
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2012

(Publicada no DOU, Seção 1, de 02/01/2013, págs. 32/34)

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às nove horas e vinte e um 
minutos, no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, iniciou-se a Décima 
Primeira Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, sob a Presidência do 
Doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, Presidente do CNMP e Procurador-Geral da 
República. Presentes os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Maria Ester Henriques 
Tavares, Taís Schilling Ferraz, Mario Luiz Bonsaglia, Claudia Maria de Freitas Chagas,  
Jarbas Soares Júnior, Alessandro Tramujas Assad e Tito Souza do Amaral. Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso Fernandes, Adilson Gurgel de Castro, José 
Lázaro Alfredo Guimarães, Fabiano Augusto Martins Silveira e o representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior. Presentes, também, o 
Doutor José Adércio Leite Sampaio, Secretário-Geral do CNMP, e os Doutores Vinicius 
Menandro Evangelista de Souza, Promotor de Justiça do Estado do Acre; José Robalinho 
Cavalcanti, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR; 
Flávio de Souza Santos, Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo; Josemar Moreira, 
Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo; César Mattar Júnior, Presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP; Norma Cavalcanti, 
Presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – AMPEB; e Marcello de 
Souza Queiroz, Presidente da Associação Espirito-Santense do Ministério Público – AESMP. 
Iniciados os trabalhos, o Presidente cumprimentou todos os presentes. Em seguida, foram 
aprovadas as Atas da Décima Sessão Ordinária e da Sétima Sessão Extraordinária, com a   
retificação solicitada pelo Conselheiro Jeferson Coelho de que se incluísse, na ata daquela 
última Sessão Extraordinária, a fundamentação da questão preliminar suscitada no julgamento 
do Processo CNMP nº 0.00.000.000875/2012-53, nos seguintes termos: onde se lê “ Durante o 
julgamento desse processo, o Corregedor Nacional, Doutor Jeferson Coelho, Relator do feito, 
suscitou questão preliminar relativa à natureza do julgamento, uma vez que seu voto se 
fundamentou em prova emprestada, qual seja, Inquérito n.º 3430, do Supremo Tribunal 
Federal, bem como na Representação n.º 1, do Senado Federal, ambos sob sigilo. Na ocasião, 
o Conselheiro Almino Afonso consignou que o Supremo Tribunal Federal firmou o 
entendimento de que não havia segredo de justiça em processo disciplinar e que o interesse 
público reclamava a ampla publicidade do julgamento. O Relator, por sua vez, entendeu que, 
por se tratar de uma Reclamação Disciplinar, cujos fatos eram de conhecimento e domínio 
público, a sessão deveria ser pública, manifestação à qual aderiu o plenário, por maioria, 
vencidos os Conselheiros Claudia Chagas e Alessandro Tramujas, que entendiam que o 
julgamento deveria ser reservado”, leia-se “Após a leitura do relatório do mencionado 
processo, o Corregedor Nacional, Doutor Jeferson Coelho, Relator do feito, suscitou questão 
preliminar relativa à natureza do julgamento, se público ou reservado, nos termos do art. 55, 
do RICNMP, uma vez que seu voto se fundamentou em prova emprestada, qual seja, Inquérito 
n.º 3430, do Supremo Tribunal Federal, bem como na Representação n.º 1, do Senado Federal, 
ambos sob sigilo. Na ocasião, o Conselheiro Almino Afonso consignou que o Supremo 
Tribunal Federal já havia debatido o tema relativamente ao Conselho Nacional de Justiça e 



firmado o entendimento de que não havia segredo de justiça em processo disciplinar. 
Explicitou, ainda, que, em razão do deferimento do compartilhamento das provas, não havia 
necessidade de rigorismo, de forma que, no presente caso, o interesse público reclamava a 
ampla publicidade do julgamento. Na ocasião, a Conselheira Claudia Chagas concordou com 
as colocações feitas, mas ressaltou sua preocupação com o fato de o Conselho Nacional estar 
lidando com provas emprestadas do Poder Judiciário e acobertadas por sigilo, que poderia ser 
violado com a publicidade do julgamento. Em seguida, o Conselheiro Lázaro Guimarães 
asseverou que o Supremo Tribunal Federal havia se pronunciado e decidido, relativamente aos 
documentos bancários, fiscais e telefônicos, que o sigilo se referia ao acesso às referidas 
provas nos autos e que, desta forma, a sessão não precisaria ser reservada. Na ocasião, a 
Conselheira Taís Ferraz questionou o Relator se as provas haviam sido emprestadas na forma 
de transferência de sigilo, com vedação à publicidade das informações, oportunidade em que o 
Conselheiro Mario Bonsaglia ressaltou a importância do princípio da publicidade, em especial 
de atos processuais consubstanciados na Constituição Federal e na recente Lei de Acesso à 
Informação. No ensejo, o Conselheiro Almino Afonso informou que a imprensa já dispunha 
desses documentos e asseverou que o Conselho Nacional era uma instância independente. Na 
oportunidade, o Conselheiro Jeferson Coelho esclareceu que os documentos foram 
encaminhados pelo Procurador-Geral da República, em ofício dirigido à Corregedoria 
Nacional, no qual comunicou que as provas eram emprestadas e solicitou que se guardasse o 
competente sigilo. Manifestou, ainda, seu posicionamento favorável à realização de sessão 
pública, por se tratar de uma Reclamação Disciplinar, cujos fatos foram objeto de análise pelo 
Senado Federal e eram de conhecimento e domínio público. Em seguida, a Conselheira Taís 
Ferraz, na esteira da manifestação do Conselheiro Lázaro Guimarães, informou que o 
Supremo Tribunal Federal, no processo relacionado ao ex-Ministro Antônio Palocci, deliberou 
pelo julgamento público da ação penal, não obstante a existência, nos autos, de questões 
referentes ao sigilo bancário. Após, o Conselheiro Mario Bonsaglia consignou que, nos termos 
do art. 93, incisos IX e X, aplicável ao Ministério Público por força do art. 129, § 4º, ambos 
da Constituição Federal de 1988, o  julgamento deveria ser aberto, porquanto iria ser discutida 
matéria já deliberada em sessão pública no Senado Federal e que, desta forma, o interesse 
público à informação deveria ser preservado. Na oportunidade, o Conselheiro Jarbas Soares 
Júnior questionou se o Ministro relator que decretou o sigilo não seria a única autoridade 
competente para suspendê-lo. Mencionou, também, julgamento do CNMP no qual foi aplicada 
sanção a membro do Ministério Público que se manifestou sobre prova ainda sob sigilo e que 
os argumentos constitucionais da publicidade trazidos pelo Conselheiro Mario Bonsaglia 
fundamentavam a decisão nesse sentido. Na ocasião, a Presidente informou que, na última 
tramitação do inquérito do Supremo Tribunal Federal, atualizada em 23 de outubro do 
corrente ano, constava que o processo continuava sob sigilo. Na oportunidade, a Conselheira 
Taís Ferraz asseverou que os documentos deveriam ser preservados, porquanto a Lei pretendia 
proteger a privacidade e não a eventual irregularidade em si, justificando o julgamento 
público. Na ocasião, o Conselheiro Adilson Gurgel manifestou-se favoravelmente à 
publicidade do julgamento e reforçou a redação dada pelo Ministro relator em seu 
encaminhamento, que dispunha que “a utilização do material citado deverá observar as 
limitações de publicidade inerentes aos procedimentos que tramitam sob sigilo judicial, 
devendo tal advertência constar das cópias extraídas”, concluindo, então, que se tratava dos 
procedimentos e que o julgamento não poderia ser realizado sem mencionar as provas 
constantes dos autos, com o que aquiesceu o Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Em seguida, o 
Conselho, por maioria, deliberou pela realização de sessão pública, vencidos os Conselheiros 
Claudia Chagas e Alessandro Tramujas, que entendiam que o julgamento deveria ser 
reservado”. Em seguida, o Presidente anunciou, a pedido dos relatores, o adiamento dos 



Processos CNMP nºs  0.00.000.001003/2010-41, 0.00.000.000040/2011-12, 
0.00.000.000781/2011-01, 0.00.000.001150/2011-00, 0.00.000.000237/2012-32, 
0.00.000.000457/2012-66, 0.00.000.000256/2012-69, 0.00.000.000637/2012-48, 
0.00.000.000666/2012-18, 0.00.000.000672/2012-67, 0.00.000.000918/2012-09 e a retirada 
de pauta dos Processos CNMP nºs 0.00.000.000902/2010-26, 0.00.000.001547/2010-11, 
0.00.000.001045/2011-62, 0.00.000.000118/2012-80, 0.00.000.000548/2012-00, 
0.00.000.000633/2012-60, 0.00.000.000709/2012-57 e 0.00.000.000717/2012-01. Na 
oportunidade, o Presidente informou que daria continuidade ao julgamento do novo texto do 
Regimento Interno do CNMP, Processo CNMP nº 0.00.000.000485/2012-83, na 8ª Sessão 
Extraordinária, no período matutino, e que o Processo CNMP nº 0.00.000.000948/2012-15, 
com preferência para sustentação oral, seria julgado no período vespertino da presente Sessão, 
conforme esclarecido às partes. Após, passou-se, então, ao julgamento dos processos incluídos 
em pauta, registrando-se os resultados constantes das certidões consolidadas em anexo. Por 
ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.000503/2012-27, que tratava da 
verificação de irregularidades quanto ao exercício da segurança dos diversos ramos do 
Ministério Público da União por servidores requisitados e terceirizados, prejudicando a 
nomeação de candidatos aprovados no VI concurso do Ministério Público da União, os 
Conselheiros Fabiano Silveira e Almino Afonso passaram a compor a mesa. Na ocasião, a 
Conselheira Taís Ferraz consignou que a terceirização demonstraria a necessidade de serviço, 
mas que não seria possível realizar nomeações se não houvesse cargos a serem providos, com 
o que concordou a Conselheira Claudia Chagas. Após, o Conselheiro Alessandro Tramujas 
sugeriu que a Administração reavaliasse a realização de concursos públicos com cadastro de 
reserva e a possibilidade de conceder prazos de validade mais adequados, de forma a 
possibilitar a nomeação dos candidatos. Na oportunidade, o Presidente esclareceu que, em 
face das restrições orçamentárias impostas pelo Poder Executivo, as admissões estavam 
aquém do necessário - em torno de 2,5 a 3% dos cargos previstos no Projeto de Lei do 
Ministério Público da União. Acrescentou, ainda, que a proposta orçamentária para o ano de 
2013, por sua vez, previa um provimento maior de cargos, em que pesem as restrições 
orçamentárias enfrentadas pelo Ministério Público, Magistratura e pelo próprio Poder 
Executivo. Ao fim, manifestou sua concordância com as ponderações feitas pelo Conselheiro 
Alessandro Tramujas. Após, o Conselheiro Fabiano Silveira saudou a forma transparente e 
precisa do pronunciamento feito pelo Presidente acerca das dificuldades relativas ao 
provimento dos cargos do Ministério Público. Na oportunidade, passou a compor a mesa o 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, 
cuja presença foi assinalada com satisfação pelo Presidente após o julgamento do Processo 
CNMP nº 0.00.000.000579/2012-52. Por ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 
0.00.000.000927/2012-91, que visa à desconstituição do Ato Normativo nº 742/2012, que 
instituiu o auxílio-alimentação para os membros do Parquet de São Paulo, e do Ato nº 
38/2012, que fixou o valor daquele benefício, ambos os atos do Procurador-Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo, o Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior cumprimentou todos e, 
em especial, a Relatora, Conselheira Taís Ferraz, pela profundidade do voto, externando, 
todavia, o posicionamento contrário da OAB em relação à instituição de auxílio-alimentação e 
outros benefícios indicados no processo em deliberação, que já foram questionados em 
diversas medidas judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal – STF. Em seguida, o 
Presidente agradeceu ao Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, representante da OAB, 
pela intervenção feita. Na ocasião, o Conselheiro Almino Afonso manifestou sua discordância 
com o pagamento desses auxílios, tendo, posteriormente, a Relatora explanado que, 
combinando os atos do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica 
do Ministério Público daquele Estado, o referido pagamento não feria o princípio da 



legalidade. Em seguida, o Conselheiro Jarbas Soares Júnior registrou que no Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais não havia auxílio saúde, creche, alimentação, moradia, 
gratificação por exercício de outra função, nem acumulação com outro cargo remunerado. 
Durante o julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.001011/2012-59, que tratava da 
concessão de medida liminar determinando a participação do requerente na prova oral do 26º 
Concurso Público para Procurador da República, bem como deferimento da inscrição 
definitiva, o Presidente consignou que participou, à época, como Vice-Procurador-Geral da 
República, de julgamentos no STF envolvendo a matéria, a exemplo de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, cujo objeto era norma do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, na qual aquela Corte assentou que o tempo de atividade jurídica deveria ser 
aferido no momento da inscrição definitiva. Asseverou que, desde então, vários Mandados de 
Segurança foram impetrados perante o STF, que  concedia a segurança, com a ressalva de que 
o fazia em razão de peculiaridades do caso concreto, contudo mantinha o entendimento 
firmado anteriormente. O Presidente assinalou, também, que a aferição no momento da posse 
gerava dificuldade do ponto de vista administrativo, por ocasionar uma incerteza em relação 
ao momento em que o candidato seria nomeado, já que havia previsão legal para adiamento da 
nomeação e da posse. Considerou, por fim, que o CNMP deveria fixar diretrizes para os 
próximos concursos, de forma a valer para todos os candidatos. Na ocasião, o Conselheiro 
Adilson Gurgel passou a compor a mesa. Após, a Conselheira Maria Ester ressalvou que a 
comprovação do tempo de atividade jurídica deveria ser na data da posse fixada pela 
Administração, sem reservas de vagas, o que foi ratificado pelo Conselheiro Mario Bonsaglia. 
Na oportunidade, o Conselheiro Jarbas Soares Júnior ressaltou o brilhantismo da atuação da 
Advocacia Geral da União no caso concreto e registrou que, apesar das ponderações e dos 
argumentos factuais trazidos em plenário, havia uma Resolução do CNMP em vigor, que 
deveria ser cumprida. O Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior registrou, em seguida, que 
a OAB também enfrenta a judicialização dos concursos, em razão dos mandados de segurança 
impetrados a cada exame de ordem realizado. Após o julgamento desse processo, o Presidente 
convidou todos para a inauguração da sala da Ordem dos Advogados do Brasil no CNMP. O 
Conselheiro Tito Amaral, na ocasião, sugeriu que a referida sala também se destinasse a todos 
que fossem fazer sustentação oral ou, ainda, que se criasse um espaço reservado aos membros 
do Ministério Público que atuam no Conselho, colocação considerada pertinente pelo 
Presidente. Após, a Conselheira Taís Ferraz solicitou, a pedido do advogado do feito, o 
adiamento do Processo CNMP nº 0.00.000.001191/2011-98 para a 8ª  Sessão Extraordinária, e 
o Conselheiro Alessandro Tramujas solicitou preferência no julgamento do Processo CNMP nº 
0.00.000.000628/2012-57, o que foi deferido à unanimidade. A sessão foi suspensa às doze 
horas e dezesseis minutos e reiniciada às quatorze horas e cinquenta e três minutos, sob a 
Presidência do Doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, Presidente do CNMP e Procurador-
Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Lázaro Guimarães e o 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior. 
Na oportunidade, o Presidente anunciou, a pedido da relatora do feito, o adiamento do 
Processo CNMP nº 0.00.000.000948/2012-15, e o Conselheiro Mario Bonsaglia solicitou 
preferência no julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.000861/2012-30, o que foi 
acolhido à unanimidade. Em seguida, o Presidente informou que ainda havia um processo 
com pedido de sustentação oral, contudo o Relator, Conselheiro Lázaro Guimarães, 
compareceria à Sessão posteriormente, em razão de problemas com o seu voo. Por ocasião do 
julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.000660/2012-32, a Conselheira Taís Ferraz 
cumprimentou a Conselheira Maria Ester, Relatora do feito, pela profundidade do voto 
proferido, no que foi acompanhada pela Conselheira Claudia Chagas. Na oportunidade, 
ausentou-se, ocasionalmente, o Conselheiro Almino Afonso. Após o julgamento desse 



processo, o Presidente consultou o Relator e os Conselheiros que haviam pedido vista do 
Processo CNMP nº 0.00.000.000178/2012-01, acerca da solicitação formulada pela 
Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – AMPERJ, para que o 
julgamento do feito fosse adiado, com o que aquiesceram os Conselheiros Jarbas Soares 
Júnior, Mario Bonsaglia e Alessandro Tramujas, todavia, deliberando-se por aguardar pela 
manifestação do Conselheiro Almino Afonso, que também solicitara vista dos autos. Na 
ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.000881/2012-19, que tratava da 
nomeação dos candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Analista Processual 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, alegando inconstitucionalidade e 
ilegalidade na criação dos cargos comissionados de Assessoramento de Procuradoria, voltou a 
compor a mesa o Conselheiro Almino Afonso, e o Conselheiro Mario Bonsaglia ausentou-se, 
ocasionalmente, durante a leitura do relatório e do voto pelo Relator. Na ocasião, o 
Conselheiro Jarbas Soares Júnior registrou que não havia óbices à criação por lei de cargos em 
comissão, obedecidos os percentuais constitucionais e que não seria possível afastar a 
aplicação de norma estadual, quando compatível com a Constituição.  Após o julgamento 
desse processo, o Conselheiro Almino Afonso manifestou-se favoravelmente ao adiamento do 
Processo CNMP nº 0.00.000.000178/2012-01 e informou que iria se ausentar, às 17 horas, 
para comparecer à posse da Doutora Ela Wiecko V. de Castilho, Subprocuradora Geral da 
República, como Ouvidora do Ministério Público Federal - MPF. Em seguida, o Conselheiro 
Almino Afonso, como Presidente da Comissão anteriormente constituída em plenário, 
apresentou Proposta de Resolução que disciplina o exercício da atividade político-partidária 
de cargos públicos por membros do Ministério Público e revoga as Resoluções CNMP nºs 
05/2006 e 72/2011. Na oportunidade, foram distribuídas cópias das referidas propostas a todos 
os Conselheiros, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de emendas, 
conforme art. 66 do RICNMP. Após, o Conselheiro Fabiano Silveira solicitou preferência no 
julgamento dos Processos CNMP nºs 0.00.000.000732/2011-61 e 0.00.000.001060/2012-91, o 
que foi deferido à unanimidade. Durante a deliberação do Processo CNMP nº 
0.00.000.000628/2012-57, o Presidente sugeriu a suspensão do julgamento do feito, em razão 
da necessidade de se ausentar para dar posse à Ouvidora do MPF, de forma que este fosse 
retomado na sessão seguinte, antes da deliberação do novo RICNMP, o que foi acolhido por 
todos. Posteriormente, o colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de dar continuidade à 
sessão com o julgamento dos demais processos constantes em pauta. Em seguida, a sessão foi 
suspensa às dezesseis horas e quarenta e seis minutos e reiniciada às dezessete horas e três 
minutos, sob a Presidência do Doutor Jeferson Luiz Pereira Coelho, Corregedor Nacional e 
Conselheiro do CNMP. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso, Lázaro 
Guimarães e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Ophir Filgueiras 
Cavalcante Júnior. Passou a compor a mesa a Secretária-Geral Adjunta, Doutora Cristina 
Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Após o julgamento do Processo CNMP nº 
0.00.000.000952/2012-75, deliberou-se, à unanimidade, pelo adiamento do Processo CNMP 
nº 0.00.000.000732/2011-61 para a 8ª Sessão Extraordinária. Por ocasião do julgamento do 
Processo CNMP nº 0.00.000.001575/2011-19, de relatoria da Conselheira Maria Ester, o 
Conselheiro Jeferson Coelho declarou-se impedido e assumiu a Presidência o Conselheiro 
Adilson Gurgel, para que a Conselheira Taís Ferraz pudesse proferir seu voto vista. Em 
seguida, na ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.001437/2011-21, declarou-
se impedido o Conselheiro Jeferson Coelho e assumiu a Presidência a Conselheira Maria 
Ester, devolvendo-a ao Conselheiro Jeferson Coelho após o julgamento desse feito. Após o 
julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.001726/2011-21, que tratava do controle de  edital  
do  concurso  para  preenchimento  de  cargos de servidores do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, que não especifica como será feito o reconhecimento de candidatos 



inscritos para concorrer a vagas reservadas aos negros e índios, conforme Decreto Estadual n° 
43007/2011, o Relator, Conselheiro Fabiano Silveira, registrou a atitude elogiável do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que acolheu a legislação estadual sobre cotas 
para os seus servidores. Após o julgamento desse feito, o Conselheiro Mario Bonsaglia 
consignou que havia, no Processo CNMP nº 0.00.000.000861/2012-30, um pedido de liminar 
pendente de confirmação, tendo a Conselheira Claudia Chagas se comprometido a trazer seu  
voto-vista na sessão de dezembro. Na ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 
0.00.000.000954/2012-64, passou a compor a mesa o Conselheiro Lázaro Guimarães. Por 
ocasião do julgamento do Processo CNMP nº 0.00.000.000770/2012-02, que tratava da 
revisão do resultado da prova oral do 25º Concurso Público para provimento do cargo de 
Procurador da República, o Conselheiro Adilson Gurgel declarou que, por questões 
principiológicas, devido a sua formação como educador jurídico, o Conselho não poderia 
substituir a banca examinadora e que, como já participara da banca do concurso do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte, a prova oral deveria ser apenas classificatória e 
não eliminatória, porquanto o momento de o candidato demonstrar seus conhecimentos seria 
na prova escrita. A sessão foi encerrada às dezenove horas e quinze minutos e dela lavrou-se 
esta ata, que vai assinada pelo Presidente.
 

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA



CERTIDÕES DE JULGAMENTO
DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – 20/11/2012

1) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000503/2012-27 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Jarbas Soares Júnior
REQUERENTE: João Cleverton de Melo Santos
REQUERIDO: Ministério Público da União
ASSUNTO: Requer a verificação de irregularidades quanto ao exercício da segurança dos 
diversos ramos do Ministério Público da União, em especial do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, por servidores requisitados e terceirizados, prejudicando a nomeação de 
candidatos aprovados no VI concurso do Ministério Público da União para o cargo de Técnico 
de Apoio Especializado em Segurança.
SUSTENTAÇÃO ORAL: João Cleverton de Melo Santos (Requerente)
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Adilson Gurgel e 
Lázaro Guimarães.

2) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000233/2012-54 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
REQUERENTE: Odon Dantas Pinto
REQUERIDO: Ministério Público da União
ASSUNTO: Requer a prorrogação, por mais dois anos, do 6º Concurso Público destinado ao 
provimento de Analista e Técnico dos quadros do Ministério Público da União, bem como o 
impedimento de realização de novo certame para o preenchimento das referidas vagas. Pedido 
de liminar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Adilson Gurgel.



3) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000743/2012-21 (Procedimento de Controle 
Administrativo) (Apensos: Processos CNMP nº 0.00.000.000745/2012-11 e 
0.00.000.000880/2012-66)
RELATOR: Cons. Fabiano Augusto Martins Silveira
REQUERENTE: Raulison Rozas
REQUERIDO: Ministério Público da União
ASSUNTO: Requer a nomeação para o cargo de Analista Administrativo do Ministério 
Público da União no Estado do Rio de Janeiro, pois alega que o Concurso de Remoção gerou 
vagas que não foram preenchidas na última nomeação dos candidatos aprovados no 6º 
Concurso do Ministério Público da União.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Adilson Gurgel e 
Lázaro Guimarães.

4) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000764/2012-47 (Procedimento de Controle 
Administrativo) (Apenso: Processo CNMP nº 0.00.000.000981/2012-37)
RELATOR: Cons. Fabiano Augusto Martins Silveira
REQUERENTE: Ariane de Queiroz Diógenes
REQUERIDO: Ministério Público da União
ASSUNTO: Requer a suspensão do prazo de validade do VI Concurso Público do Ministério 
Público da União até o integral cumprimento da decisão proferida por este Conselho nos autos 
nº 0.00.000.001384/2010-68, bem como nomeação dos aprovados neste concurso que estão no 
cadastro de reserva do Estado do Rio Grande do Norte. Pedido de Liminar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Adilson Gurgel e 
Lázaro Guimarães.

5) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000579/2012-52 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Alessandro Tramujas Assad
REQUERENTE: Gildner Marcel Vieira
REQUERIDO: Ministério Público da União
ASSUNTO: Requer a verificação de irregularidades quanto ao exercício da segurança em 
todas as unidades do Ministério Público da União no Estado de São Paulo por servidores 
requisitados e terceirizados, prejudicando a nomeação de candidatos aprovados no VI 
concurso do Ministério Público da União para o cargo de Técnico de Apoio Especializado em 
Segurança.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Adilson Gurgel e 
Lázaro Guimarães.

6) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000927/2012-91 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Taís Schilling Ferraz
REQUERENTE: Edson Bezerra Matos
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo



ASSUNTO: Visa à desconstituição do Ato Normativo nº 742/2012, que instituiu o Auxílio 
Alimentação para os membros do Parquet de São Paulo, e do Ato nº 38/2012, que fixou o 
valor daquele benefício, ambos do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com 
suspensão imediata dos seus efeitos. Pedido de liminar.
DECISÃO: Após o voto da Relatora, no sentido de julgar improcedente o presente 
Procedimento e prejudicado o Recurso Interno, pediu vista o Conselheiro Almino Afonso, 
com o propósito de fundamentar seu voto divergente pela procedência do feito. Anteciparam 
seus votos, acompanhando a Relatora, os Conselheiros Jeferson Coelho, Claudia Chagas, 
Jarbas Soares Júnior, Mario Bonsaglia e Alessandro Tramujas, e, acompanhando a divergência 
inaugurada pelo Conselheiro Almino Afonso, o Conselheiro Tito Amaral. Aguardam os 
demais. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Adilson Gurgel e Lázaro Guimarães.

7) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.001011/2012-59 (Procedimento de Controle 
Administrativo) (Apensos: Processos CNMP nºs 0.00.000.001020/2012-40, 
0.00.000.001034/2012-63, 0.00.000.001037/2012-05 e 0.00.000.001038/2012-41)
RELATOR: Cons. Fabiano Augusto Martins Silveira
REQUERENTE: Paulo Sérgio Ferreira Filho
REQUERIDO: Ministério Público Federal
ASSUNTO: Requer a concessão de medida liminar determinando a participação do requerente  
na prova oral do 26º Concurso Público para Procurador da República, bem como deferimento 
da inscrição definitiva. Pedido de Liminar.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Pedro Corrêa Pertence (Advogado do Requerente do Processo 
CNMP 0.00.000.001037/2012-05)
SUSTENTAÇÃO ORAL:  Roberto Giffoni (Representante da Advocacia Geral da União)
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o presente 
Procedimento, para assegurar aos candidatos aprovados no 26º Concurso Público para 
Procurador da República o direito de comprovar o tempo de atividade jurídica no momento da 
posse, restando prejudicados os demais pedidos formulados pelos requerentes, nos termos do 
voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Lázaro Guimarães.

8) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000400/2012-67 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Almino Afonso Fernandes
REQUERENTES: Guilherme Vieira de Castro - Promotor de Justiça
João Paulo Pedrosa Barbosa - Promotor de Justiça
Oscar Ricardo de Andrade Nóbrega - Promotor de Justiça
Vanessa Cavalcanti de Araújo - Promotora de Justiça
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Pernambuco
ASSUNTO: Visa à anulação de ato administrativo do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco quanto à aparente ilegalidade na publicação de editais de promoção de membros 
do Parquet. Pedido de liminar.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Maria Isabel Garbin Arlanch (Advogada do Requerente)
DECISÃO: Após o voto do Relator, no sentido de julgar improcedente o presente 
Procedimento, pediu vista o Conselheiro Mario Bonsaglia. Aguardam os demais. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Lázaro Guimarães.



9) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000660/2012-32 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Maria Ester Henriques Tavares
REQUERENTES: José Wilson Sales Júnior 
INTERESSADO: Paulo de Queiroz M. U. Nobre
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Ceará
ASSUNTO: Requer o controle em face da decisão exarada pelo Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará, nos autos do Processo  n° 
7011/2012-3, o qual afronta a Lei Complementar n° 72/2008 e o Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. Pedido de Liminar.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Paulo de Queiroz M. U. Nobre (Interessado)
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente Procedimento, nos 
termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Lázaro Guimarães e, 
ocasionalmente, o Conselheiro Almino Afonso.

10) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000881/2012-19 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Tito Souza do Amaral
REQUERENTES: Sigiloso
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Requer a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público para o cargo 
de Analista Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pois alega 
inconstitucionalidade e ilegalidade na criação dos cargos comissionados de Assessoramento 
de Procuradoria. Pedido de Liminar.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Eduardo Alexandre de Queiroz Barcelos e Guimarães (Advogado 
do Requerente)
DECISÃO: Após o voto do Relator, no sentido de julgar improcedente o presente 
Procedimento, pediu vista o Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Anteciparam seus votos, 
acompanhando o Relator, os Conselheiros Fabiano Silveira, Jeferson Coelho, Maria Ester, 
Taís Ferraz, Almino Afonso, Adilson Gurgel e Claudia Chagas. O Conselheiro Mario 
Bonsaglia não votou por não ter assistido à leitura do relatório. Aguardam os demais. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Lázaro Guimarães.

11) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000628/2012-57 (Reclamação para Preservação da 
Autonomia do Ministério Público)
RELATOR: Cons. Jarbas Soares Júnior
REQUERENTES: Fabiana Lemes Zamalloa do Prado - Promotora de Justiça/GO
Fernando Aurvalle da Silva Krebs - Promotor de Justiça/GO
Marlene Nunes Freitas Bueno - Promotora de Justiça/GO
Villis Marra Gomes - Promotora de Justiça/GO
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Goiás
ADVOGADOS: Aristides Junqueira Alvarenga – OAB/DF nº 12.500; Luciana Moura 
Alvarenga Simini – OAB/DF nº 1.878-A; Roberto Baptista – OAB/DF nº 3.212; Juliana 
Moura Alvarena Diláscio – OAB/DF nº 20.522
ASSUNTO: Requer a suspensão do ato de avocação do procedimento preparatório n° 
201200248432, avocado pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício do Estado de Goiás, 



com base no disposto no art. 29, inciso VIII, da Lei 8.625/93, que supostamente violou a 
independência funcional de membro daquele Parquet. Pedido de Liminar.
DECISÃO: Após os votos vista dos Conselheiros Alessandro Tramujas e Almino Afonso, 
acompanhando o Relator, no sentido de julgar improcedente a presente Reclamação e, 
superada a preliminar de incompetência do Conselho Nacional para dirimir conflito de 
atribuições entre membros do Ministério Público goiano, suscitada pela Conselheira Taís 
Ferraz, deliberou o Conselho, por unanimidade, pela suspensão do julgamento do feito. 
Declarou-se suspeito o Conselheiro Tito Amaral. Ausente, justificadamente, o Conselheiro 
Lázaro Guimarães.

12) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000952/2012-75 (Pedido de Providências)
RELATOR: Cons. Tito Souza do Amaral
REQUERENTE: Fábio Roberto Caruso de Carvalho - Juiz de Direito
ASSUNTO: Requer que este Conselho determine que os membros do Ministério Público 
abstenham-se de requerer degravação em observância ao art. 405,  §2º, do Código de Processo 
Penal, que prevê o registro dos depoimentos por meio de audiovisual, sem a necessidade de 
transcrição. 
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Pedido, nos 
termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e 
Lázaro Guimarães.

13) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.001575/2011-19 (Recurso Interno)
RELATORA: Cons. Maria Ester Henriques Tavares
RECORRENTE: Francisco de Jesus Lima - Promotor de Justiça
RECORRIDO: Ministério Público do Estado do Piauí
ASSUNTO: Recurso Interno interposto contra decisão da Corregedoria Nacional que 
determinou o arquivamento de Revisão de Processo Disciplinar contra membro do Ministério 
Público do Estado do Piauí.
DECISÃO: O Conselho, por maioria, rejeitou as preliminares de prescrição e de nulidade por 
cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao presente Recurso, nos termos do 
voto da Relatora. Vencida a Conselheira Taís Ferraz, que entendia pelo provimento do feito. 
Declarou-se impedido o Conselheiro Jeferson Coelho. Ausentes, justificadamente, os 
Conselheiros Almino Afonso e Lázaro Guimarães.

14) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.001437/2011-21 (Recurso Interno)
RELATORA: Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas
RECORRENTE: Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo
ADVOGADO: André Mendonça Luz - OAB/SP 139.116
RECORRIDO: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo
ASSUNTO: Recurso Interno interposto contra decisão da Corregedoria Nacional que 
determinou o arquivamento de Revisão de Processo Disciplinar. 
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao presente Recurso, nos 
termos do voto da Relatora. Declarou-se impedido o Conselheiro Jeferson Coelho. Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e Lázaro Guimarães.



15) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000861/2012-30 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Mario Luiz Bonsaglia
REQUERENTE: Andréa de Almeida Machado - Promotora de Justiça
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
ASSUNTO: Requer a suspensão dos editais de promoção por antiguidade n° 106/2012 e 
109/2012, editados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como a anulação das decisões do Conselho Superior do Ministério Público daquele Estado, 
que entenderam prejudicados os julgamentos dos  referidos editais por falta de habilitados 
aptos. Pedido de liminar.
DECISÃO: Após o voto do Relator no sentido de julgar improcedente o presente 
Procedimento, pediu vista a Conselheira Claudia Chagas. Aguardam os demais. Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e Lázaro Guimarães.

16) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000490/2012-96 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Alessandro Tramujas Assad
REQUERENTE: Jairo José de Alencar Santos
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
ASSUNTO: Requer a suspensão do 52° concurso público para provimento do cargo de 
Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a anulação 
das questões n° 22, 28, 63, 67 e 69. Pedido de Liminar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e 
Lázaro Guimarães.

17) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000554/2012-59 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Alessandro Tramujas Assad
REQUERENTE: Ithiel Victor Araujo Portela
REQUERIDO: Ministério Público do Estado da Paraíba
ASSUNTO: Requer vista e interposição de recurso nas provas do 14° concurso público para o 
cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba, a fim de que possa ser verificado quais 
foram os critérios utilizados para as pontuações, bem como que seja possibilitado ao 
requerente participar da terceira fase do certame (prova oral) até que se efetuem as revisões 
pleiteadas. Pedido de Liminar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e 
Lázaro Guimarães.

18) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000728/2012-83 (Pedido de Providências)
RELATOR: Cons. Jarbas Soares Júnior
REQUERENTE: Marcelo Malvezzi
ADVOGADOS: Eduardo Mahon – OAB/MT n.º 6363 – OAB/DF n.º 23.800-A
                            Selma Paes – OAB/SP n.º 183.956
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso



ASSUNTO: Requer o deferimento de medida liminar para determinar que o Corregedor-Geral 
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso forneça vista e cópia do procedimento 
23-024/2012 e que o procedimento seja suspenso até o cumprimento da medida, bem como 
seja analisada a conduta do Corregedor-Geral. Pedido de Liminar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou prejudicado o presente Pedido de 
Providências, nos termos do voto do Relator, que incorporou os acréscimos sugeridos pelos 
Conselheiros Fabiano Silveira e Mario Bonsaglia. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 
Almino Afonso e Lázaro Guimarães.

19) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.001726/2011-21 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. Jarbas Soares Júnior
REQUERENTE: Sigiloso
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Requer o controle de edital do concurso para preenchimento de cargos de 
servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que não especifica como será 
feito o reconhecimento de candidatos inscritos para concorrer a vagas reservadas aos negros e 
índios, conforme Decreto Estadual n° 43007/2011.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Almino Afonso e 
Lázaro Guimarães.

20) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000891/2010-84 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Taís Schilling Ferraz
REQUERENTE: Conselho Nacional do Ministério Público
REQUERIDO: Ministério Público do Estado da Bahia
ASSUNTO: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, o cumprimento das 
Resoluções CNMP nºs 09 e 10/2006, que dispõem sobre a aplicação do teto remuneratório 
constitucional para membros e servidores.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo arquivamento do presente 
Procedimento, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 
Almino Afonso e Lázaro Guimarães.

21) PROCESSO CNMP 0.00.000.000903/2010-71 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Taís Schilling Ferraz
REQUERENTE: Conselho Nacional do Ministério Público
REQUERIDO: Ministério Público Militar
ASSUNTO: Visa apurar, junto ao Ministério Público Militar, o cumprimento das Resoluções 
CNMP nºs 09 e 10/2006, que dispõem sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional 
para membros e servidores.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo arquivamento do presente 
Procedimento, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 
Almino Afonso e Lázaro Guimarães.



22) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.001548/2010-57 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Taís Schilling Ferraz
REQUERENTE: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
REQUERIDO: Ministério Público Militar
ASSUNTO: Visa levantar informações detalhadas acerca do pagamento de remunerações aos 
membros e servidores do Ministério Público Militar.
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo arquivamento do presente 
Procedimento, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 
Almino Afonso e Lázaro Guimarães.

23) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000954/2012-64 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATORA: Cons. Taís Schilling Ferraz
REQUERENTE: Cleide Ramos Reis - Promotora de Justiça
REQUERIDO: Ministério Público do Estado da Bahia
ASSUNTO: Requer a declaração de nulidade do art. 1º, VII e VIII, da Resolução nº 66/2007, 
do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, bem como seja fixado entendimento, 
dentre outras providências, de inaplicabilidade de vedação absoluta de pedidos de licença para 
aperfeiçoamento funcional durante o período eleitoral.
DECISÃO: Após o voto da Relatora, no sentido de julgar parcialmente procedente o feito, 
pediram vista os Conselheiros Fabiano Silveira e Adilson Gurgel. Aguardam os demais.

24) PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.000770/2012-02 (Procedimento de Controle 
Administrativo)
RELATOR: Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães
REQUERENTE: Fernando Henrique Berbert Fontes
ADVOGADOS: Ana Lúcia Berbert de Castro Fontes - OAB/BA nº 4.458
Adriano Carvalho Ahringsmann - OAB/BA nº 16.335
Miguel Calmon Dantas - OAB/BA nº 19.260
Raimundo Fernando Fontes Santos - OAB/BA nº 3.656
REQUERIDO: Ministério Público Federal
ASSUNTO: Requer a revisão do resultado da prova oral do 25º Concurso Público para 
provimento do cargo de Procurador da República, bem como liminarmente reserva de vaga na 
classe inicial da carreira de Procurador da República. Pedido de Liminar.
SUSTENTAÇÃO ORAL: Miguel Calmon Dantas (Advogado do Requerente)
DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o presente Procedimento, 
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, os Conselheiro Almino Afonso.


