 
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Público Federal no Estado do Pará (Processo CNMP nº 0.00.000.000718/2010-86). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo Inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério 

Público do Trabalho no Estado do Pará (Processo CNMP nº 0.00.000.000717/2010-31). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo Inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério 

Público Militar no Estado do Pará (Processo CNMP nº 0.00.000.000719/2010-21). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo da Inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério 

Público do Estado do Pará (Processo CNMP nº 0.00.000.000716/2010-97). 

• Aprovou a proposta de Anteprojeto de Lei Complementar sobre as normas disciplinares 

e os procedimentos disciplinares para os membros do Ministério Público brasileiro, 

determinando, ainda, o encaminhamento da decisão ao Presidente deste Conselho 

Nacional para análise da regular proposição da lei (Processo CNMP nº 

0.00.000.000532/2010-27). 

• Julgou procedente procedimento que solicitava reconsideração de entendimento 

administrativo do Ministério Público para que seja autorizada contagem de 17% sobre 

o tempo de serviço que os membros do sexo masculino tinham até a data da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98 (Processos CNMP nº 

0.00.000.001883/2010-55 e 0.00.000.002001/2010-79). 

• Aplicou pena de suspensão de 20 (vinte) dias a membro do Ministério Público do 

Estado de Goiás (Processo CNMP nº 0.00.000.001391/2010-60). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra Membro do 

Ministério Público do Trabalho (Processos CNMP nº 0.00.000.000109/2009-93 e 

0.00.000.000475/2009-42). 

• Determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra membro 

do Ministério Público do Estado do Piauí (Processo CNMP nº 0.00.000.00078/2009-

71). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada no 

Ministério Público Federal no Estado da Paraíba (Processo CNMP nº 

0.000.000.000421/2010-11). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção  da Corregedoria Nacional realizada no 

Ministério Público do Trabalho no Estado da Paraíba (Processo CNMP nº 

0.00.000.000423/2010-18). 

• Aplicou pena de suspensão e demissão a membros do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios (Processos CNMP nºs 0.00.000.001515/2009-73, 

0.00.000.001007/2010-29, 0.00.000.001006/2010-84, 0.00.000.001586/2009-76, 

0.00.000.001022/2010-77, dentre outros). 

• Estendeu a Recomendação contida no PCA nº 809/2008-05 a todos os Ministérios 

Públicos dos Estados, para que encaminhem projeto de lei regulando o exercício e o 
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pagamento de verba de substituição ou acúmulo de atribuições pelos membros dos 

respectivos Estados (Processo CNMP nº 0.00.000.000441/2011-72). 

• Aprovou a proposta orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público para o 

exercício financeiro de 2012 (Processo CNMP nº 0.00.000.000912/2011-42). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada no 

Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo CNMP nº 0.00.000.001672/2010-

12). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada na 

Procuradoria da República e na Procuradoria Regional da República no Estado de São 

Paulo (Processo CNMP nº 0.00.000.000155/2011-15 e 0.00.000.000156/2011-51). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada no 

Ministério Público Militar no Estado de São Paulo (Processo CNMP nº 

0.00.000.000154/2011-62). 

• Aprovou o Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional realizada na 

Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região no Estado de São Paulo (Processo 

CNMP nº 0.00.000.000157/2011-04). 

• Determinou a instauração de processo disciplinar em face de membro do Ministério 

Público do Estado do Amazonas (Processo CNMP nº 0.00.000.000129/2011-89). 

• Determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de membros 

do Ministério Público do Estado do Amazonas (Processo CNMP nº 

0.00.000.001205/2009-59). 

 

1.7.4.4 Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões 
    

DEFINIÇÃO DA UNIDADE E CONTEXTO ATUALDEFINIÇÃO DA UNIDADE E CONTEXTO ATUALDEFINIÇÃO DA UNIDADE E CONTEXTO ATUALDEFINIÇÃO DA UNIDADE E CONTEXTO ATUAL::::    

O Núcleo de Acompanhamento das Decisões (NAD) foi criado por meio da Portaria CNMP Nº 

03, de 15 de abril de 2008. A iniciativa partiu do Secretário-Geral do Conselho, em razão da 

ausência de informações disponíveis acerca do efetivo cumprimento, por parte das diferentes 

unidades do Ministério Público, das decisões emanadas do órgão e de suas Resoluções. As 

informações relativas ao histórico e aos procedimentos de atuação do Núcleo já foram objeto de 

exposição no Relatório Anual de Atividades – Ano de 2010. Pretende-se neste momento apontar 

as modificações ocorridas no setor a partir da data de conclusão do referido relatório e trazer os 

dados atualizados dos processos acompanhados pelo NAD, assim como os dados referentes às 

resoluções onde houve decisão quanto ao cumprimento. Acrescentar-se-ão algumas perspectivas e 

projetos para o aprimoramento das atividades desenvolvidas no Núcleo. 

Desde o ano de 2009, dois servidores (analistas processuais) davam suporte às atividades do 
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Núcleo, apesar do aumento significativo na quantidade de processos que nele aportam. A título 

meramente exemplificativo, no ano de 2010 o setor expediu 667 ofícios. Neste ano, embora se 

esteja no fim de outubro, já foram expedidos 779 ofícios. Este crescimento segue uma tendência 

natural do órgão como um todo, que tem obtido visibilidade no seio social e passa, 

consequentemente, a ser mais demandado. O aumento da demanda pela atuação do CNMP se 

reflete, também, na quantidade de decisões cujo conteúdo tem caráter mandamental, e que, por 

esta razão, são acompanhadas pelo NAD. Em 2009, por exemplo, 50 (cinquenta) processos foram 

acompanhados pelo Núcleo, ao passo que em 2010 o número de processos foi de 126: um 

aumento de mais de 100%. 

Com a aprovação da Lei nº 12.412/2011, que trata da estrutura do Conselho Nacional, foi 

criada a Coordenadoria de Acompanhamento das Decisões (CORDAD), sem que, no entanto, o NAD 

tenha sido extinto, já que não houve revogação da Portaria CNMP Nº 03, de 15 de abril de 2008. 

Deste modo, institucionalmente tem-se uma Coordenadoria e um Núcleo em sua estrutura interna. 

A função de Coordenador é essencial para o desenvolvimento estratégico do setor, competindo ao 

Núcleo dar continuidade à execução das atividades habituais de fiscalização e acompanhamento 

das decisões. Ainda como consequência da aprovação da lei, na data de 29 de junho foram 

nomeados 109 novos servidores para o Conselho, sendo que um técnico administrativo foi 

designado para a nova Coordenadoria. Estes dois fatos serviram para atenuar o impacto do 

crescimento da demanda apontado acima. 

O crescimento do número de processos acompanhados, no entanto, não reflete, por si só, 

todos os gargalos que entravam ou dificultam as atividades do setor. Há uma necessidade 

premente de dinamização dos procedimentos adotados pela Coordenadoria que, se antes podiam 

ser realizados com certa facilidade, agora, diante do aumento já apontado e da crescente 

complexidade e velocidade exigidas no trato das questões processuais, não se mostram mais 

adequados para o enfrentamento da realidade atual. Nesse sentido é que o presente relatório se 

propõe a não só constatar mudanças e expor dados, mas também explorar soluções possíveis para 

o enfrentamento dos entraves apontados.  

Ante o exposto, e em face das considerações que serão feitas a seguir, o desafio a ser 

enfrentado pela nova Coordenadoria é o de dar ao acompanhamento das decisões caráter mais 

eficiente, rápido e seguro. As ideias desenvolvidas abaixo foram apresentadas e discutidas por 

ocasião de Reunião de Coordenadores, realizada no dia 07 de julho de 2011 na Sede 1 deste 

Conselho.  

 

ACOMPANHAMENTO DAS RESOLUÇÕESACOMPANHAMENTO DAS RESOLUÇÕESACOMPANHAMENTO DAS RESOLUÇÕESACOMPANHAMENTO DAS RESOLUÇÕES::::    

No Relatório Anual de Atividades de 2010, descreveu-se a mudança ocorrida nos 

procedimentos de acompanhamento das Resoluções, sendo que à época a Comissão de Controle 

Administrativo havia desmembrado os processos no bojo dos quais o NAD realizou 
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acompanhamento, instaurando Procedimentos de Controle Administrativo que foram distribuídos 

aos Conselheiros para julgamento. Os dados encontram-se na Tabela nº 28 do referido Relatório 

(Tópico 1.5.6.1). 

Este novo procedimento, no entanto, só foi oficializado com a inserção do art. 67-A no 

Regimento Interno do Conselho Nacional, por meio da Emenda Regimental nº 04, de 15 de 

dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 07 de fevereiro de 2011, pág. 

98. Segundo o texto do dispositivo, toda Resolução que possua determinação em seu texto, após o 

trânsito em julgado do acórdão que a aprovou, será remetida ao setor de autuação do Conselho 

para a abertura de Procedimentos de Controle Administrativo, que serão distribuídos aos 

Conselheiros na forma regimental. Cada Conselheiro fará julgamento sobre o cumprimento da 

Resolução nos casos que lhe forem submetidos. 

Com esta nova dinâmica, o Núcleo passou a computar o resultado dos processos julgados em 

plenário nas suas planilhas, para que se saiba, estatisticamente, quais resoluções foram 

cumpridas por quais Ministérios Públicos. Caso o Relator determine, em seu voto, alguma 

providência a ser adotada pelo Parquet interessado para que se adeque aos atos normativos 

editados pelo órgão, o Núcleo realizará acompanhamento do feito nos moldes já delineados para a 

fiscalização de processos com determinação. Seguem abaixo as planilhas atualizadas das 

resoluções: 

 

REC. Nº 03 RES. Nº 9 e 10 RES. Nº 13 RES. Nº 22 RES. Nº 23 RES. Nº 30 RES. Nº 38
MP/AC CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/AL CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/AP PPPP PPPP PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/AM CCCC CCCC NNNN CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/BA CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/CE CCCC CCCC NNNN CCCC CCCC CCCC AAAA

MP/DFT CCCC PPPP PPPP CCCC NNNN CCCC CCCC

MP/ES CCCC CCCC AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/GO CCCC PPPP AAAA CCCC NNNN CCCC CCCC

MP/MA CCCC CCCC AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/MT CCCC CCCC CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC

MP/MS CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/MG CCCC CCCC PPPP CCCC PPPP CCCC CCCC

MP/PA CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/PB CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/PR CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC PPPP

MP/PE CCCC AAAA PPPP CCCC NNNN NNNN AAAA

MP/PI CCCC PPPP AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/RJ CCCC CCCC CCCC CCCC NNNN CCCC CCCC

MP/RN CCCC CCCC AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/RS CCCC CCCC PPPP CCCC PPPP CCCC CCCC

MP/RO CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/RR CCCC PPPP CCCC CCCC NNNN PPPP AAAA

MP/SC CCCC PPPP PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/SP CCCC PPPP CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC

MP/SE CCCC CCCC PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC

MP/TO CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC

MPF NNNN PPPP AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC

MPT AAAA CCCC **** CCCC CCCC CCCC CCCC

MPM AAAA PPPP CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
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Tabela 49a – Cumprimento das Resoluções - (Data de corte: 21 de outubro de 2011). 

Fonte: Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões. 

 

PROCESSOS E PROCESSOS E PROCESSOS E PROCESSOS E INSPEÇÕESINSPEÇÕESINSPEÇÕESINSPEÇÕES::::    

Os procedimentos de acompanhamento de processos com determinação estão descritos no 

Relatório de 2010 e não sofreram alterações substanciais. Os dados sobre o número de processos 

fiscalizados, em acompanhamento ou já considerados cumpridos encontram-se na Tabela nº 29 

daquele documento. Segue abaixo a mesma planilha atualizada: 

 
Tabela 49b – Procedimentos de Acompanhamento de Processos com Determinação – Anos 2005-2011. 

Fonte: Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões. 

RES. Nº 40 RES. Nº 42 RES. Nº 50 RES. Nº 53 RES. Nº 63 RES. Nº 64 RES. Nº 65

MP/AC PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA PPPP PPPP

MP/AL AAAA CCCC CCCC PPPP AAAA PPPP PPPP

MP/AP PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/AM PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/BA PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC PPPP

MP/CE PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/DFT PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/ES PPPP PPPP CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/GO PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA PPPP PPPP

MP/MA AAAA CCCC CCCC PPPP AAAA PPPP PPPP

MP/MT PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/MS PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC PPPP

MP/MG PPPP NNNN CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/PA PPPP NNNN CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/PB PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/PR PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC PPPP

MP/PE PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC PPPP

MP/PI PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/RJ PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/RN PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC CCCC

MP/RS PPPP PPPP CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/RO PPPP NNNN CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/RR PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/SC PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/SP PPPP NNNN CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/SE PPPP CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC PPPP

MP/TO PPPP CCCC CCCC PPPP PPPP CCCC PPPP

MPF CCCC CCCC CCCC PPPP PPPP AAAA PPPP

MPT CCCC CCCC CCCC PPPP AAAA CCCC AAAA

MPM PPPP PPPP CCCC PPPP AAAA AAAA PPPP

LegendaLegendaLegendaLegenda:

CCCC: Resolução foi considerada cumprida, seja por decisão da Comissão de Controle Administrativo, seja pelo Plenário.

PPPP: Pendente de julgamento acerca do cumprimento: Procedimento de Controle Administrativo (PCA) já distribuído a um Relator.

NNNN: PCA julgado com determinações: de posse do Núcleo de Acompanhamento das Decisões para verificação do cumprimento.

AAAA: Processo arquivado sem julgamento de mérito.

****  Não é alcançado pelas normas da Resolução.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

PROCESSOS C/ DETERMINAÇÃO 2 29 32 52 51 115 22 303

PROCESSOS CUMPRIDOS 1 27 30 47 40 92 13 250

AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 1 1 1 3

AGUARDANDO RESPOSTA DO MP 3 15 7 25

SUSPENSOS PELO STF 1 2 2 4 3 1 13

ENVIADO AO GABINETE DO RELATOR 1 1 3 1 6

ENVIADO AO GABINETE DO SG 3 3 6
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É possível verificar o número de processos referente a cada ramo ou unidade do Ministério 

Público no total dos feitos com determinação. Nesta perspectiva, criou-se planilha específica, 

estabelecendo-se as respectivas porcentagens: 

 
Tabela 49c – Determinações por Ministério Público - (Data de corte: 28 de outubro de 2011). 

Fonte: Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões. 

 

A última rubrica, intitulada “Todos MP’s” corresponde a processos individuais nos quais não se 

visava julgar o mérito de uma questão concernente a um Parquet especificamente, sendo que a 

decisão final terminou por impor determinações a todos os ramos e unidades do Ministério 

Nº de Processos com Determinação %

MP/AC 16 5,28

MP/AL 5 1,65

MP/AP 5 1,65

MP/AM 26 8,58

MP/BA 12 3,96

MP/CE 11 3,63

MP/DFT 12 3,96

MP/ES 14 4,62

MP/GO 4 1,32

MP/MA 3 0,99

MP/MT 4 1,32

MP/MS 3 0,99

MP/MG 13 4,29

MP/PA 9 2,97

MP/PB 6 1,98

MP/PR 5 1,65

MP/PE 7 2,31

MP/PI 30 9,9

MP/RJ 12 3,96

MP/RN 14 4,62

MP/RS 7 2,31

MP/RO 11 3,63

MP/RR 6 1,98

MP/SC 14 4,62

MP/SP 19 6,27

MP/SE 9 2,97

MP/TO 2 0,66

MPF 11 3,63

MPT 7 2,31

MPM 3 0,99

Todos MP's 3 0,99

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 303303303303 100100100100
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Público. 

A Coordenadoria trabalha atualmente na confecção de um índice de cumprimento. Este índice 

corresponderia à razão do total dos processos considerados como cumpridos por um MP sobre o 

total dos processos com determinação para o mesmo MP. Por meio dele, poder-se-ia auferir o grau 

de eficiência no cumprimento de decisões de cada unidade do Parquet. Um ministério Público cujo 

o número de processos com determinação é muito alto pode ser considerado, por outro lado, como 

altamente eficiente no cumprimento das determinações expedidas pelo órgão, assim como, em 

sentido inverso, determinado Parquet pode ter contra ele poucas determinações, mas ser 

ineficiente no cumprimento das mesmas.  

Embora seja relativamente fácil construir este índice – a Coordenadoria já fez testes nesse 

sentido – o modo como tais informações são computadas não se reveste ainda de segurança 

suficiente para serem divulgados. Isto porque, como a Coordenadoria não possui software de 

acompanhamento (ver item 1 do tópico 3, e as propostas do tópico 4), os servidores precisam 

contar manualmente o número de processos cumpridos em planilhas do Excel, o que é um 

procedimento altamente sujeito a erros. Por esta razão, entendeu-se mais prudente aguardar a 

elaboração do software destinado ao setor para fornecer estes dados. A previsão é a de que no ano 

de 2012 ele já esteja em funcionamento. 

Em outro diapasão, em razão da estrutura ainda limitada do Órgão no ano de 2010, com 

consequências negativas sobre todos os setores do CNMP, inclusive sobre a Corregedoria Nacional 

(CN), o Núcleo acompanhou provisoriamente o cumprimento dos itens contidos nos Relatórios de 

Inspeção produzidos pela CN por ocasião das Inspeções que realizou nos Ministérios Públicos dos 

Estados do Piauí, Amazonas, Alagoas, Paraíba e Pará. Acompanhou também o cumprimento dos 

relatórios produzidos nas inspeções do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e 

Ministério Público Militar nesses Estados, remetendo o resultado desta fiscalização à análise do 

Corregedor Nacional, quando findo o acompanhamento. 

Era entendimento da Corregedoria Nacional que a fiscalização do cumprimento destes 

processos era de sua competência, não se efetuando imediatamente por insuficiência de 

servidores naquele setor. A execução do acompanhamento pelo NAD, por um lado, gerava algumas 

“falhas de comunicação”, com os Parquets remetendo documentos seja ao NAD, seja à CN, sem 

informar, muitas vezes, a uma das partes sobre a remessa. Por outro lado, o NAD nunca participou 

das inspeções, de modo que muitos dos assuntos nela tratados estavam no âmbito do 

conhecimento da Corregedoria, mas não no do Núcleo, o que resultava em expedição de ofícios 

desnecessários aos MPs. Com a chegada dos novos servidores e a criação de um Núcleo de 

Inspeções na estrutura da CN, foi publicada a Portaria CNMP Nº 47, de 01 de agosto de 2011, que 

alterou artigos da Portaria de criação do NAD, transferindo-se de modo oficial o acompanhamento 

das Inspeções à Corregedoria Nacional (ver novo art. 2º da Portaria, em particular seu §2). 

Na data de 03 de agosto de 2011, todos os Processos de Inspeção que se encontravam ainda 

na posse do NAD foram encaminhados à Corregedoria Nacional, em cumprimento à alteração 
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normativa supra. Eram eles: os Processos nº 234/2010-37, nº 421/2010-11, nº 423/2010-18, nº 

717/2010-31 e nº 718/2010-86. A partir da publicação da Portaria, os processos de Inspeção, 

uma vez publicado o acórdão que aprova seu Relatório, serão remetidos à Corregedoria, em 

particular ao seu recém-criado Núcleo de Inspeções. 

 

DESAFIOS DA NOVA COORDENADESAFIOS DA NOVA COORDENADESAFIOS DA NOVA COORDENADESAFIOS DA NOVA COORDENADORIADORIADORIADORIA::::    

Este tópico pretende, como dito acima, identificar alguns desafios a serem enfrentados para 

atingir o objetivo de tornar o acompanhamento mais eficiente e seguro. São desafios típicos da 

Coordenadoria, ficando o Núcleo responsável pela continuidade do acompanhamento e pela 

execução das atividades rotineiras do setor. Optou-se por uma apresentação de problemas e 

soluções no formato de tópicos, para melhor compreensão. 

1. Procedimentos. A situação de todos os processos da CORDAD é registrada em planilhas 

do Excel. Dada a variedade de situações, perde-se muito tempo no registro destas 

informações. Este, no entanto, é necessário, dada a quantidade de processos que 

tramitam no setor e a necessidade de se ter uma boa visualização diária do andamento 

de cada um deles. O entrave refere-se ao modo quase “amador” do procedimento; 

2. Segurança. Em face da ausência de um sistema (software) de acompanhamento e da 

utilização de planilhas do Excel, os dados do acompanhamento são extremamente 

vulneráveis: qualquer pessoa que tenha acesso às planilhas pode modificar seus dados; 

3. Demora na fiscalização. Este entrave decorre basicamente da utilização dos Correios 

como meio de acompanhamento. O envio de ofícios e a espera de respostas (que 

também vêm pelos Correios) torna o procedimento extremamente lento. O fato é 

agravado pelos diferentes graus de eficiência das unidades do Ministério Público 

brasileiro: algumas cumprem rapidamente as decisões e respondem rapidamente aos 

ofícios do NAD; outras demoram a cumprir e/ou responder; 

4. Espaço físico. Em razão do aumento dos processos acompanhados e em face do que 

foi dito no item anterior, os armários do Núcleo estão no limite de suas capacidades. Os 

processos se acumulam enquanto não são considerados cumpridos, ao mesmo tempo 

em que outros chegam no NAD para acompanhamento. Caso os procedimentos não se 

tornem mais eficientes no curto prazo, a tendência é preocupante; 

5. Tarefas básicas. Muitas das atividades do NAD exigem a colaboração dos serviços 

terceirizados (produção de cópias, escaneamento de decisões e respostas, 

entrega/envio de ofícios para assinatura). O serviço terceirizado, no entanto, é 

compartilhado por todas as Coordenadorias da Secretaria Jurídica, o que também torna 

a execução das atividades mais lenta; 

6. Capacitação de servidores. Há necessidade de capacitação dos servidores do setor, 

sobretudo na área de gestão de processos, gerenciamento, redação oficial, informática 
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(utilização de meios que facilitem as rotinas de trabalho), direito administrativo (em 

razão da matéria tratada no CNMP e da necessidade de análises prévias dos processos 

do NAD) e outros treinamentos que se fizerem necessários ao longo do tempo; 

7. Divulgação. A atividade desenvolvida pelo setor passa despercebida pelo órgão. O NAD 

encaminha aos Conselheiros, com certa periodicidade, todas as respostas 

encaminhadas pelos MPS que se referem ao cumprimento das decisões que lhe são 

dirigidas. Todavia, é necessário que a sociedade tenha um retorno quanto ao efetivo 

cumprimento das decisões do CNMP, exigindo-se assim uma divulgação mais ampla 

desta fiscalização; 

8. Atribuições. Por fim, o número de servidores e o aumento do número de processos 

obrigava os dois servidores do NAD a se dedicarem exclusivamente à gestão do 

acompanhamento destes feitos, com a execução diária e rotineira de atividades 

básicas: juntada de documentos, produção e envio de ofícios, produção de certidões de 

trânsito e de remessa ao arquivo, análise de processos, preenchimento de planilhas, 

inclusão de dados em diversos sistemas (CNMP, Fênix) etc. A dedicação exclusiva e 

inevitável a estas tarefas impedia que seus servidores se dedicassem justamente a 

buscar soluções tendentes a tornar o processo mais eficiente. Embora existam ideias 

para melhoramento do setor, como se verá a seguir, não havia tempo para pô-las em 

prática, uma vez que todo o tempo estava destinado à execução das ações apontadas.  

 

CONSOLIDAÇÃOCONSOLIDAÇÃOCONSOLIDAÇÃOCONSOLIDAÇÃO::::    

A seguir, propõem-se algumas possíveis soluções para os entraves apontados. O rol não é 

exaustivo, evidentemente. O enfoque recai sobre a utilização da tecnologia a serviço da eficiência. 

A Administração Superior do CNMP deu um passo importante na valorização dos servidores do 

setor, transformando o Núcleo em Coordenadoria e distribuindo para esta 01 (um) Cargo em 

Comissão e 01 (uma) Função de Confiança. Com a nomeação dos novos servidores, por outro lado, 

a Coordenadoria foi contemplada com a designação de 01 (um) Técnico Administrativo. Há ainda a 

necessidade de designação de terceirizado para a execução de tarefas exclusivas da CORDAD. 

Caso contrário, o entrave apontado no tópico 8 permanecerá, não havendo tempo para que o 

Coordenador exerça as funções típicas do cargo, dentre elas a busca de melhorias efetivas para o 

andamento dos trabalhos de sua Coordenadoria. 

Os tópicos 02 (dois) e 03 (três) podem ser supridos pela criação de um sistema (software) 

específico para a atuação do NAD. Isto requer a colaboração da Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) do CNMP. A Coordenadoria participou de reunião, realizada em 10/10/2011, com 

servidores da STI. A Secretaria entendeu que a demanda da Coordenadoria de Acompanhamento 

de Decisões seria melhor provida quando da implementação do Processo Eletrônico do CNMP, 

tendo em vista o risco que se correria em elaborar um software no momento atual para depois ser 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 225 

 
eventualmente substituído pelo modelo instaurado no Processo Eletrônico. A previsão é que isto 

ocorra no próximo ano. À Coordenadoria nada mais resta a fazer senão aguardar a conclusão do 

processo eletrônico, participando das etapas que dizem respeito à inclusão das demandas da 

CORDAD no sistema. 

A utilização dos correios deve ser, senão eliminada, ao menos minimizada. A solução ideal 

seria que todo o acompanhamento fosse efetuado via correio eletrônico. Ocorre que nem todas as 

unidades do Ministério Público estão aparelhadas para estabelecer esta dinâmica. É preciso 

aguardar os resultados do processo eletrônico para verificar se tal situação será por ele resolvida. 

Caso contrário, pretende-se conscientizar o Ministério Público da necessidade de rapidez no 

cumprimento das decisões, propondo que sejam disponibilizadas vias rápidas para sua circulação 

e cumprimento. As diferentes unidades poderiam fornecer endereços eletrônicos específicos que 

constituíssem canais de comunicação entre CNMP e MPs para o propósito exclusivo de 

acompanhamento. O objetivo é que esta fiscalização ocorra em tempo real, com as informações 

chegando ao CNMP assim que executado o cumprimento. Além de dar fluidez ao procedimento, os 

processos que se acumulam fisicamente no NAD iriam mais rapidamente ao arquivo, solucionando 

em parte o problema descrito no tópico 4. 

Todas as Coordenadorias funcionam no espaço compartilhado da Coordenadoria Processual. A 

situação se manteve até o presente em razão do número limitado de servidores no Conselho. Com 

a aprovação da lei que estrutura o CNMP, o quadro do órgão tende a se alargar significativamente. 

Nesse sentido, a Coordenadoria de Acompanhamento de Decisões necessitará de espaço próprio, 

tanto para recebimento de novos servidores quanto para suprir à necessidade apontada nos 

tópicos 4 e 5. Ainda com relação ao tópico 5, o objetivo é de demandar à Secretaria Jurídica a 

designação, uma vez implementada a estrutura final do CNMP e dependendo das contingências 

orçamentárias, de terceirizado para suprir a necessidades exclusivas da CORDAD assim como a 

aquisição de máquina de cópia e scanner de grande porte. Estas medidas representariam um 

incremento substancial na eficiência da execução de tarefas rotineiras do Núcleo. 

Quanto à capacitação, a Administração Superior já reservou orçamento para atividades de 

treinamento e capacitação dos servidores do CNMP. Caberá ao Coordenador informar e incentivar 

os servidores a realizarem cursos e treinamentos de interesse da Coordenadoria, atuando como 

um intermediário entre esta e a Secretaria de Gestão de Pessoas do Conselho. As atividades a 

serem enfocadas são as descritas no tópico 6 e outras de que o setor venha a sentir necessidade. 

No que diz respeito ao tópico nº 7, o NAD entrou em contato com a Secretaria de Comunicação 

(SECOM), tendo sido acertado que o cumprimento das decisões seria divulgado no sítio do CNMP 

na rede mundial de computadores. Já foi discutido o procedimento de divulgação com a 

Secretária-Geral Adjunta. Ficou assentado que nem toda decisão necessita ser divulgada, cabendo 

ao Secretário-Geral julgar, em cada caso, quais são relevantes em termos institucionais. 

Por fim, em relação ao tópico 8, a Administração, como dito, criou estrutura mais consistente 

para o Núcleo, transformando-o em Coordenadoria. A chegada de novo servidor e a posterior 
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designação de terceirizado são essenciais para que o Coordenador possa se dedicar a aperfeiçoar 

os procedimentos do setor, nos termos propostos neste plano, transferindo algumas das 

atribuições atualmente executadas aos novos integrantes. 

Diante do crescimento da demanda pela atuação do Conselho, os seus diversos setores devem 

criar meios de tornar suas atividades mais rápidas e eficientes, sem queda da qualidade. A 

sociedade espera que a atuação estatal seja cada vez mais veloz e transparente, exigindo dos 

agentes públicos a adoção de práticas destinadas a suprir estes anseios. A utilização de recursos 

materiais e sobretudo de recursos provenientes do aperfeiçoamento da tecnologia da informação é 

essencial para a obtenção de bons resultados. As propostas deste plano de ação adotam esta 

visão como premissa. O cumprimento das metas dependerá, não só da dedicação dos que 

trabalham no setor, mas da comunicação entre os diferentes setores do órgão, além do apoio, 

financeiro e de pessoal, da Administração Superior às iniciativas aqui sugeridas. 
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1.7.5 Secretaria de Tecnologia da Informação 
    

OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:    

A Secretaria de Tecnologia da Informação tem como principais objetivos: 

• Prover serviços, infraestrutura e consultoria de Tecnologia da Informação para o CNMP 

e apoio institucional aos ramos do Ministério Público;  

• Planejar a Tecnologia da Informação dentro do CNMP e alinhar as ações do setor à 

estratégia do órgão. 

 

ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:    

• Assessoria de Políticas de TI; 

• Núcleo de Gestão de Sistemas; 

• Núcleo de Suporte Técnico. 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:    

De maneira geral e ampla, seguem as principais realizações da STI em 2011: 

• Implantação do Escritório de Projetos da STI; 

• Elaboração de proposta de criação de Comitê Estratégico de TI; 

• Atualização do parque tecnológico para nomeação de novos servidores do CNMP; 

• Planejamento da segurança dos ativos informacionais relacionados a TI; 

• Fomento de políticas de TI no Ministério Público brasileiro; 

• Co-organização da I Mostra de Sistemas do MP; 

• Co-organização do 2º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público; 

• Participação nos Workshops das Tabelas Unificadas do Ministério Público; 

• Desenvolvimento e inicio de testes do Sistema de Cadastro de Membros do MP; 

• Desenvolvimento e inicio de testes do Sistema Gestor de Tabelas; 

• Implantação do sistema Inqueritômetro para acompanhamento da evolução da Meta 2 

da ENASP; 

• Participação na comunidade TIControle; 

• Consultoria técnica na elaboração do Termo de Cooperação que propiciará a troca de 

tecnologia para o sistema de processo eletrônico do CNMP; 

• Continuidade da estratégia de independência tecnológica do CNMP. 

 

VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:    
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A Secretaria de Tecnologia da Informação tem como Visão de Futuro as seguintes atividades: 

• Implantação da Governança de TI no CNMP; 

• Continuidade e ampliação do fomento de políticas de TI para o MP; 

• Implantação e ampliação contínua da infraestrutura tecnológica do CNMP para suporte 

das estratégias do órgão; 

• Implantação de todos os sistemas necessários para independência tecnológica do 

CNMP. 

 

1.7.5.1 Gerência de Projetos de TI 

 

OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:    

O Escritório de Projetos da TI tem como seus objetivos: 

• Definir, atualizar e informar as metodologias e modelos de gerência de projetos 

utilizadas pela TI; 

• Abertura de projetos e acompanhamento; 

• Informar a administração direta sobre os andamentos dos projetos. 

 

ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:    

• 1 (um) Coordenador do escritório de projetos. 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:    

As principais realizações do GPTI em 2011 foram: 

• Criação do Cronograma; 

• Adaptação do cronograma; 

• Estudar metodologia da SGE; 

• Acompanhar atuais projetos em desenvolvimento ou em abertura na SGE; 

• Reunião inicial com SGE; 

• Instalação de ambiente de software; 

• Estudos das ferramentas; 

• Assessoria para elaboração do termo de referência do MPE; 

• Visita ao MP/GO; 

• Elaboração de modelo "Definição de projeto"; 

• Elaboração de modelo "Planejamento do Projeto"; 
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• Acompanhamento do Sistema de Cadastro de Membros; 

• Acompanhamento do sistema da Resolução 56; 

• Acompanhamento do Sistema de Controle de Acesso; 

• Acompanhamento do novo Sistema de Processo Eletrônico do CNMP; 

• Levantamento e priorização dos sistemas internos do CNMP que serão migrados da 

PGR; 

• Definição de modelos para o escritório de projetos; 

• Especificação da metodologia de gerência de projetos; 

• Elaboração de portfolio de projetos. 

• Abertura e acompanhamento do sistema da Resolução 67; 

• Abertura e acompanhamento do sistema da Resolução 71; 

• Proposta de metodologia para a gerência de projetos da STI. 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:    

Os seguintes projetos estão em andamento no Escritório de projetos: 

• Preparação da apresentação da metodologia 

• Apresentação da Metodologia para Secretário de Informática 

• Acompanhamento dos projetos 

• Aprovação da metodologia proposta 

• Aculturação da equipe para execução de planejamento em suas atividades 

 

VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:    

O Núcleo de Gestão de Sistemas tem como Visão de Futuro as seguintes atividades: 

• Consolidação dos conhecimentos técnicos da equipe; 

• Implantação da ferramenta de EPM; 

• Especificação de portfólio e programas alinhado com o Mapa estratégico da instituição; 

• Estabelecer fluxo se comunicação com SGE. 

 

1.7.5.2 Assessoria de Políticas de TI 
    

OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:    

Criada em setembro de 2011, a Assessoria de Políticas de TI tem os seguintes objetivos: 

• Analisar e propor implementação de boas práticas de Governança da Tecnologia da 
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Informação no âmbito do CNMP em sintonia com o Planejamento Estratégico Nacional 

do Ministério Público e Planejamento Estratégico CNMP; 

• Participar dos projetos relacionados à implementação da Governança de TI e  reuniões 

do Comitê de Políticas de TI do CNMP; 

• Propor políticas de TI com vistas ao cumprimento dos objetivos estratégicos definidos 

para o Ministério Público 

 

ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:    

• 1 (um) Assessor de Políticas de TI. 

 

PRINCIPAIS RPRINCIPAIS RPRINCIPAIS RPRINCIPAIS REALIZAÇÕES:EALIZAÇÕES:EALIZAÇÕES:EALIZAÇÕES:    

As principais realizações do GPTI no mês de setembro de 2011 foram: 

• Proposta de criação do Comitê Estratégico de TI do CNMP; 

• Planejamento e organização das palestras da TI proferidas  no 2º Congresso de Gestão 

do Ministério Público, realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2011. 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:    

• Projeto visando à elaboração do Plano Estratégico de TI - PETI e Plano Diretor de TI – 

PDTI. 

 

OUTRAS ATIVIDADES:OUTRAS ATIVIDADES:OUTRAS ATIVIDADES:OUTRAS ATIVIDADES:    

Por delegação do Secretário de TI: 

• Participar das reuniões e eventos técnicos do grupo TI-Controle; 

• Participar de reuniões de Secretários CNMP. 

 

VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:    

Ser referência na promoção de políticas de TI alinhadas aos objetivos estratégicos traçados 

para o Ministério Público. 

 

1.7.5.3 Núcleo de Gestão de Sistemas 
    

OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:OBJETIVOS DA ÁREA:    

O Núcleo de Gestão de Sistema teve como principais objetivos no período de janeiro/2011 a 
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dezembro/2011 as seguintes atividades: 

• Início dos trabalhos com a Fábrica de Software contratada no Pregão Presencial 

01/2010; 

• Implantação do sistema Sessão Eletrônica; 

• Início dos trabalhos de implementação do Sistema de Cadastro de Membros do 

Ministério Público (SCMMP), com previsão de entrega de uma primeira versão do 

sistema em julho/2011; 

• Início dos trabalhos de implementação do Sistema de Controle de Acesso dos sistemas 

do CNMP; 

• Informatização da Resolução 56; 

• Definição do escopo do novo sistema de Processo Eletrônico do CNMP; 

• Criação do Sistema de Controle de Acesso para acesso centralizados aos sistemas do 

CNMP. 

 

ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:ESTRUTURA:    

O Núcleo de Gestão de Sistemas iniciou o ano de 2011 com a seguinte estrutura: 

• 1 (um) Chefe do núcleo; 

• 3 (três) Analistas de Informática; 

• 2 (dois) Técnicos de Informática. 

Após a aprovação do Projeto de Lei que criou a estrutura do CNMP, o NGS passou a contar, a 

partir de julho de 2011, com a seguinte estrutura: 

• 1 (um) Coordenador do Núcleo; 

• 6 (seis) Analistas de Informática; 

• 4 (quatro) Técnicos de Informática. 

Atualmente, depois de concursos de remoção em que servidores do NGS saíram do CNMP, a 

estrutura é a seguinte: 

• 1 (um) Coordenador do Núcleo; 

• 6 (seis) Analistas de Informática; 

• 3 (três) Técnicos de Informática. 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:    

As principais realizações do NGS no período de janeiro/2011 a dezembro/2011 foram: 

• Disponibilização do Sistema Sessão Eletrônica para uso nas Sessões do Plenário do 
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CNMP; 

• Definição do conjunto de artefatos e padrões a serem adotados no trabalho com a 

Fábrica de Software; 

• Disponibilização da primeira versão do Sistema de Cadastro de Membros do Ministério 

Público para homologação; 

• Definição do escopo do projeto de desenvolvimento do Sistema da Resolução 56 e 

início dos trabalhos de levantamento de requisitos; 

• Definição do escopo do projeto de desenvolvimento do Sistema de Controle de Acesso 

e início dos trabalhos de levantamento de requisitos; 

• Definição do escopo do projeto de desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico 

do CNMP; 

• Implementação e disponibilização do novo sistema de Telefonia do CNMP; 

• Implementação e disponibilização da nova Consulta Processual no Site do CNMP, em 

substituição à consulta processual antiga que era mantida pela PGR; 

• Implementação e disponibilização do sistema de cadastro de seleções de estagiários 

do CNMP; 

• Disponibilização de relatórios de inscritos para os concursos de estágio; 

• Disponibilização do Inqueritômetro na página do CNMP; 

• Manutenção do Sistema de Inscrição de eventos e geração de relatórios de inscritos em 

eventos do CNMP; 

• Disponibilização do novo Sistema de Gestão de Eventos; 

• Criação dos questionários eletrônicos da ENASP; 

• Adaptações e evoluções do sistema processual atual; 

• Implementação do Sistema de Gestão de Tabelas; 

• Disponibilização do Sistema de Ouvidoria; 

• Disponibilização de rotina de automação do Grifo; 

• Disponibilização da primeira versão do Sistema da Resolução 56 para testes pelos 

usuários. 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:PROJETOS EM ANDAMENTO:    

Os seguintes projetos estão em andamento no Núcleo de Gestão de Sistemas: 

• Implementação de novas funcionalidades do Sistema de Cadastro de Membros; 

• Implementação do sistema da Resolução 56; 

• Implementação do Sistema de Controle de Acesso; 

• Implantação do Processo Eletrônico Judicial realizando adaptações do sistema do CNJ; 

• Migração do sistema Fênix da PGR para o CNMP; 
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• Migração do sistema processual da PGR para o CNMP; 

• Migração do sistema GPS e de todos os sistemas que envolvem pagamento da PGR 

para o CNMP; 

• Desenvolvimento do sistema MPInfo solicitado pela SGE; 

• Levantamento e definição de escopo do projeto da Resolução 67; 

• Levantamento e definição de escopo do projeto da Resolução 71; 

• Alterações no sistema CNMPInd decorrentes da Resolução 74; 

• Criação de WebService para atender a Resolução 74. 

 

VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:VISÃO DE FUTURO:    

O Núcleo de Gestão de Sistemas tem como Visão de Futuro as seguintes atividades: 

• Disponibilização da versão final do Sistema de Cadastro de Membros do Ministério 

Público; 

• Disponibilização de versão final do Sistema da Resolução 56; 

• Disponibilização da versão final do Sistema de Controle de Acesso; 

• Implantação do Processo Judicial Eletrônico e substituição do sistema processual atual; 

• Aprimoramento do processo de desenvolvimento de software do CNMP; 

• Migração dos sistemas que hoje estão na PGR para o CNMP; 

• Desenvolvimento dos projetos estratégicos do CNMP a serem demandados pela 

Secretaria de Gestão Estratégica. 
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2 ANÁLISE ESTATÍSTICA – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

2.1  Estatística processual 

Em 2011, verificou-se, até o momento, uma diminuição de 16,3% no volume de autuações em 

relação ao ano de 2010. Já o volume de julgamentos manteve praticamente constante em relação 

ao ano de 2010, houve apenas uma redução insignificante de 0,2%. No entanto, considerando que 

a média mensal de autuações e julgamentos registrados nos 11 meses é de 151,2 e de 161,7 

processos, respectivamente, espera-se que alcancemos um volume de cerca de 1810 processos 

autuados e 1940 julgamentos proferidos ao final de 2011. Além disso, apesar do volume de 

julgamentos ter superado o volume de processos autuados em 2011, não foi possível a redução do 

número de processos pendentes no CNMP. 

 
Gráfico 32 – Evolução Anual das Autuações e Julgamentos do CNMP, 2005-2011. 
Fonte: Estatística Processual – Sistema CNMP – Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Vale ressaltar que, para melhor entendimento do gráfico anterior, o termo “Julgamentos” 

considera o volume de processos julgados em Sessão Plenária juntamente com os processos 

arquivados por Decisão Monocrática. 

 

A seguir, apresenta-se o volume de processos autuados e julgados mês a mês em 2011, para 

facilitar uma melhor visão da dinâmica dos processos no Conselho Nacional do Ministério Público 

no período. Observa-se que o pico de processos autuados foi registrado no mês de fevereiro e maio 

foi o mês onde ocorreu o maior número de julgamentos proferidos. 
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Gráfico 33 – Evolução Mensal das Autuações e Julgamentos do CNMP, janeiro a novembro de 2011. 

Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

A situação processual dentre os Conselheiros em seus mandatos atuais, considera-se também 

o mandato anterior para aqueles Conselheiros que foram reconduzidos, é exposta pelo gráfico a 

seguir: 

 
Gráfico 34 –Status dos Processos do CNMP –Conselheiros Ativos. 

Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

São considerados processos “Concluídos” aqueles que foram decididos por Decisão 

Monocrática ou em Sessão Plenária e que já estejam transitados em julgado, ou seja, são todos os 

processos com a situação atual de arquivado. Desta forma, os considerados “Pendentes” são 

calculados com base nos que não transitaram em julgado. 

A visão abaixo é uma expansão da visão anterior por cada Conselheiro ativo, considerando o 

mandato atual e anterior para aqueles que foram reconduzidos: 



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 236 

 

 
* Considera-se na categoria "Julgados" a soma de todos os julgamentos e decisões proferidas. 
** Processos "Concluídos" são todos aqueles com a situação atual de "arquivamento". 
*** Considera-se "Remanescente" todo processo que não tenha nenhum julgamento ou decisão proferida a 
partir da distribuição para o Conselheiro. 

 
Tabela 50 –Status dos Processos do CNMP por Conselheiro Ativo. 

Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

Vale ressaltar que os mandatos dos Conselheiros foram iniciados de forma diferenciada, 

podendo provocar um maior ou menor número de processos distribuídos, julgados, concluídos, 

pendentes e remanescentes entre os Membros do Conselho. Outra informação importante é que a 

quantidade de “Julgados” corresponde ao total de julgamentos feitos e decisões proferidas (ou 

seja, de acordo com o trâmite processual, pode existir mais de um Julgamento ou decisão por 

processo). 

Analisando-se os dados apresentados, torna-se extremamente importante que o Conselho 

Nacional do Ministério Público trabalhe constantemente com o foco na redução do volume de 

processos ainda pendentes e principalmente, que diminua o volume de processos remanescentes 

nos Gabinete, ou seja, aqueles sem nenhum julgamento feito e decisão proferida. Além disso, 

deve-se analisar a possibilidade de uma melhor análise do teor e do tipo dos processos ainda em 

tramitação, visando o estabelecimento de uma estratégia para esta redução desses números e 

proporcionando ao CNMP um maior reconhecimento desse esforço. 

Abaixo segue uma visão geral dos principais tipos de processos existentes desde 2005 no 

Conselho Nacional do Ministério Público, além de uma avaliação sobre os tipos de processos 

pendentes: 

Nº de

Processos
%

Nº de

Processos
%

Nº de

Processos
%

Nº de

Processos
%

Nº de

Processos
%

ADILSON GURGEL DE CASTRO 10/08/2009 10/08/2011 199 10,8% 242 15,4% 177 15,4% 22 3,2% 0 0,0%

ADILSON GURGEL DE CASTRO 23/08/2011 22/08/2013 61 3,3% 30 1,9% 18 1,6% 43 6,2% 26 6,2%

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD 10/08/2011 09/08/2013 62 3,4% 23 1,5% 15 1,3% 47 6,8% 36 8,6%

ALMINO AFONSO FERNANDES 10/08/2009 10/08/2011 161 8,7% 188 11,9% 142 12,4% 19 2,7% 0 0,0%

ALMINO AFONSO FERNANDES 10/08/2011 09/08/2013 91 4,9% 16 1,0% 14 1,2% 77 11,1% 68 16,3%

CLÁUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS 03/12/2009 03/12/2011 198 10,7% 194 12,3% 148 12,9% 50 7,2% 26 6,2%

JARBAS SOARES JÚNIOR 10/08/2011 09/08/2013 61 3,3% 19 1,2% 13 1,1% 48 6,9% 40 9,6%

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES 10/08/2011 09/08/2013 87 4,7% 73 4,6% 27 2,3% 60 8,6% 14 3,3%

LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR 19/07/2010 19/07/2012 134 7,3% 96 6,1% 65 5,7% 69 9,9% 52 12,4%

MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES 10/08/2009 10/08/2011 203 11,0% 234 14,8% 199 17,3% 4 0,6% 0 0,0%

MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES 10/08/2011 09/08/2013 60 3,3% 28 1,8% 6 0,5% 54 7,8% 29 6,9%

MARIO LUIZ BONSAGLIA 03/12/2009 03/12/2011 198 10,7% 141 8,9% 110 9,6% 88 12,7% 64 15,3%

TAÍS SCHILLING FERRAZ 10/08/2009 10/08/2011 189 10,3% 224 14,2% 177 15,4% 12 1,7% 2 0,5%

TAÍS SCHILLING FERRAZ 10/08/2011 09/08/2013 74 4,0% 35 2,2% 21 1,8% 53 7,6% 31 7,4%

TITO SOUZA DO AMARAL 10/08/2011 09/08/2013 65 3,5% 33 2,1% 17 1,5% 48 6,9% 30 7,2%

1843 100,0% 1576 100,0% 1149 100,0% 694 100,0% 418 100,0%

Julgados2 Concluídos3 Pendentes Remanescente 

TOTAL GERAL

Nome do Conselheiro
Início do

Mandato

Fim do

Mandato

Distribuição
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Gráfico 35 – Processos Autuados no CNMP por Tipo Processual, 2005-2011¹ 

Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

 
Gráfico 36 – Processos Pendentes no CNMP por Tipo Processual, 2005-2011¹ 

Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

Com base nas informações anteriores, deve ser considerada uma atuação direcionada aos 

principais ofensores, RD –Reclamação Disciplinar, PCA –Procedimento de Controle Administrativo 

e PP – Pedido de Providências, uma vez que eles correspondem a aproximadamente 71% do 

volume processual pendente. 

Segue uma tabela contendo o detalhamento dos tipos processuais existentes no Conselho 

Nacional do Ministério Público: 
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Tabela 51 – Distribuição de Processos do CNMP por Tipo Processual, 2005-2011¹ 
Fonte: Estatística Processual –Sistema CNMP –Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Segue também um glossário dos tipos processuais apresentados: 

 

• AA – Autos Avocados; 

• ASI – Arguição de Suspeição e Impedimento; 

• AVOC – Avocação de Processo Disciplinar; 

• COR – Correição; 

• ED – Embargos de Declaração; 

• IAA – Inquérito Administrativo Avocado; 

• INSP – Inspeção; 

• PAA – Processo Administrativo Avocado; 

• PAV – Pedido de Avocação; 

• PCA – Procedimento de Controle Administrativo; 

Nº de

Process

os

%

Nº de

Proces

sos

%

Nº de

Process

os

%

Nº de

Process

os

%

ARQUIVAMENTO SG-§ 6º 582 7,1% 31 0,4% 533 7,9% 49 3,3%

ARQUIVAMENTO SG-º 05 273 3,3% 6 0,1% 268 4,0% 5 0,3%

DIVERSOS-ASI 7 0,1% 9 0,1% 7 0,1% 0 0,0%

DIVERSOS-PCA 1642 19,9% 1685 21,4% 1249 18,5% 393 26,6%

DIVERSOS-PP 2325 28,2% 2328 29,6% 2059 30,4% 266 18,0%

DIVERSOS-RCA 63 0,8% 67 0,9% 46 0,7% 17 1,2%

DIVERSOS-REST 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 0 0,0%

DIVERSOS-RIEP 826 10,0% 801 10,2% 692 10,2% 134 9,1%

DIVERSOS-RPA 52 0,6% 57 0,7% 42 0,6% 10 0,7%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-AA 5 0,1% 10 0,1% 5 0,1% 0 0,0%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-AVOC 11 0,1% 13 0,2% 10 0,1% 1 0,1%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-COR 8 0,1% 14 0,2% 8 0,1% 0 0,0%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-INSP 26 0,3% 30 0,4% 5 0,1% 21 1,4%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-PAA 4 0,0% 7 0,1% 1 0,0% 3 0,2%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-PAV 28 0,3% 26 0,3% 10 0,1% 18 1,2%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-PD 46 0,6% 63 0,8% 30 0,4% 16 1,1%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-PDA 7 0,1% 15 0,2% 3 0,0% 4 0,3%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-RD 1778 21,6% 1648 20,9% 1396 20,6% 382 25,8%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-RPD 112 1,4% 183 2,3% 89 1,3% 23 1,6%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-SA 4 0,0% 1 0,0% 0,0% 4 0,3%

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES-SIND 59 0,7% 98 1,2% 12 0,2% 47 3,2%

PROPOSIÇÕES-PC 2 0,0% 2 0,0% 1 0,0% 1 0,1%

PROPOSIÇÕES-PER 10 0,1% 9 0,1% 9 0,1% 1 0,1%

PROPOSIÇÕES-RES 109 1,3% 115 1,5% 75 1,1% 34 2,3%

RECURSOS-ED 101 1,2% 264 3,4% 93 1,4% 8 0,5%

RECURSOS-REC 160 1,9% 385 4,9% 119 1,8% 41 2,8%

TOTAL GERAL 8241 100,0% 7868 100,0% 6763 100,0% 1478 100,0%

Tipo Processual

Autuados Julgados Concluídos Pendentes
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• PC – Proposta de Comissão; 

• PDA – Processo Disciplinar Avocado; 

• PD – Processo Disciplinar; 

• PER – Proposta de Emenda Regimental; 

• PP – Pedido de Providências; 

• RCA – Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 

Conselho; 

• RD – Reclamação Disciplinar; 

• REC – Recurso Interno; 

• RES – Proposta de Resolução; 

• REST – Restauração de Autos; 

• RIEP – Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo; 

• RPA – Reclamação para preservação da autonomia do Ministério Público; 

• RPD – Revisão de Processo Disciplinar; 

• SA – Sindicância Avocada; 

• SIND – Sindicância. 

 

2.2 Atuação Funcional e Administrativa do Ministério Público 

Serão apresentadas a seguir informações obtidas através da coleta de dados realizada através 

da Resolução n° 74 deste Conselho, que contempla a Atuação Funcional de todas as unidades do 

Ministério Público. 

Para melhor entendimento das análises seguintes, informa-se que os dados do ano de 2010 

são referentes a janeiro a novembro de 2010 e os do ano de 2011 são do período de janeiro a 

outubro de 2011. Isso ocorre em função da data de corte dos dados do Relatório de 2011 e devido 

às datas de preenchimento das informações da Resolução 74 do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) pelas Unidades do Ministério Público. 

A tabela a seguir, apresenta os índices de preenchimento do Relatório Funcional no período de 

2008 a 2011. Os números foram gerados com dados adquiridos por meio de extração do banco de 

dados do sistema CNMPInd. 
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Tabela 52 – Índice de preenchimento do Relatório Funcional, no período de 2008 a 2011. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

  

N.º 74

2008 2009 2010 2011

 MP/AC 83,31% 99,98% 100,00% 100,00%

 MP/AL 83,28% 95,49% 94,90% 85,45%

 MP/AM 0,03% 68,57% 52,65% 90,91%

 MP/AP 33,05% 91,67% 91,64% 90,00%

 MP/BA 98,66% 99,98% 99,16% 100,00%

 MP/CE 91,67% 100,00% 84,10% 83,33%

 MP/ES 0,00% 98,37% 98,35% 99,39%

 MP/GO 0,00% 0,00% 2,81% 77,88%

 MP/MA 27,54% 53,69% 72,21% 74,85%

 MP/MG 13,62% 0,91% 95,06% 98,48%

 MP/MS 53,61% 71,94% 97,33% 99,70%

 MP/MT 62,19% 94,84% 96,38% 91,82%

 MP/PA 22,65% 92,71% 96,72% 100,00%

 MP/PB 31,26% 99,95% 100,00% 80,00%

 MP/PE 30,03% 2,42% 2,40% 78,18%

 MP/PI 19,18% 66,55% 26,31% 85,76%

 MP/PR 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 MP/RJ 9,23% 14,52% 9,51% 86,67%

 MP/RN 6,82% 60,96% 65,92% 74,24%

 MP/RO 8,33% 0,00% 0,00% 76,97%

 MP/RR 91,61% 99,86% 92,05% 100,00%

 MP/RS 9,14% 10,03% 64,88% 93,94%

 MP/SC 38,39% 25,27% 26,74% 80,30%

 MP/SE 91,64% 100,00% 100,00% 78,18%

 MP/SP 0,00% 3,67% 6,52% 65,76%

 MP/TO 54,75% 86,91% 74,80% 60,00%

 MPDFT 51,68% 62,75% 62,52% 87,88%

 MPF 0,00% 0,00% 0,00% 28,97%

 MPM 0,00% 99,77% 100,00% 100,00%

 MPT 43,75% 53,85% 53,85% 100,00%

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
35,13%35,13%35,13%35,13% 57,08%57,08%57,08%57,08% 61,00%61,00%61,00%61,00% 84,55%84,55%84,55%84,55%

UNIDADE

TAXA DE PREENCHIMENTO 

Resolução

N.º 33
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O Gráfico 37 mostra a evolução da taxa de preenchimento ao passar dos anos. Percebe-se, 

apesar das diferenças entre as Resoluções 32/33 e 74, que cumprimentos dessas pelos 

Ministérios Públicos Estaduais e pelo MPU aumentou significativamente ao longo dos últimos 04 

(quatro) anos. 

 

 
Gráfico 37 – Evolução da taxa de preenchimento do Relatório Funcional, no período de 2008 a 2011. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
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* Questionário não é aplicável ao MPT nem ao MPM 
 

Tabela 53 – Anexo Cível – Inquéritos Civis/Procedimentos Preparatórios 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 53, analisam-se os inquéritos civis e procedimentos preparatórios que foram 

instaurados e arquivados, com ou sem ajustamento de conduta, nos anos de 2010 e 2011. 

Chama-se atenção para o MPF que informou apenas a quantidade de inquéritos instaurados em 

2011, influenciando o aumento em relação ao ano anterior do total geral de inquéritos instaurados 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

 MP/AC             890             856             307             199                76                97 

 MP/AL             669             490             603             408             150                77 

 MP/AM             956          1.101             510             326                  7             235 

 MP/AP          2.342          7.292             519             832                42             617 

 MP/BA          8.339          7.950          3.574          2.718             484             844 

 MP/CE          5.719          8.726          2.919          4.087             477          1.167 

 MP/ES          5.982        15.104          2.152          4.208             164             833 

 MP/GO                 -            3.481                 -                   -                   -                   -   

 MP/MA          1.018          1.728             307             230             109             948 

 MP/MG          9.132          5.314             779             657                36          2.616 

 MP/MS          2.627          3.196          1.127             903             223             685 

 MP/MT          3.389          7.895          3.514          5.452             784        10.758 

 MP/PA          2.218          2.774             430             946             275             581 

 MP/PB          2.276          2.452          1.263          1.153             195             517 

 MP/PE                 -            4.843                 -            1.795                 -               712 

 MP/PI             219             553                54                62                41             217 

 MP/PR          8.998        14.809          2.259          1.833                81             971 

 MP/RJ          4.249          7.851          2.374          4.745                66             104 

 MP/RN          8.402          6.799             835             925             319             759 

 MP/RO          1.010          1.880             376             485                92                18 

 MP/RR          1.050          1.824             203             633                15             574 

 MP/RS        17.053        11.875          7.007          4.816          2.097          4.150 

 MP/SC          9.965        23.839          4.493          9.207             849          2.540 

 MP/SE          1.656          1.637             477             532                59             483 

 MP/SP        19.758        16.236        15.573          9.639          2.276          4.726 

 MP/TO             395             251                  6                  1                68             690 

 MPDFT             915          2.680          6.836          3.586                 -                  19 

 MPF                 -          28.446                 -          24.842                 -                    9 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
  119.227   119.227   119.227   119.227   191.882   191.882   191.882   191.882     58.497     58.497     58.497     58.497     85.220     85.220     85.220     85.220       8.985       8.985       8.985       8.985     35.947     35.947     35.947     35.947 

INQUERITOS CIVIS/PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

UNIDADE
INSTAURADOS

ARQUIVADOS

S/ AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA

C/ AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA
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e arquivados sem ajustamento de conduta. 

Dado a quantidade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados em todas as 

Unidades do Ministério Público Estadual e no MPU, pode-se observar que houve um aumento 

significativo de 60,9% em relação ao ano de 2010. Vale destacar que o MP/AP e o MPDFT 

instauraram cerca de três vezes mais inquéritos civis/procedimentos preparatórios no ano de 

2011 em comparação com 2010. Em contrapartida, o MP/MG se destacou pela redução no 

número de inquéritos civis/procedimentos preparatórios, foram 41,8% a menos que em 2010. 

Ao analisar o número de inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados em todo o 

Ministério Público brasileiro, nota-se, no ano de 2011, um crescimento significativo na quantidade 

de arquivamento sem e com ajustamento de conduta, 45,7% e 300,1%, respectivamente, em 

relação ao ano de 2010. Para aqueles arquivados sem ajustamento de conduta, destacam-se o 

MP/RR que aproximadamente triplicou o seu volume e o MPDFT que diminui quase pela metade. 

Já para aqueles arquivados com ajustamento de conduta, o MP/MG registrou, em 2011, o maior 

aumento no volume de arquivamentos em relação ao ano de 2010 e o MP/RO a maior redução, 

cerca de 80% a menos que em 2010. 

O MP/GO não informou a quantidade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios 

arquivados, com ou sem ajustamento de conduta, nos anos de 2010 e 2011. 
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* Questionário não é aplicável ao MPT nem ao MPM 
 

Tabela 54 – Anexo Cível – Processos Cíveis no 1º Grau. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 54, analisam-se os processos cíveis no 1º grau que foram recebidos e que tiveram 

manifestação nos anos de 2010 e 2011. Chama-se atenção para o MP/GO, MP/PE e MPF que 

informaram apenas a quantidade de processos cíveis no 1º grau instaurados e que tiveram 

manifestação em 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano anterior do 

total geral desses processos. 

Dado o total de processos cíveis no 1º grau recebidos em todo o Ministério Público brasileiro 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC           11.594           12.461              9.794           11.074 

 MP/AL           15.151           16.499           15.351           17.236 

 MP/AM           11.948           12.794           21.118           39.361 

 MP/AP           15.455           34.414           14.443           31.528 

 MP/BA         123.744         152.017         127.076         149.496 

 MP/CE           54.063           84.204           65.237         108.052 

 MP/ES         108.563         231.410         103.347         218.336 

 MP/GO                     -           101.431                     -             78.185 

 MP/MA           20.265           19.002           17.667           17.425 

 MP/MG           12.951           13.908           30.892           27.448 

 MP/MS           90.738           84.780           96.133           86.390 

 MP/MT           76.914         139.859           64.754         132.342 

 MP/PA         105.234         172.870           90.307         146.432 

 MP/PB                 861              1.048              3.041              2.584 

 MP/PE                     -             69.524                     -             70.803 

 MP/PI              5.150              5.757              5.241              6.852 

 MP/PR           77.804         162.840         130.494         148.715 

 MP/RJ         423.127         898.385         382.074         676.639 

 MP/RN           17.602           41.037           19.387           44.594 

 MP/RO           35.198           37.813           60.947           40.682 

 MP/RR           12.225           27.088           12.542           25.289 

 MP/RS         643.777         415.376         566.362         316.910 

 MP/SC         251.990         528.291              4.562         468.890 

 MP/SE           55.060           61.610           51.259           59.636 

 MP/SP              9.121              7.792              9.121              7.792 

 MP/TO           16.878           23.690           15.832           23.999 

 MPDFT         127.985           97.208           74.098           51.740 

 MPF                     -           162.866                     -           192.551 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
  2.323.398   2.323.398   2.323.398   2.323.398   3.615.974   3.615.974   3.615.974   3.615.974   1.991.079   1.991.079   1.991.079   1.991.079   3.200.981   3.200.981   3.200.981   3.200.981 

PROCESSOS CÍVEIS NO 1º GRAU

UNIDADE
RECEBIDOS TOTAL DE MANIFESTAÇÕES
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em 2011, observa-se aumento de 55,6% no seu volume em relação ao ano de 2010. Em 2011, 

vale destacar que os MPs que registraram redução no volume de recebimento de processos cíveis 

no 1º grau em comparação ao ano anterior foram: MP/MA, MP/MS, MP/RS, MP/SP e MPDFT.  

Já em relação ao total de manifestações de processos cíveis no 1º grau em todas as Unidades 

do Ministério Público Estadual e no MPU, observa-se também aumento no volume de ocorrências, 

passando de 1.991.079 em 2010 para 3.200.981 manifestações em 2011, crescimento de cerca 

de 61%. Além disso, destaca-se que em 2011 os MPs que apresentaram redução no volume de 

manifestação em relação a 2010 foram: MP/MA, MP/MG, MP/MS, MP/PB, MP/RO, MP/RS, 

MP/SP e MPDFT. 

  



R e l a t ó r i o  A n u a l  2 0 1 1  

P á g i n a  | 246 

 

 
* Questionário não é aplicável ao MPT nem ao MPM 
 

Tabela 55 – Anexo Cível – Processos Cíveis no 2º Grau. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 55, analisam-se os processos cíveis no 2º grau que foram recebidos e que tiveram 

manifestação nos anos de 2010 e 2011. Chama-se atenção para o MP/GO, MP/MG, MP/PE e 

MP/RJ que informaram apenas a quantidade de processos cíveis no 2º grau instaurados e que 

tiveram manifestação em 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano 

anterior do total geral desses processos. 

Dado o total de processos cíveis no 2º grau recebidos em todo o Ministério Público brasileiro 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                 487                 515                 567                 420 

 MP/AL              1.697              1.943              1.808              2.389 

 MP/AM              1.011              2.688              1.707              6.613 

 MP/AP                 984              2.494              1.052              2.892 

 MP/BA              5.448              6.645              5.059              6.294 

 MP/CE              7.334              5.896              7.584              5.552 

 MP/ES              5.543           14.278              4.322           10.498 

 MP/GO                     -                8.888                     -                9.177 

 MP/MA              4.064              2.747              3.786              2.678 

 MP/MG                     -                8.570                     -                8.882 

 MP/MS              2.558              2.134              2.149              1.905 

 MP/MT              3.100           11.068              2.764              9.295 

 MP/PA              3.565              6.228              3.645              6.322 

 MP/PB              7.360              5.238              4.789              4.160 

 MP/PE                     -                5.924                     -                5.947 

 MP/PI                 710              2.139                 806              1.870 

 MP/PR           16.283           15.978           10.809           15.978 

 MP/RJ                     -             33.429                     -             32.169 

 MP/RN                     -                       -                       -                       -   

 MP/RO              3.600              4.134              5.286              4.315 

 MP/RR                 248              1.336                 299              1.355 

 MP/RS         111.855           83.146         109.499           82.483 

 MP/SC           13.047           28.968           10.475           27.038 

 MP/SE              8.686              8.926              7.172              7.837 

 MP/SP                     -                       -                       -                       -   

 MP/TO              1.355              2.296              1.312              2.257 

 MPDFT              8.899              7.759              8.074              6.979 

 MPF                     -                       -                       -                       -   

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
     207.834      207.834      207.834      207.834      273.367      273.367      273.367      273.367      192.964      192.964      192.964      192.964      265.305      265.305      265.305      265.305 

PROCESSOS CÍVEIS NO 2º GRAU

UNIDADE
RECEBIDOS TOTAL DE MANIFESTAÇÕES
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em 2011, observa-se aumento de 31,5% no seu volume em relação ao ano de 2010. Em 2011, 

vale destacar que os MPs que registraram redução no volume de recebimento de processos cíveis 

no 2º grau em comparação ao ano anterior foram: MP/CE, MP/MA, MP/MS, MP/PB, MP/PR, 

MP/RS e MPDFT. 

Já em relação ao total de manifestações de processos cíveis no 2º grau em todas as Unidades 

do Ministério Público Estadual e no MPU, observa-se também aumento no volume de ocorrências, 

foram 192.964 em 2010 e 265.305 manifestações em 2011, crescimento de 37,5%. Além disso, 

destaca-se que em 2011 os MPs que apresentaram redução no volume de manifestação em 

relação a 2010 foram: MP/AC, MP/CE, MP/MA, MP/MS, MP/PB, MP/RO, MP/RS e MPDFT. 

Os Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte, de São Paulo e o MPF não informaram o total 

de processos cíveis no 2º grau recebidos e que tiveram manifestação nos anos de 2010 e 2011. 
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* Questionário não é aplicável ao MPT nem ao MPM 
 

Tabela 56 – Anexo Cível – Controle de Constitucionalidade Abstrato. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 56, analisam-se as ações propostas pelo Ministério Público e os pareceres 

referentes ao controle de constitucionalidade abstrato nos anos de 2010 e 2011. Pode-se observar 

que houve aumento no volume total de ações de controle de constitucionalidade abstrato proposto 

por todas as Unidades do Ministério Público Estadual e MPU, foram 290 ações em 2010 e 329 em 

2011, crescimento de 13,4% no seu volume. Já a quantidade de pareceres apresentou redução, 

foram registrados 3.093 pareceres em 2011 contra 5.608 em 2010, diminuição de 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                     -                       1                   69                     -   

 MP/AL                     3                     -                       5                   65 

 MP/AM                     1                     -                       1                     -   

 MP/AP                     3                     2                     6                   37 

 MP/BA                     3                   16                   22                   35 

 MP/CE                     9                   17                 288                   48 

 MP/ES                   51                   54                 338                 893 

 MP/GO                     -                       9                     -                     38 

 MP/MA                     -                       -                4.040              1.077 

 MP/MG                   37                   66                 400                 245 

 MP/MS                     -                       -                     24                   64 

 MP/MT                     -                       7                     -                     22 

 MP/PA                   87                   66                   17                   83 

 MP/PB                   15                     4                   59                   32 

 MP/PE                     -                       -                       -                       -   

 MP/PI                     -                       -                       3                     -   

 MP/PR                     5                     6                   98                 134 

 MP/RJ                     -                       -                       -                       -   

 MP/RN                     -                       -                       -                       -   

 MP/RO                     -                       -                       -                       -   

 MP/RR                     -                       -                       -                       1 

 MP/RS                   76                   81                 231                 315 

 MP/SC                     -                       -                       -                       -   

 MP/SE                     -                       -                       -                       -   

 MP/SP                     -                       -                       -                       -   

 MP/TO                     -                       -                       7                     4 

 MPDFT                     -                       -                       -                       -   

 MPF                     -                       -                       -                       -   

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
            290             290             290             290             329             329             329             329          5.608          5.608          5.608          5.608          3.093          3.093          3.093          3.093 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO

UNIDADE
AÇÕES PROPOSTAS PELO MP PARECERES
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aproximadamente 45%. 
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* Questionário não é aplicável ao MPF nem ao MPT 

 
Tabela 57 – Anexo Criminal Militar – Inquéritos Policiais/Notícias Criminais. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

Na Tabela 57, analisam-se os inquéritos policiais/notícias criminais, considerando a 

quantidade de recebidos ou requisitados pelo Ministério Público, de baixados à origem para 

realização de diligência, de arquivados e de denúncias oferecidas, nos anos de 2010 e 2011. 

Chama-se atenção para o MP/GO, MP/PE e MPF que informaram apenas a quantidade de 

inquéritos policiais/notícias criminais, considerando a quantidade de recebidos ou requisitados 

pelo Ministério Público, de baixados à origem para realização de diligência, de arquivados e de 

denúncias oferecidas em 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano anterior 

do total geral desses processos. O MP/RJ não informou os dados de 2010 para a quantidade de 

inquéritos policiais/notícias criminais recebidos ou requisitados pelo Ministério Público e de 

baixados à origem para realização de diligência. 

Analisando os inquéritos policiais/notícias criminais recebidos ou requisitados por todas as 

Unidades do Ministério Público Estadual e pelo MPU, observa-se que em 2011 houve um 

crescimento de cerca de 40% no seu volume em comparação com 2010. No entanto, alguns MPs 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

 MP/AC           12.428           15.618              2.909              3.302              1.669              1.825              2.249              4.108 

 MP/AL           11.024           16.930              4.150           10.924              1.070              1.237                 610              3.963 

 MP/AM              7.907              8.958              1.265                 848              1.009              1.048                 215              7.824 

 MP/AP              4.083           11.888              2.185              4.914                 240                 908                 437              4.033 

 MP/BA           39.737           54.940           10.917           13.541              5.993              7.683              2.081           21.905 

 MP/CE           24.678           46.815              9.856           18.533              4.635              9.646              1.068           21.760 

 MP/ES           40.353         111.635           18.743           54.755              4.803           10.744              1.408           28.145 

 MP/GO                     -             49.496                     -                6.815                     -                5.576                     -             17.989 

 MP/MA           13.959           12.875              3.648              4.895                 946                 570              2.714              6.746 

 MP/MG         510.679         407.366         507.201         512.253           55.188           41.973              2.617           56.385 

 MP/MS         103.463           66.389           64.192           55.170              8.794              9.386              1.216           13.449 

 MP/MT         110.421         198.124           49.360           72.192              5.514           11.660                     -             40.213 

 MP/PA           44.872           83.982           11.127           21.810              4.658              5.906              1.118           29.774 

 MP/PB           15.059           18.006              6.605              9.449              1.180              1.391                 973              5.995 

 MP/PE                     -             46.534                     -             17.614                     -                8.524                     -             20.543 

 MP/PI              5.379              7.536              1.445              2.228                 727                 873                 261              3.091 

 MP/PR         110.018         256.990           92.618         197.805           15.412           19.954              8.783           25.853 

 MP/RJ                     -           586.702                     -           506.527           74.165         156.359              4.135           40.577 

 MP/RN           13.226           17.822              5.719           40.521              1.263              2.986                 190              9.992 

 MP/RO           30.476           84.861           16.912           45.767              7.903              4.119                     -                7.334 

 MP/RR           25.002           40.281           16.060           31.887                 971              1.578                 719              2.432 

 MP/RS         292.437         202.265           33.889           21.665           96.231           61.272              1.584           31.926 

 MP/SC         114.623         246.555           29.636           52.892           10.802           22.802                     -             57.586 

 MP/SE           12.243              9.781              3.428              2.321              2.551              2.364                 493              4.150 

 MP/SP      1.562.981      1.408.236         110.071           92.937         127.600         117.851           55.968         191.104 

 MP/TO              8.900           14.506                 124                 330              1.057              1.393                     2              4.217 

 MPDFT         109.084           90.927           55.807           46.784              9.697              7.494                   12              8.178 

 MPF                     -           399.546                     -           203.971                     -             48.539                     -             24.023 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
  3.223.032   3.223.032   3.223.032   3.223.032   4.515.564   4.515.564   4.515.564   4.515.564   1.057.867   1.057.867   1.057.867   1.057.867   2.052.650   2.052.650   2.052.650   2.052.650      444.078      444.078      444.078      444.078      565.661      565.661      565.661      565.661        88.853        88.853        88.853        88.853      693.295      693.295      693.295      693.295 

INQUÉRITOS POLICIAIS / NOTÍCIAS CRIMINAIS

RECEBIDOS OU 

REQUISITADOS PELO MP

BAIXADOS À ORIGEM PARA 

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
ARQUIVADOS DENÚNCIAS OFERECIDAS

UNIDADE
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registraram redução em 2011 nessa quantidade, são eles: MP/MA, MP/MG, MP/MS, MP/RS, 

MP/SE, MP/SP E MPDFT. 

Já considerando a soma total de inquéritos policiais/notícias criminais baixados à origem para 

realização de diligências, percebe-se um aumento de 94% no volume dessas ações em relação ao 

ano anterior, foram 1.057.867 diligências em 2010 e 2.052.650 em 2011. Entretanto, apesar do 

aumento observado, vários MPs fizeram menos diligências em 2011 que em 2010, são eles: 

MP/AM, MP/MS, MP/RS, MP/SE, MP/SP e MPDFT. 

Os inquéritos policiais/notícias criminais arquivados por todas as Unidades do Ministério 

Público Estadual e pelo MPU em 2011 registraram aumento de 27,4% em comparação ao ano de 

2010, foram cerca de 110.000 de arquivamentos a mais. Apesar desse crescimento no volume de 

arquivamentos, sete MPs registraram diminuição dessa ocorrência em 2011, são eles: MP/MA, 

MP/MG, MP/RO, MP/RS, MP/SE, MP/SP E MPDFT. 

Por último, analisando as denúncias oferecidas de inquéritos policiais/notícias criminais em 

todo o Ministério Público brasileiro, nota-se que o volume em 2011 foi quase oito vezes maior que 

em 2010, o maior aumento dentre todas as categorias relacionadas aos inquéritos policiais e 

notícias criminais, passou de 88.853 denúncias em 2010 para 693.295 em 2011. Além disso, 

nenhum MP registrou diminuição nesse volume em 2011. 
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 
 

Tabela 58 – Anexo Criminal – Termos Circunstanciados. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 58, são analisados os termos circunstanciados recebidos e requisitados pelo 

Ministério Público nos anos de 2010 e 2011. Chama-se atenção para o MP/GO, MP/PE, MP/RJ e 

MPF que informaram apenas a quantidade de termos circunstanciados recebidos e requisitados 

em 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano anterior do total geral desses 

termos. Além disso, não há informação da quantidade de termos circunstanciados dos Ministérios 

2010 2011

 MP/AC              2.253              2.235 

 MP/AL              2.770              2.672 

 MP/AM              6.017              2.711 

 MP/AP              6.125           11.094 

 MP/BA           31.848           45.714 

 MP/CE              8.849           15.909 

 MP/ES           35.502           86.698 

 MP/GO                     -             29.590 

 MP/MA                     -                       -   

 MP/MG         238.347         204.059 

 MP/MS           60.885           53.795 

 MP/MT           27.515           73.928 

 MP/PA           23.249           38.920 

 MP/PB              5.088              5.439 

 MP/PE                     -             35.487 

 MP/PI              2.171              3.664 

 MP/PR           38.102           62.690 

 MP/RJ                     -           372.961 

 MP/RN              8.183           13.480 

 MP/RO              4.373              8.341 

 MP/RR           11.697           13.438 

 MP/RS         307.922         192.840 

 MP/SC                     -   

 MP/SE              8.628              9.861 

 MP/SP         856.254         811.432 

 MP/TO              9.439           11.401 

 MPDFT           58.214           61.413 

 MPF                     -                6.535 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
  1.753.431   1.753.431   1.753.431   1.753.431   2.176.307   2.176.307   2.176.307   2.176.307 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS

UNIDADE
RECEBIDOS OU 

REQUISITADOS PELO MP
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Públicos do Maranhão e de Santa Catarina nos dois anos (2010 e 2011). 

Dessa forma, observa-se que houve aumento no número de termos circunstanciados recebidos 

e requisitados por todos os MPs e MPU de 24,1% em 2011 em relação ao ano de 2010, cerca de 

420.000 termos a mais. 

Apesar do total de termos circunstanciados recebidos no Brasil terem aumentado, alguns MPs 

registraram diminuição no seu volume, são eles: MP/AC, MP/AL, MP/AM, MP/MG, MP/MS, MP/RS 

e MP/SP.  
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 
 

Tabela 59 – Anexo Infância e Juventude – Área dos Atos Infracionais. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 59 são analisadas as áreas dos atos infracionais nos anos de 2010 e 2011. Chama-

se atenção para o MP/GO, MP/PE, MP/RJ e MPDFT que informaram apenas a quantidade das 

áreas dos atos infracionais em 2011, influenciando diretamente nas variações em relação ao ano 

anterior do total geral dessas áreas. Além disso, não há informação dessas quantidades para o 

Ministério Público Federal em 2010 e 2011. 

Através da análise dos boletins de ocorrências e outras notícias de atos infracionais recebidos, 

percebe-se que houve um crescimento de 12,3% em 2011 no total geral de boletins em relação a 

2010. Apesar do crescimento registrado no total geral, houve algumas Unidades do Ministério 

Público Estadual que registraram diminuição no seu volume, são elas: MP/AM, MP/CE, MP/MA, 

MP/MS, MP/PA, MP/PI, MP/RN, MP/RR, MP/RS, MP/SE e MP/SP. 

Analisando os arquivamentos sem concessão de remissão dos boletins de ocorrências e outras 

notícias de atos infracionais, observa-se que houve redução no total geral de arquivados, foram 

cerca de 2.700 (6,8%) a menos que em 2010.  

Em relação às representações de atos infracionais oferecidas, registrou-se um aumento de 

42,1% no total geral em 2011 em comparação com 2010, cerca de 25 mil representações a mais 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
 MP/AC                   1.447                   1.961                        44                        77                      587                      848                   1.351                   1.233 

 MP/AL                      786                   1.044                        79                        50                      557                      658                      219                      195 

 MP/AM                      847                      586                        82                      432                      540                   1.511                      450                      979 

 MP/AP                      887                   1.547                        28                        53                      574                      905                      279                      830 

 MP/BA                   8.361                   8.786                      650                      685                   4.528                   4.924                   2.146                   2.871 

 MP/CE                   5.345                   4.044                      331                      212                   2.283                   1.679                   2.640                   4.312 

 MP/ES                   4.688                   6.196                      281                      353                   3.895                   4.722                   1.162                   2.943 

 MP/GO                          -                   10.583                          -                        819                          -                     2.615                          -                     3.929 

 MP/MA                      898                      801                      118                        59                      603                      521                      614                      652 

 MP/MG                   3.867                   5.442                 12.170                   8.877                 11.631                   7.324                 23.947                 20.052 

 MP/MS                 10.865                 10.006                   1.397                   1.410                   2.610                   2.414                   2.951                   2.990 

 MP/MT                   5.250                 19.247                        98                      222                      881                   2.259                   1.676                   2.830 

 MP/PA                   5.014                   4.177                      215                      186                   2.654                   2.315                   1.012                   1.790 

 MP/PB                   1.257                   2.105                      128                      133                      919                   1.611                      907                   1.252 

 MP/PE                          -                   13.712                          -                        775                          -                     2.944                          -                     2.058 

 MP/PI                      803                      466                        21                        10                      511                      186                      530                      342 

 MP/PR                   9.386                 19.526                   2.250                   1.797                   2.541                   3.239                   5.982                   8.172 

 MP/RJ                          -                   13.509                          -                     1.966                   2.641                   4.830                      834                   1.619 

 MP/RN                 10.180                        66                        42                        35                      808                   2.677                      426                   2.665 

 MP/RO                   5.044                   5.259                      856                      530                   1.878                   1.510                   1.843                   1.396 

 MP/RR                   1.308                      888                        17                           2                        79                        92                   1.442                   1.441 

 MP/RS                 38.114                 24.158                   7.263                   4.914                   7.106                   4.543                   8.254                   4.591 

 MP/SC                 19.710                 20.082                   1.716                   1.647                   2.562                   3.001                   5.981                 12.039 

 MP/SE                   1.511                      770                      114                        45                      795                      394                      351                      359 

 MP/SP              109.989                 99.990                 11.935                 11.812                   3.299                 20.555                 26.839                 23.078 

 MP/TO                   1.796                   2.703                        71                        94                      562                      892                      739                      824 

 MPDFT                          -                            -                            -                            -                     2.241                   2.215                   3.383                   3.672 

 MPF                          -                            -                            -                            -   

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
         247.353          247.353          247.353          247.353          277.654          277.654          277.654          277.654            39.906            39.906            39.906            39.906            37.195            37.195            37.195            37.195            57.285            57.285            57.285            57.285            81.384            81.384            81.384            81.384            95.958            95.958            95.958            95.958          109.114          109.114          109.114          109.114 

ÁREA DOS ATOS INFRACIONAIS

UNIDADE

BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E 

OUTRAS NOTÍCIAS DE ATOS 

INFRACIONAIS RECEBIDOS

BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E 

OUTRAS NOTÍCIAS ARQUIVADAS 

SEM CONCESSÃO DE REMISSÃO

REPRESENTAÇÕES DE ATOS 

INFRACIONAIS OFERECIDAS
REMISSÕES CONCEDIDAS PELO MP
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que no ano anterior. No entanto, algumas Unidades do Ministério Público registraram diminuição 

nesse volume de representações, são elas: MP/CE, MP/MA, MP/MG, MP/MS, MP/PA, MP/PI, 

MP/RO, MP/RS, MP/SE e MPDFT. 

Por fim, tem-se que as remissões concedidas pelo Ministério Público registraram aumento de 

13,7% em 2011 em relação ao ano de 2010, houve cerca de 13 mil remissões a mais. Vale 

destacar que apesar do aumento no total geral, algumas Unidades registraram diminuição nesse 

volume de representações, são elas: MP/AC, MP/AL, MP/MG, MP/PI, MP/RO, MP/RR, MP/RS e 

MP/SP. No entanto, destaca-se o MP/RN como aquele que registrou o maior crescimento no 

volume desse feito da área dos atos infracionais em relação ao ano de 2010. 
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 
 

Tabela 60 – Anexo Criminal – Processos Criminais no 1º Grau. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 60 analisam-se os processos criminais no 1º grau que foram recebidos ou 

instaurados pelo Ministério Público e que tiveram manifestação nos anos de 2010 e 2011. Chama-

se atenção para o MP/GO, MP/PE, MP/RJ e MPF que informaram apenas a quantidade de 

processos criminais no 1º grau que foram recebidos ou instaurados pelo MP e que tiveram 

manifestação no ano de 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano anterior 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                      17.417                      20.445                      14.740                      19.760 

 MP/AL                      12.987                      12.798                      11.818                      14.381 

 MP/AM                      15.760                      19.683                      22.998                      35.996 

 MP/AP                      12.108                      41.322                      14.039                      49.463 

 MP/BA                      69.548                      88.449                      67.211                      77.888 

 MP/CE                      30.528                      53.535                      43.068                      77.848 

 MP/ES                      81.736                    206.914                      81.297                    205.356 

 MP/GO                               -                      104.585                               -                        83.239 

 MP/MA                      14.764                      15.759                      14.388                      15.446 

 MP/MG                    309.604                    273.649                    281.595                    274.218 

 MP/MS                    177.142                    163.449                    165.273                    155.779 

 MP/MT                      91.933                    185.435                      74.780                    178.537 

 MP/PA                      70.483                    114.106                      55.932                      86.264 

 MP/PB                      10.746                      11.321                      13.293                      13.257 

 MP/PE                               -                        65.869                               -                        69.985 

 MP/PI                        5.893                        8.246                        4.815                        7.728 

 MP/PR                      60.164                    256.088                    110.636                    253.151 

 MP/RJ                               -                      834.089                               -                      416.717 

 MP/RN                      13.623                      18.860                      13.445                      17.253 

 MP/RO                      38.122                      43.468                      72.795                      47.348 

 MP/RR                      25.759                      46.951                      26.220                      46.688 

 MP/RS                    467.848                    342.633                    369.075                    265.894 

 MP/SC                    311.293                    620.942                    310.693                    565.790 

 MP/SE                      41.308                    748.077                      42.963                      62.916 

 MP/SP                1.339.238                1.251.291                1.410.051                1.327.943 

 MP/TO                      10.612                      12.357                      10.525                      12.605 

 MPDFT                    222.564                    206.296                    112.652                    101.567 

 MPF                               -                      225.299                               -                      227.970 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
          3.451.180           3.451.180           3.451.180           3.451.180           5.991.916           5.991.916           5.991.916           5.991.916           3.344.302           3.344.302           3.344.302           3.344.302           4.710.987           4.710.987           4.710.987           4.710.987 

UNIDADE

PROCESSOS CRIMINAIS NO 1º GRAU

RECEBIDOS OU INSTAURADOS PELO MP TOTAL DE MANIFESTAÇÕES
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do total geral desses processos.  

Dado o total de processos criminais no 1º grau recebidos ou instaurados em todo o Ministério 

Público brasileiro em 2011, observa-se aumento de 73,6% no seu volume em relação ao ano de 

2010. Em 2011, vale destacar que as Unidades que registraram redução no volume de 

recebimento de processos cíveis no 1º grau em comparação ao ano anterior foram: MP/AL, 

MP/MG, MP/MS, MP/RS, MP/SP e MPDFT.  

Já em relação ao total de manifestações de processos criminais no 1º grau em todas as 

Unidades do Ministério Público Estadual e no MPU, observa-se também aumento no volume de 

ocorrências, passando de 3.344.302 em 2010 para 4.710.987 manifestações em 2011, 

crescimento de cerca de 40%. No entanto, destaca-se que em 2011 os MPs que apresentaram 

redução no volume de manifestação em relação a 2010 foram: MP/MG, MP/MS, MP/PB, MP/RO, 

MP/RS, MP/SP e MPDFT. 
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 
 

Tabela 61 – Anexo Criminal – Processos Criminais no 2º Grau. 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 61 analisam-se os processos criminais no 2º grau que foram recebidos ou 

instaurados pelo Ministério Público e que tiveram manifestação nos anos de 2010 e 2011. Chama-

se atenção para o MP/GO, MP/PE e MP/RJ que informaram apenas a quantidade de processos 

criminais no 2º grau que foram recebidos ou instaurados pelo MP e que tiveram manifestação no 

ano de 2011, influenciando diretamente no aumento em relação ao ano anterior do total geral 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                        1.605                        2.880                        1.498                        2.514 

 MP/AL                        1.019                           879                           964                           671 

 MP/AM                        1.041                        1.468                        1.431                        2.968 

 MP/AP                        1.095                        3.664                        1.288                        4.391 

 MP/BA                        9.502                        8.727                        9.063                        8.576 

 MP/CE                        3.273                        4.811                        3.917                        6.645 

 MP/ES                        3.265                      10.234                        3.812                      10.386 

 MP/GO                               -                          7.709                               -                          7.416 

 MP/MA                           632                           271                           436                           243 

 MP/MG                              46                      15.027                               -                                 -   

 MP/MS                        6.316                        5.365                        6.783                        5.726 

 MP/MT                        4.155                        9.530                        3.656                        8.692 

 MP/PA                        3.813                        7.964                        3.908                        7.744 

 MP/PB                        1.649                        1.287                        1.821                        1.296 

 MP/PE                               -                          5.991                               -                          6.035 

 MP/PI                           536                        1.108                           504                           838 

 MP/PR                      14.640                      14.860                      11.027                      14.860 

 MP/RJ                               -                        38.600                               -                        36.080 

 MP/RN                               -    -                               -    - 

 MP/RO                        4.972                        8.115                        7.025                        8.685 

 MP/RR                           724                        4.228                           667                        2.497 

 MP/RS                      43.149                      38.977                      43.102                      38.406 

 MP/SC                        9.937                      21.385                        9.632                      20.159 

 MP/SE                        3.710                        3.198                        3.300                        3.039 

 MP/SP                               -    -                               -    - 

 MP/TO                        1.848                        2.781                        1.847                        2.727 

 MPDFT                      14.596                      17.000                        5.008                        9.713 

 MPF                               -    -                               -    - 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
             131.523              131.523              131.523              131.523              236.059              236.059              236.059              236.059              120.689              120.689              120.689              120.689              210.307              210.307              210.307              210.307 

UNIDADE

PROCESSOS CRIMINAIS NO 2º GRAU

RECEBIDOS OU INSTAURADOS PELO MP TOTAL DE MANIFESTAÇÕES
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desses processos. Além disso, não há informação dessas quantidades para os Ministérios Públicos 

de Minas Gerais (apenas para as manifestações), do Rio Grande do Norte, São Paulo e Ministério 

Público Federal em 2010 e 2011. 

Dado o total de processos criminais no 2º grau recebidos ou instaurados em todo o Ministério 

Público brasileiro em 2011, observa-se aumento de 79,5% no seu volume em relação ao ano de 

2010. Em 2011, vale destacar que as Unidades que registraram redução no volume de 

recebimento de processos cíveis no 2º grau em comparação ao ano anterior foram: MP/AL, 

MP/BA, MP/MA, MP/MS, MP/PB, MP/RS e MP/SE.  

Já em relação ao total de manifestações de processos criminais no 2º grau em todas as 

Unidades do Ministério Público Estadual e no MPU, observa-se aumento no seu volume, passando 

de 120.689 em 2010 para 210.307 manifestações em 2011, crescimento de 74,3%. Entretanto, 

alguns MPs apresentaram redução no volume de manifestação em relação a 2010, são eles: 

MP/AL, MP/BA, MP/MA, MP/MS, MP/PB, MP/RS e MP/SE. 
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 
 

Tabela 62 – Anexo Criminal – Suspenções Condicionais do Processo Efetivadas 
(em qualquer grau de jurisdição). 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 

Na Tabela 62, analisam-se as suspensões condicionais do processo efetivadas (em qualquer 

grau de jurisdição) nos anos de 2010 e 2011. Chama-se atenção para o MP/GO e MP/PE que 

informaram apenas a quantidade de suspensões no ano de 2011. Além disso, não há informação 

2010 2011

 MP/AC                           207                           214 

 MP/AL                           526                           800 

 MP/AM                           153                               -   

 MP/AP                           301                           708 

 MP/BA                        1.406                        1.359 

 MP/CE                           572                        1.546 

 MP/ES                        1.793                        3.303 

 MP/GO                               -                             563 

 MP/MA                           263                           144 

 MP/MG                        9.703                        4.551 

 MP/MS                        1.198                        1.432 

 MP/MT                           185                              80 

 MP/PA                           397                           810 

 MP/PB                                5                               -   

 MP/PE                               -                             489 

 MP/PI                           440                           345 

 MP/PR                           906                        6.640 

 MP/RJ                               -                          3.758 

 MP/RN                           734                        2.047 

 MP/RO                               -                                 -   

 MP/RR                           219                           422 

 MP/RS                        4.631                        2.561 

 MP/SC                        8.532                      14.924 

 MP/SE                           411                           523 

 MP/SP                    121.403                      26.202 

 MP/TO                           174                           207 

 MPDFT                           205                              66 

 MPF                               -    - 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
             154.364              154.364              154.364              154.364                73.694                73.694                73.694                73.694 

UNIDADE

SUSPENSÕES CONDICIONAIS DO 

PROCESSO EFETIVADAS (EM QUALQUER 

GRAU DE JURISDIÇÃO)
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dessas quantidades para os Ministérios Públicos de Rondônia e Ministério Público Federal em 

2010 e 2011. 

Observou-se uma redução de 52,3% no volume de suspensões condicionais do processo 

efetivadas em relação ao ano de 2010.  
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 

 
Tabela 63 – Anexo Infância e Juventude – Processos Recebidos. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 
Na Tabela 63, analisam-se os processos recebidos no 1º e 2º graus nos anos de 2010 e 2011. 

Chama-se atenção para o MP/GO e MP/PE que informaram apenas a quantidade de processos 

recebidos no 1º e 2º graus no ano de 2011. Além disso, não há informação desses processos para 

o Ministério Público Federal em 2010 e 2011. 

Em relação ao total de processos recebidos no 1º e 2º graus em todo o Ministério Público 

brasileiro em 2011, observou-se um aumento da quantidade de processos comparado ao ano de 

2010 para ambos os graus, em 0,6% e 16,6%, respectivamente. 

  

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                        3.642                        6.697                              14                              11 

 MP/AL                        4.185                        7.669                              40                               -   

 MP/AM                        1.635                           439                               -                                 -   

 MP/AP                        3.326                        6.896                              10                              17 

 MP/BA                      14.040                      15.026                           121                           230 

 MP/CE                        8.863                        8.152                              24                              28 

 MP/ES                      35.004                      32.545                           220                           322 

 MP/GO                               -                        12.377                               -                             458 

 MP/MA                        1.015                           485                               -                                66 

 MP/MG                    119.590                      94.213                               -                             169 

 MP/MS                      24.470                      27.712                           118                                9 

 MP/MT                        7.886                        1.541                           130                           397 

 MP/PA                      25.048                      14.872                           238                              37 

 MP/PB                        4.038                        3.601                                3                                1 

 MP/PE                               -                          2.406                               -    - 

 MP/PI                        1.893                        1.783                               -                                 -   

 MP/PR                      22.860                      61.120                           305                           411 

 MP/RJ                      85.182                    159.056                               -    - 

 MP/RN                        8.692                        6.108                               -    - 

 MP/RO                        9.882                      12.931                              48                           104 

 MP/RR                        7.444                        6.896                           715                              26 

 MP/RS                    108.329                      74.292                               -    - 

 MP/SC                      66.580                      66.097                               -    - 

 MP/SE                        8.466                        5.493                               -                                 -   

 MP/SP                    560.380                    520.992                               -    - 

 MP/TO                        3.341                        2.684                               -                                 -   

 MPDFT                      48.929                      39.890                           230                           297 

 MPF                               -    -                               -    - 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
          1.184.720           1.184.720           1.184.720           1.184.720           1.191.973           1.191.973           1.191.973           1.191.973                  2.216                  2.216                  2.216                  2.216                  2.583                  2.583                  2.583                  2.583 

UNIDADE
PROCESSOS RECEBIDOS

NO 1º GRAU NO 2º GRAU
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 

 
Tabela 64 – Anexo Infância e Juventude – Processos Analisados. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 
Na Tabela 64 analisam-se os processos analisados no 1º e 2º graus nos anos de 2010 e 2011. 

Chama-se atenção para o MP/GO, MP/PE e MP/RJ que informaram apenas a quantidade de 

processos analisados no 1º e 2º graus no ano de 2011. Além disso, não há informação desses 

processos para o Ministério Público Federal em 2010 e 2011. 

Em relação ao total de processos analisados no 1º e 2º graus em todo o Ministério Público 

brasileiro em 2011, observou-se um aumento da quantidade de processos comparado ao ano de 

2010 para ambos os graus, em 11,1% e 115,2%, respectivamente. 

  

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                        3.321                        6.256                              12                              11 

 MP/AL                        4.151                        5.186                              45                               -   

 MP/AM                        2.352                        2.924                               -                                  2 

 MP/AP                        3.187                        6.778                              10                              25 

 MP/BA                      17.148                      18.366                           125                           230 

 MP/CE                      10.034                        8.867                                7                           139 

 MP/ES                      33.020                      28.881                           119                           160 

 MP/GO                               -                        10.203                               -                             453 

 MP/MA                        1.070                           594                               -                                61 

 MP/MG                    119.396                      94.051                               -                             177 

 MP/MS                      24.020                      27.333                           136                                9 

 MP/MT                        8.081                        6.565                           117                           388 

 MP/PA                                7                      13.963                               -                                  7 

 MP/PB                        3.736                        3.304                                2                                1 

 MP/PE                               -                          2.406                               -    - 

 MP/PI                        1.874                        1.600                               -                                 -   

 MP/PR                      30.928                      60.522                           305                           411 

 MP/RJ                               -                      157.242                               -    - 

 MP/RN                        9.298                        6.111                               -    - 

 MP/RO                        9.758                      11.135                              45                              94 

 MP/RR                        6.470                        7.377                                1                              26 

 MP/RS                      85.068                      57.304                               -    - 

 MP/SC                      49.588                      53.602                               -    - 

 MP/SE                        8.614                        5.162                               -                                 -   

 MP/SP                    560.380                    520.992                               -    - 

 MP/TO                        3.131                        2.909                               -                                 -   

 MPDFT                      48.144                      39.388                           264                           362 

 MPF                               -    -                               -    - 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
          1.042.776           1.042.776           1.042.776           1.042.776           1.159.021           1.159.021           1.159.021           1.159.021                  1.188                  1.188                  1.188                  1.188                  2.556                  2.556                  2.556                  2.556 

UNIDADE
PROCESSOS ANALISADOS

NO 1º GRAU NO 2º GRAU
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 

 
Tabela 65 – Anexo Infância e Juventude – Defesa dos Direitos Transindividuais. 

(Inquéritos Civis/Procedimentos Preparatórios) 
Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 

(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 
 

Na Tabela 65, analisam-se os inquéritos civis/procedimentos preparatórios referentes à defesa 

dos direitos trasindividuais da área da infância e juventude, considerando a quantidade de 

instaurados, de arquivados sem ou com ajustamento de conduta, nos anos de 2010 e 2011. Além 

disso, não há informação desses inquéritos para os Ministérios Públicos de Goiás, de São Paulo e 

Ministério Público Federal em 2010 e 2011. 

Analisando os inquéritos civis/procedimentos preparatórios referentes à defesa dos direitos 

trasindividuais da área da infância e juventude, considerando a quantidade de instaurados, de 

arquivados sem ou com ajustamento de conduta por todas as Unidades do Ministério Público 

Estadual e pelo MPU, observa-se que em 2011 houve diminuição no volume total de inquéritos 

instaurados e de arquivados sem ajustamento de conduta em comparação com 2010, de 6,7% e 

20,3%, respectivamente. Já a quantidade total de inquéritos arquivados com ajustamento de 

conduta registrou aumento de 26,3% no mesmo período.  

2010 2011 2010 2011 2010 2011

 MP/AC                           370                              46                           119                              25                              13                               -   

 MP/AL                              10                              21                               -                                  8                                9                                7 

 MP/AM                              14                                5                               -                                 -                                 -                                 -   

 MP/AP                           178                           503                              47                              81                                1                                1 

 MP/BA                        3.940                        4.252                           296                           224                        1.433                        1.781 

 MP/CE                              63                              59                              18                              14                                1                                3 

 MP/ES                           272                           273                           124                              83                              76                           112 

 MP/GO                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

 MP/MA                           193                           269                                8                               -                                11                               -   

 MP/MG                        1.034                           557                           935                           248                               -                                 -   

 MP/MS                           281                           282                              82                              30                              17                                7 

 MP/MT                           418                           232                        1.203                           856                              72                              32 

 MP/PA                           179                           140                           101                              73                               -                                  8 

 MP/PB                           152                           190                              42                           103                              15                              55 

 MP/PE                               -                             582                               -                                79                               -                                88 

 MP/PI                              27                           100                              10                                1                                1                                2 

 MP/PR                        1.084                           381                           188                              26                                8                                2 

 MP/RJ                           312                           787                           170                           321                                4                                7 

 MP/RN                           294                        1.347                                1                              33                                4                                4 

 MP/RO                           159                           382                           153                              11                                5                               -   

 MP/RR                               -                                16                                8                              18                               -                                 -   

 MP/RS                        4.216                        2.957                        1.614                        1.632                           151                              19 

 MP/SC                        3.914                        2.617                        1.073                        1.219                                7                              60 

 MP/SE                           149                              86                              37                              15                                3                               -   

 MP/SP                               -                                 -                                 -   

 MP/TO                                1                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

 MPDFT                           284                           279                           437                           214                               -                             125 

 MPF                               -                                 -                                 -   

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
               17.544                17.544                17.544                17.544                16.363                16.363                16.363                16.363                  6.666                  6.666                  6.666                  6.666                  5.314                  5.314                  5.314                  5.314                  1.831                  1.831                  1.831                  1.831                  2.313                  2.313                  2.313                  2.313 

UNIDADE

DEFESA DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS DA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
INQUÉRITOS CIVIS/PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

INSTAURADOS
ARQUIVADOS

SEM AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM AJUSTAMENTO DE CONDUTA
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* Questionário não é aplicável ao MPM nem ao MPT 

 
Tabela 66 – Anexo Infância e Juventude – Defesa dos Direitos Transindividuais 
(Ações Civis Ajuizadas e Visitas a Unidades de Atendimento Sócio-Educativo). 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 
Na Tabela 66, analisam-se as ações civis ajuizadas e as visitas a unidades de atendimento 

socioeducativo nos anos de 2010 e 2011. Além disso, observa-se que não há informação dessas 

ocorrências para o Ministério Público Federal em 2010 e 2011. 

Analisando as ações civis ajuizadas e as visitas a unidades de atendimento socioeducativo 

para todas as Unidades do Ministério Público Estadual e pelo MPU, observa-se que em 2011 houve 

2010 2011 2010 2011

 MP/AC                              51                              23                              45                              57 

 MP/AL                              44                              52                              22                              15 

 MP/AM                              81                           220                               -                                 -   

 MP/AP                              67                           238                              52                           150 

 MP/BA                        1.251                        1.254                           105                           121 

 MP/CE                           573                           533                              62                              59 

 MP/ES                        1.314                        3.018                              27                           107 

 MP/GO                               -                          3.098                               -                             379 

 MP/MA                        1.907                        1.468                               -                                 -   

 MP/MG                        2.716                        2.623                           325                           232 

 MP/MS                           369                           504                              86                              90 

 MP/MT                           738                        1.656                              30                              14 

 MP/PA                           444                           596                              61                              39 

 MP/PB                              95                           183                              23                              21 

 MP/PE                               -                             372                               -                                60 

 MP/PI                        2.817                           229                                6                              19 

 MP/PR                        2.742                           206                           348                                2 

 MP/RJ                           420                           720                                8                              58 

 MP/RN                              88                        1.158                              16                           188 

 MP/RO                              19                                3                              64                              18 

 MP/RR                              17                              14                                4                                3 

 MP/RS                      18.202                        2.462                           133                              82 

 MP/SC                        1.252                        2.135                              90                           292 

 MP/SE                           310                           391                              14                                6 

 MP/SP                        2.687                        1.982                           751                           750 

 MP/TO                              16                              60                                6                                7 

 MPDFT                               -                                12                                7                               -   

 MPF                               -                                 -   

 TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

GERAL GERAL GERAL GERAL 
               38.220                38.220                38.220                38.220                25.210                25.210                25.210                25.210                  2.285                  2.285                  2.285                  2.285                  2.769                  2.769                  2.769                  2.769 

UNIDADE

DEFESA DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS DA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AÇÕES CIVIS AJUIZADAS
VISITAS A UNIDADES DE ATENDIMENTO 

SÓCIO-EDUCATIVO
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diminuição de 34% no volume total de ações civis em comparação com 2010. Já a quantidade 

total de visitas à unidades de atendimento socioeducativo registrou aumento de 21,2% no mesmo 

período. 
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* Questionário é aplicável apenas ao MPT. 

 
Tabela 67 – Anexo Trabalhista. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 
Analisando a Tabela 67 relativo aos dados da atuação funcional referente ao Ministério Público 

do Trabalho (MPT), observa-se que os dados de 2011 apresentam as seguintes variações em 

relação ao ano de 2010: 

• Inquéritos civis/procedimentos preparatórios instaurados: 1,6% 

• Inquéritos civis/procedimentos preparatórios arquivados: 

� Sem ajustamento de conduta: - 7,1% 

� Com ajustamento de conduta: -24,4% 

• Inquéritos civis/procedimentos preparatórios de ações ajuizadas: -6,6% 

• Processos recebidos no 1º grau: 33,3% 

• Processos recebidos no 2º grau: -6,2% 

• Processos recebidos no Órgão do MPT que atua perante Tribunal Superior: 15,1% 

  

2010 2011

   29.685    30.160 

SEM AJUSTAMENTO DE CONDUTA    18.142    16.850 

COM AJUSTAMENTO DE CONDUTA       3.625       2.739 

      2.368       2.211 

      6.848       9.129 

 154.845  145.285 

   23.516    27.077 

MPT

INQUÉRITOS CIVIS/ 

PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

INSTAURADOS 

ARQUIVADOS

AÇÃO AJUIZADA

PROCESSOS RECEBIDOS

NO PRIMEIRO GRAU

NO SEGUNDO GRAU

NO ÓRGÃO DO MPT QUE ATUA PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR
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* Questionário é aplicável apenas ao MPM. 

 
Tabela 68 – Anexo Criminal Militar. 

Fonte: Resolução nº 74 – Sistema CNMPInd - Núcleo de Ação Estratégica (NAE). 
(Data de corte das informações do Relatório: 30 de novembro de 2011). 

 
Analisando a Tabela 68 relativo aos dados da atuação funcional referente ao Ministério Público 

Militar (MPM), observa-se que os dados de 2011 apresentam as seguintes variações em relação ao 

ano de 2010: 

 

  

2010 2011
Variação 

2011/2010

RECEBIDOS OU REQUISITADOS PELO MP NO MÊS    11.917    12.437 4,36%

BAIXADOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA       4.962       4.733 -4,62%

ARQUIVADOS       1.699       1.463 -13,89%
DENÚNCIAS OFERECIDAS NO MÊS       1.117       1.367 22,38%
RECEBIDOS OU INSTAURADOS PELO MP NO MÊS    10.455       9.731 -6,92%
ARQUIVADOS          198          218 10,10%
RECEBIDOS OU INSTAURADOS PELO MP NO MÊS       1.535       2.389 55,64%
ARQUIVADOS              -            327 -
VISITAS A ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS          110          180 63,64%
PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS INSTAURADOS          116          216 86,21%
RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS            55            73 32,73%
DENÚNCIAS OFERECIDAS            65            53 -18,46%

MPM

INQUÉRITOS POLICIAIS/NOTÍCIAS CRIMINAIS

PROCESSOS CRIMINAIS NO 1º GRAU

PROCESSOS CRIMINAIS NO ÓRGÃO DO MP QUE ATUA 

PERANTE TRIBUNAIS SUPERIORES

ATOS DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o ano de 2011 o Conselho Nacional do Ministério Público prosseguiu em sua jornada 

rumo à eficiência administrativa e ao cumprimento de sua missão constitucional. 

Desde a sua instalação, em 2005, até os dias atuais, o CNMP tem conseguido exercer o 

controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos 

deveres funcionais de seus membros. Os dados acima coligidos demonstram uma evolução 

constante na atuação do Conselho. 

Não obstante, o ano de 2011 apresentou uma melhora sem precedentes devido à 

profissionalização dos quadros administrativos e ao lançamento do planejamento estratégico, 

condições que desencadearam um significativo incremento nas condições de trabalho da atuação 

finalística do órgão, com reflexos em resultados palpáveis e objetivos da atuação do Conselho. 

Novamente, o horizonte que se aproxima para 2012 é ainda mais desafiador, na medida em 

que a realização do planejamento estratégico nacional do Ministério Público brasileiro deve buscar 

o alinhamento de todos os ramos e o estabelecimento de metas de atuação conjuntas. 

 


