
 
 
 

Conselho Nacional do Ministério Público 
Reunião realizada no dia 31 de janeiro de 2012 

 
Concurso Público / Estágio  

Processo: 0.00.000.000997/2011-69 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Elia Blanca Mendonça de Pinto Braga 
Requerido: Ministério Público Militar no Estado do Rio de Janeiro 
Interessados: Breno Wohl Bruno / Francisca Ferreira Freire / Gustavo Wagner Silva Santos 
Assunto: Visa apuração de ato administrativo do Ministério Público Militar/RJ devido a 
requisição irregular de militares das forças armadas para prover cargo de Técnico de Apoio 
Especializado em Transporte, em detrimento de nomeação de candidatos aprovados no VI 
Concurso do Ministério Público da União. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Rio de Janeiro 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001273/2011-32 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Rudyard Paschoaletto 
Requerido: Conselho Nacional do Ministério Público 
Assunto: Visa a preservação, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, de Termo de 
Compromisso de Estágio CNMP nº 020/2011 atualmente em vigor, bem como a continuidade 
de concessão de bolsa-auxílio a estagiário do curso de Direito no órgão. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Distrito Federal 
 
O relator apresentou seu voto pela procedência parcial para que o estagiário 
devolva os valores percebidos de boa fé e determine que o Conselho elabore novo 
contrato. Após solicitaram vista os conselheiros Almino Afonso e Alessandro 
Tramujas, sendo que os demais aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001178/2011-39 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Sander Felix Morais 
Requerido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Assunto: Requer a desconstituição do ato da comissão de concurso para preenchimento do 
cargo de assessor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tornando sem efeito 
a avaliação das provas dissertativas reguladas pelo edital n° 204/2011. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Rio Grande do Sul 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000038/2010-62 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público Militar 
Assunto: Visa analisar a adequação, no âmbito do Ministério Público Militar, do programa de 
estágio a estudantes, em conformidade com as disposições gerais da Resolução CNMP nº 
42/2009. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000910/2011-53 (Embargos de Declaração) 
Embargante: Cesar Zacharias Mártyres 



 
 
 
Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão plenária que negou provimento ao 
Recurso Interno. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000913/2011-97 (Embargos de Declaração) (Apensos: Processos CNMP 
nº 0.00.000.000963/2011-74, 0.00.000.000964/2011-19, 0.00.000.001036/2011-71, 
0.00.000.001179/2011-83 e 0.00.000.000972/2011-65) 
Embargante: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Embargados: Loiva Garcia Bock, Alexandre da Silva Pautz, Cesar da Cunha Krebs, Simone de 
Azambuja Corsetti, Tatiana Isabel Backes, Laura Emília Nunes, Andréia Parizoto, Leila Denise 
Bottega Ruschel, Magda Susel Kanrath, Helena Maria Campos Corleta, Naura da Silva Linder, 
Aline Maria Nunes Dias, Ana Paula Pinheiro Sartori, Cristine Bammann Kuhn, Danielle de 
Mello Berbgigier e Sandra Teresinha Bassani Nicolay. 
Advogado: Francisco Alf de Carvalho e Silva – OAB/RS 79.818 
Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão plenária que julgou parcialmente 
procedente a Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do 
Conselho. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Rio Grande do Sul 
 
O relator apresentou seu voto pelo improvimento dos embargos para que cumpram 
a decisão proferida quando do julgamento do processo para que o MPRS 
encaminhe, no prazo de 120 dias a Assembléia Legislativa projeto de plano de 
cargos e salários para regulamentação dos cargos. O Conselho, por unanimidade, 
acompanhou o voto do relator. 
 
 

Promoção/Remoção 
Processo: 0.00.000.001675/2010-56 (Procedimento de Controle Administrativo) 
(Apenso: Processo CNMP nº 0.00.000.001979/2010-13) 
Requerente: Antônio de Siqueira Cabral 
Requerido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
Assunto: Requer controle administrativo nos critérios utilizados para atribuição de pontos e 
classificação dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
participantes do concurso de remoção por merecimento para o cargo de 74º Promotor de 
Justiça da Comarca de Natal. 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Rio Grande do Norte 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000861/2011-59 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Luis Carlos Cordova Burigo - Procurador do Trabalho 
Requerido: Ministério Público do Trabalho 
Assunto: Visa apuração de aparente irregularidade em formação de listas tríplices em 
concurso de promoção por merecimento ao cargo de Procurador Regional do Trabalho e 
ainda suspensão imediata de nomeações decorrentes das referidas listas tríplices. Pedido de 
liminar. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Paraná 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000971/2011-11 (Recurso Interno) 
Recorrente: Vladimir Barros Arras - Procurador da República 



 
 
 
Assunto: Recurso Interno em Processo CNMP nº 0.00.002.000325/2010-52 que trata de 
pagamento de diferença em remuneração de membro auxiliar do órgão. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001380/2011-61 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Associação do Ministério Público do Estado de Pernambuco 
Advogados: Alysson Henrique de Souza Vasconcellos - OAB/PE 22.043; Euvânia Maria Cruz 
Munoz - OAB/PE 22.157 
Requerido: Ministério Público do Estado de Pernambuco 
Assunto: Visa, junto ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, o restabelecimento de 
pagamento de indenização prevista no art. 61, V, da Lei Complementar nº 12/94 e 
alterações em razão do exercício cumulativo, por membros do Parquet, dos cargos de 
Promotor de Justiça de 3ª Entrância e de Procurador de Justiça.  
Pedido de liminar. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Pernambuco 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001458/2011-47 (Recurso Interno) 
Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
Recorridos: Promotores de Justiça: Affonso Guizzo Neto, Ana Paula Cardoso Teixeira, Anelize 
Nascimento Martins Machado , Assis Marciel Kretzer, Fabrício José Cavalcanti, Geovani 
Werner Tramontin, Gustavo Mereles Ruiz Diaz, Helio Sell Júnior, Letícia Baumgarten 
Filomeno, Ricardo Paladino, Sérgio Ricardo Joesting, Silvana Schmidt Vieira e Wilson Paulo 
Mendonça Neto. 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que deferiu pedido de liminar em 
Procedimento de Controle Administrativo. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Santa Catarina 
 
O Conselho, por maioria, deliberou pela improcedência do pedido.  
 
Divergiram o relator que julgava procedente o pedido, negando seguimento ao 
recurso e mantendo a liminar anteriormente proferida e os conselheiros Mário 
Bonságlia, Lázaro Guimarães e Jeferson Coelho que acompanharam o relator. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001678/2011-71 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Francisco Gadelha da Silveira - Procurador de Justiça 
Requerido: Ministério Público do Estado do Ceará 
Assunto: Requer imediata suspensão do processo eleitoral para o cargo de Corregedor-Geral 
do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como avocação do Procedimento 
Administrativo nº 33382-2011/8, no sentido de garantir imparcialidade no julgamento de 
impugnação de candidatura. Pedido de liminar. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares Júnior 
Origem: Ceará 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001717/2011-30 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Isabel Maria Salustiano Arruda Porto - Promotora de Justiça 
Requerido: Ministério Público do Estado do Ceará 
Assunto: Visa sustação de ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 
Ceará, que decidiu pelo cancelamento de decisão que regulamentava a consecutividade de 



 
 
 
figurações em listas tríplices e suspensão da 47ª sessão do mencionado Conselho 
relativamente a promoção, por merecimento, a membros do Parquet. Pedido de liminar. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares Júnior 
Origem: Ceará 
 
O relator iniciou se com o pedido de arguição de suspeição do Conselheiro Luiz 
Moreira solicitado por um dos interessados. O Conselho, por unanimidade, 
deliberou pelo não conhecimento da argüição.  
 
Dando continuidade ao voto, o relator procedeu a análise da preliminar de ausência 
de quorum para a deliberação em sessão e, no mérito, julgando procedente em 
parte, para, confirmando a liminar, cujo objeto se exauriu em virtude de não 
apreciação da matéria pelo CSMP em 13/12/11, manter a decisão de suspender a 
votação da lista tríplice à promoção por merecimento para a 20ª Procuradoria de 
Justiça do MP/CE, designada anteriormente, facultando à nova composição do 
CSMP/CE deliberar sobre a matéria e a votação dos candidatos, em sessão 
designada para tanto, uma vez que afastado o vício anteriormente constatado de 
violação ao princípio da impessoalidade. Quanto ao pedido sucessivo de fixação do 
critério e certificação mesa o Conselheiro Almino Afonso, sendo que os demais 
aguardam. 
 
 

Subsídios/Teto Remuneratório/Remunerações 
Processo: 0.00.000.001104/2008-05 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerentes: Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR / Associação 
Nacional do Ministério Público Militar – ANMPM / Associação do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territóros - ANMPDFT 
Requerido: Ministério Púbico Federal 
Assunto: Requer que seja reconhecido aos membros do Ministério Público Federal o direito 
de receberem a vantagem pessoal de que trata o inciso V do art. 4º da Resolução CNMP nº 
09/2006, sem limitação do teto constitucional. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares (Membro da Comissão de Controle Administrativo e 
Financeiro) 
Origem: Distrito Federal 
Vista:  Almino Afonso 
 
Trata-se de Pedido de Providências formulado pelas associações ANPR, ANMPM e 
AMPDFT e o apensado é da ANPT, no qual requerem seja excluída do teto 
constitucional a vantagem pessoal de que trata o inciso V do artigo 4º da Resolução 
nº. 09, de 05 de junho de 2006, do CNMP, que trata da incorporação de vantagens 
pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento 
e da aplicação do parágrafo único do art. 232 da Lei Complementar 75 de 1993, ou 
equivalente nos Estados, aos que preencheram os seus requisitos até a publicação 
da Emenda Constitucional nº 20, em 16 de dezembro de 1998. 
 
Em suma, trata da garantia da irredutibilidade de gratificações de funções 
comissionadas ou cargos em comissão, denominadas de quintos/décimos, 
incorporadas legalmente, por servidores públicos federais, antes de ingressarem na 
carreira do Ministério Público, que, devidamente reconhecidas, não estariam estar 
submetidos ao teto constitucional. 
 
O relator apresentou seu voto conhecendo dos pedidos e os julgando 
improcedentes, entendendo, nos casos específicos, que as gratificações dos 
chamados quintos/décimos, legalmente incorporadas e que fazem parte do 
patrimônio pessoal de cada membro do Ministério Público da União, possam ser 
pagas até o limite do teto constitucional, como determinou a Resolução n° 9/2006, 
em seu artigo 4°, parágrafo único. 
 
O conselheiro Luiz Moreira que havia solicitado vista, apresentou seu voto, 
conhecendo do pedido para: 



 
 
 
(I) pela concessão da vantagem pessoal denominada "quintos/décimos", em 
montante superior ao do teto remuneratório constitucional, aos Membros do 
Ministério Público da União que tenham exercido funções comissionadas ou cargos 
em comissão antes de seu ingresso na carreira do Ministério Público, até a entrada 
em vigor da Medida Provisória 2.225-45/2001, e que tinham a incorporação de tais 
valores reconhecida administrativamente, percebendo-os em montante superior ao 
mesmo teto remuneratório constitucional, quando da entrada em vigor da 
Resolução CNMP de n. 09/2006; 
(II)  ficam os valores que excederem o teto constitucional remuneratório 
congelados até que seu montante seja absorvido pelos aumentos daquele. 
 
Adiantaram seus votos: Acompanhando o relator: Maria Esther, Adilson Gurgel e 
Almino Afonso. Acompanharam o voto divergente apresentado pelo Conselheiro 
Luiz Moreira, Mário Bonságlia e Sandra Lia. 
 
O Conselheiro Almino Afonso que havia solicitado vista desistiu do pedido, mas não 
houve deliberação da matéria. 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001247/2010-23 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Associação Piauiense do Ministério Público - APMP 
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí 
Assunto: Requer a imediata suspensão de todo e qualquer pagamento de indenização de 
férias/licenças convertidas em pecúnia, diárias, passagens aéreas e todas as demais 
despesas que não sejam indispensáveis ao funcionamento do MP-PI, enquanto permanecer a 
situação de restrição financeira atual e que seja ordenado a imediata adoção de plano de 
contenção de despesas , a fim de se adequar as receitas ministeriais a suas despesas 
ordinárias. Pedido de liminar. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Piauí 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001414/2010-36 (Pedido de Providências) 
Requerente: Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo 
Requerido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Requer providências no sentido de que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado de São Paulo atue efetivamente para a implementação do reajuste salarial 
para os servidores, conforme determinação legal. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001003/2010-41 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Jayme Arcadio Hasskist 
Requerido: Ministério Público Federal 
Assunto: Requer a reforma da decisão do Senhor Secretário-Geral do MPF nos autos do 
processo de nº MPF/PGR nº 1.00.000.008508/2009-47, que indeferiu pedido de pagamento 
relativo ao exercício de cargo de assessor da Corregedoria Nacional, código CC-4, referente 
ao período de 23 de agosto de 2007 a 21 de junho de 2009, observado o disposto no § único 
do artigo 3º da Lei 11.967/09, com a opção da percepção de 65% do valor integral, inclusive 
de todas as demais vantagens legais. 
Relator(a): Cons. Lázaro Guimarães 
Origem: Rio Grande do Sul 
 



 
 
 
O relator apresentou seu voto deferindo, ao requerente, o pagamento do exercício 
da função. Após, o Conselheiro Mário Bonságlia solicitou vista, sendo que os demais 
aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001540/2010-91 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
Requerido: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Assunto: Visa levantar informações detalhadas acerca do pagamento de remunerações aos 
membros e servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia. 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001513/2010-18 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Luiza Maria Coimbra da Silva 
Requerido: Ministério Público do Estado do Pará 
Assunto: Requer revisão de decisão do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará que negou requerimento de pagamento de horas extras trabalhadas em 
regime de plantão e denuncia irregularidades no concurso às vagas do quinto constitucional. 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Pará 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000384/2011-21 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerentes: José Henrique Marques Moreira - Procurador de Justiça 
Raimundo Nonato de Carvalho Filho - Procurador de Justiça 
Requerido: Ministério Público do Estado do Maranhão 
Assunto: Visa apurar junto ao Ministério Público do Estado do Maranhão a legalidade dos 
processos de pagamentos de diárias que estariam tipificando desvio de finalidade e 
indenizações em valor acima do teto estabelecido na Resolução nº 58/2010-CSMP, com a 
posterior desconstituição dos respectivos atos. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Maranhão 
 
O relator havia apresentado seu voto pela improcedência do pedido e conseqüente 
arquivamento tendo em vista que o pleito já está sendo atendido, o que foi 
acompanhado pelos conselheiros Tito, Alessandro, Jarbas e Lázaro. Após o 
Conselheiro Jeferson solicitou vista sendo que os demais aguardam. 
 
Nesta sessão o Conselheiro Jeferson que havia solicitado vista acompanhou o 
relator quanto o arquivamento nas questões referentes ao pagamento das diárias, 
mas atentando ao limite estabelecido na Resolução. 
 
Após ampla discussão chegou-se deliberação de uma recomendação para que a 
PGJ/MA que encaminhe a Assembléia Legislativa novamente projeto de lei para 
regulamentação das diárias de acordo com a Resolução 58/2010. 
 
O Conselho, por unanimidade, acompanhou o voto na primeira parte 
(arquivamento), e por maioria, quanto a recomendação, vencidos os Conselheiros 
Jeferson e Maria Ester. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000396/2011-56 (Procedimento de Controle Administrativo) 



 
 
 
Requerentes: Raimundo Afonso R. Pereira, Sara Correa Barros, Naiara Aleixo Silva Sousa, 
João Batista Silva Vasconcelos, Osvaldo Mattos Ogata Júnior, Francisco de Assis Alves 
Barros, Júlio César Bordalo Lopes, Ernani Barbosa Braga, João Batista Silva Vasconcelos, 
José Torres Brito Cardoso, Sara Corrêa Barros, Fábio Marcelino, Naiara Aleixo Silva Souza, 
Ana Cláudia de N. Barata Aarão, Maria Cristina Lopes de Souza, Carlos Rodrigues, Raimundo 
Nonato N. Filho, Márcio Castanho, Paulo R. T. Quaresma, Marcio Henrique F. da Cunha, 
Virgínia V. Brito, Marcio Roberto de Souza Damasceno, Rubens Craveiro, Antônio Carlos N. 
Costa, José Cardoso e Maria Denise A. Freire  
Requerido: Ministério Público do Estado do Pará 
Assunto: Visa apurar pagamento de adicional de risco de vida aos Oficiais de Serviços 
Auxiliares do Ministério Público do Estado do Pará.  
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Pará 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000077/2008-45 (Processo Disciplinar) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Apuração do item intitulado "Pagamento de gratificações de produtividade a 
servidores do MP/AM", constante do acórdão proferido nos autos do Processo CNMP nº 
0.00.000.000019/2007-31. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000902/2010-26 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público Federal 
Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público Federal, o cumprimento das Resoluções 
CNMP nºS 09 e 10/2006, que dispõem sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional 
para membros e servidores. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001458/2010-66 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Raimundo Terezinho Borges Dias 
Requerido: Ministério Público do Estado do Pará 
Assunto: Requer revisão de ato administrativo que indeferiu o requerimento formulado no 
Processo nº 279/98, referente à incorporação de gratificação de função recebida no período 
de 1992 a 1999. 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 
Origem: Pará 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000436/2011-60 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia 
Advogado: Manoel Pinto – OAB/BA 11.024 
Assunto: Visa apurar junto ao Ministério Público do Estado da Bahia a concessão e 
pagamento da verba nominada Vantagem Pessoal por Estabilidade Econômica aos servidores 
do órgão. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 



 
 
 
Origem: Distrito Federal 
 
A relatora apresentou seu voto pela procedência para que o MP/BA se abstenha de 
pagar a verba nominada de vantagem pessoal por estabilidade econômica aos 
servidores do órgão. O Conselheiro Jarbas Soares solicitou vista. Adiantaram seus 
votos acompanhando a relatora os Conselheiros Tais Ferras, Almino Afonso, Adilson 
Gurgel e Fabiano Silveira, sendo que os demais aguardam. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001069/2011-11 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Juberlano do Nascimento Madeira - Presidente da ASSEMPAC 
Requerido: Ministério Público do Estado do Acre 
Assunto: Requer revisão na forma de aplicação da Lei n°2.430/2011 por parte do Ministério 
Público do Estado do Acre, bem como o cumprimento das recomendações do Conselho 
Nacional do Ministério Público inseridas nas Resoluções CNMP n°6/2010, n°53/2010 e 
n°60/2010. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Acre 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001010/2011-23 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Associação Goiana do Ministério Público - AGMP 
Advogados: Alexandre Iunes Machado - OAB/GO 17275 - Bruno Oliveira R. Guimarães - 
OAB/GO 26891 - Carlos Magno Correia de Sá - OAB/GO 29437 –  
Requerido: Ministério Público do Estado de Goiás 
Interessado: Lauro Machado Nogueira - Presidente da AGMP 
Assunto: Visa revisão de ato da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, que 
indeferiu requerimento de complemento de subsídios dos Promotores de Justiça Substitutos, 
que respondem ou responderam temporariamente pela titularidade de Promotorias de Justiça 
em 27 de julho de 2010. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Goiás 
 
Após o voto do relator pela improcedência do pedido, solicitou vista o Conselheiro 
Alessandro Tramujas sendo que os demais aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000712/2011-90 (Recurso Interno) 
Recorrente: Roberto Antônio Dassié Diana - Procurador da República 
Assunto: Recurso Interno interposto no procedimento administrativo CNMP nº 
0.00.002.000076/2011-86, referente a requerimento de pagamento de diferença de subsídio 
correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001534/2010-33 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amapá 
Assunto: Visa levantar informações detalhadas acerca do pagamento de remunerações aos 
membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amapá. 
Relator(a): Cons. Alessandro Tramujas Assad 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 



 
 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000692/2011-57 (Pedido de Providências) 
Requerente: Juscelino Noberto da Silva Neto - Juiz de Direito 
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí 
Assunto: Requer providências acerca da ausência de Promotor de Justiça nas audiências 
realizadas na comarca de Redenção do Gurgueia/PI, em decorrência da omissão, por parte 
da Procuradoria Geral de Justiça do Piauí, em disponibilizar diárias para custear o 
deslocamento do referido agente ministerial da localidade em que exerce a titularidade do 
cargo até a mencionada comarca. 
Relator(a): Cons. Taís Schilling Ferraz 
Origem: Piauí 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000901/2010-81 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o 
cumprimento das Resoluções CNMP nºS 09 e 10/2006, que dispõem sobre a aplicação do 
teto remuneratório constitucional para membros e servidores. 
Relator(a): Jarbas Soares Júnior 
Origem: Distrito Federal 
Vista: Cons. Almino Afonso Fernandes 
 
O Conselheiro Almino Afonso informou a desistência de seu pedido de vista, mas 
não foi deliberado nesta sessão. 
 

Prática de ato abusivo / Suspeição / Impedimento / Inércia 
Processo: 0.00.000.000862/2010-12 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: Francisco de Assis Izidoro Machado 
Requerido: Ministério Público do Estado da Paraíba 
Assunto: Alegação de inércia por parte da Curadoria do Meio Ambiente na tramitação de 
representação protocolada naquele órgão, de interesse da Associação de Deficientes e 
Familiares - ASDEF, sem movimentação desde outubro de 2008. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Paraíba 
 
Nesta sessão não foi deliberado. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001438/2009-51 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerentes: Jorge Alves de Souza 
Pedro Américo da Silveira 
Requerido: Ministério Público Federal no Estado do Amazonas 
Assunto: Alegação de inércia do Ministério Público Federal no Estado do Amazonas nas 
representações PR/AM nº1.13.000.000511/2002-98 e 1.13.000.000.297/2001-99. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Amazonas 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000873/2011-83 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: Adriano Antônio Carvalho Miguel 
Requerido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Alegação de inércia por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo em dar 
andamento à denúncia de corrupção na Administração Pública do Município de Taboão da 
Serra/SP. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 



 
 
 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000815/2011-50 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: Patricia Helena Almeida Alve Caninde 
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí 
Assunto: Alegação de inércia por parte do Ministério Público do Estado do Piauí em relação à 
denúncia de corrupção no Município de Oeiras/PI. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Piauí 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001250/2011-28 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: José Jorge Mota da Cruz - Vereador de Nazaré/BA 
Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia 
Assunto: Alegação de inércia do Ministério Público do Estado da Bahia na condução do 
Inquérito Civil Público nº 190.0.131188/2009, em trâmite perante a Promotoria 
de Justiça da Comarca de Nazaré/BA. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Bahia 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000975/2011-07 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: Raimundo Torres de Albuquerque 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Alegação de inércia do Ministério Público do Estado do Amazonas em face de 
ausência de prestação de contas denunciada pelo FUNDEB em Municípios da região, com 
prejuízo de distribuição de merenda escolar àquelas comunidades. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Amazonas 

 
Não deliberado nesta sessão. 

 
----------------------------------- 

Processo: 0.00.000.001274/2011-87 (Recurso Interno) 
Recorrente: Roseni Rosa Santos 
Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que julgou extinta Representação por 
Inércia ou por Excesso de Prazo em face da perda de objeto. 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 
Origem: Bahia 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000023/2012-66 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: José Eduardo Ciatola Gussem - Promotor de Justiça 
Advogados: Aristides Junqueira Alvarenga - OAB/DF 12.500; Juliana Moura Alvarenga 
Diláscio - OAB/DF 20.522; Luciana Moura Alvarenga Simioni - OAB/DF 1.878-A; Roberto 
Baptista - OAB/DF 3.212 
Requerido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Assunto: Alegação de suposta inércia do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro no atendimento de requisição de certidões de inteiro teor referentes aos processos 
MPRJ 2008.00057864, 2007.00143713, 2010.00424619, 2011.00595990 e 2010.00763174, 



 
 
 
que tratam de cursos de pós graduação ministrados pelo Instituto Superior do Ministério 
Público. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares Júnior 
Origem: Rio de Janeiro 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 
 

Processo disciplinar / Correição / Processo administrativo/Inspeção 
Processo: 0.00.000.000176/2010-41 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí 
Assunto: Visa averiguar a legalidade das operações que permitiram que contribuições 
devidas por Procuradores de Justiça à previdência estadual não fossem lançadas em folha de 
pagamentos, haja vista discrepância identificada entre o número destes e das contribuições 
efetuadas – ref. Fl. 192/193 (pg. 190/191 do Relatório Conclusivo da Inspeção). 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000495/2010-57 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselheiro Almino Afonso Fernandes – Comissão de Controle Administrativo e 
Financeiro. 
Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia 
Assunto: Visa apurar as informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
nos relatórios de inspeção e nas decisões proferidas acerca das contas da Administração do 
Ministério Público Estadual, a partir do ano de 2005. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares 
Origem: Distrito Federal 
 
O relator apresentou seu voto pela improcedência do pedido. Após solicitou vista o 
Conselheiro Almino Afonso. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000006/2011-48 (Revisão de Processo Disciplinar) 
Requerente: Antônio de Pádua Bertone Pereira 
Requerido: Fernando Góes Grosso 
Assunto: Revisão de Processo Disciplinar nº 1/10, da Corregedoria Geral do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000375/2011-31 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado de Alagoas 
Assunto: Visa apurar a regularidade do recebimento de função gratificada de Chefe de Seção 
de Assentamento Funcional do Ministério Público do Estado de Alagoas por servidor que não 
a exerce de fato.(conforme fls. 153 do Relatório de Inspeção do Ministério Público do Estado 
de Alagoas) 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 



 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001920/2010-25 (Processo Disciplinar) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Processo Disciplinar contra membro do Ministério Público do Estado do Amazonas. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Distrito Federal 
  
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo acolhimento do relatório final para 
propor a absolvição do procedimento acusatório, recomendando ao PGJ/AM para 
que procure dotar o órgão de acordo com a disponibilidade. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000883/2008-13 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado da Bahia 
Assunto: Sindicância contra membro do Ministério Público do Estado da Bahia 
Relator(a): Cons. Jeferson Coelho 
Origem: Distrito Federal 
  
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000500/2011-11 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado da Paraíba 
Assunto: Visa apurar a regularidade do artigo 17 da Resolução nº 69/07 editada pelo 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em face da Resolução nº 23 do CNMP 
(conforme item d, fl. 44 do Relatório de Conclusivo da Inspeção na Procuradoria Regional do 
Trabalho do Estado da Paraíba). 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000515/2009-56 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Apurar supostas faltas funcionais do Promotor de Justiça titular da 6ª Promotoria 
de Justiça Criminal de Manaus – AM. 
Relator(a): Cons. Jeferson Coelho 
Origem: Distrito Federal 
  
O relator apresentou seu voto pelo arquivamento da sindicância por prescrição, o 
que foi acompanhado pelos conselheiros Cláudio Barros, Sandra Lia, Maria Ester e 
Achiles Siquara.  
 
O Conselheiro Almino Afonso solicitou vista, sendo que os demais aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000519/2009-34 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Apurar supostas faltas funcionais do Promotor de Justiça titular da 6ª Promotoria 
de Justiça Criminal de Manaus – AM. 
Relator(a): Cons. Jeferson Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 



 
 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000377/2011-20 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado de Alagoas 
Assunto: Visa apuração do exercício de atividades por servidores do Ministério Público do 
Estado de Alagoas, atividades estas incompatíveis com a natureza de cargos comissionados 
ocupados por aqueles (conforme item 4.7.5, fl. 142 do Relatório de Inspeção do Ministério 
Público do Estado de Alagoas). 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000131/2011-58 (Revisão de Processo Disciplinar) 
Requerente: Beatriz Leal de Oliveira 
Advogados: Handerson S. Murtha – OAB/RJ 85.117 / José Murta Ribeiro Neto – OAB/RJ 
102.138 
Requerido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Assunto: Revisão de Processo Disciplinar que tramitou no Ministério Público do Estado de Rio 
de Janeiro aplicando pena de suspensão. 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Rio de Janeiro 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000030/2010-04 (Revisão de Processo Disciplinar) 
Requerente: Luciano Porciuncula Garrido 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Pará 
Advogado: Tânia Cristina Freitas de Oliveira Labad - OAB/PA 15.638 
Assunto: Revisão de Processo Disciplinar contra membro do Ministério Público do Estado do 
Pará. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000402/2010-94 (Sindicância) 
Reclamantes: Carlos Ramos da Silva / José Silva de Amorim 
Reclamado: Membro do Ministério Público do Estado de Alagoas 
Assunto: Sindicância que visa a apuração de supostas faltas funcionais decorrentes de fatos 
detectados durante Correição realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público do 
Estado de Alagoas na Promotoria de Justiça de Arapiraca. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Alagoas 
  
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000163/2011-53 (Reclamação Disciplinar) 
Reclamantes: Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região e outro 
Reclamado: Membro do Ministério Público do Trabalho 
Assunto: Reclamação Disciplinar que visa a apuração de suposta falta funcional prevista no 
art. 236, I e IX, da Lei Complementar nº 75/1993. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: São Paulo 

 



 
 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pela instauração de processo disciplinar 
contra o membro do MPT e de procedimento de controle administrativo para 
verificar a legalidade do ato de promoção do membro. Impedido o Conselheiro 
Jeferson Coelho. 

 
----------------------------------- 

Processo: 0.00.000.000732/2011-61 (Processo Disciplinar) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Tocantins 
Advogado: Roger de Mello Ottano - OAB/TO 4155 
Assunto: Processo Disciplinar contra membro do Ministério Público do Estado do Tocantins. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000901/2011-62 (Pedido de Avocação) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
Interessada: Ruth Kicis Torrents Pereira - Procuradora de Justiça 
Advogados: Evandro Pertence - OAB/DF 11.841 / Débora Veloso Maffia - OAB/DF 21.687 
Assunto: Pedido de Avocação do Inquérito Administrativo Disciplinar nº 08190.038315/10-
13, que tramita junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Distrito Federal 
  
Nesta sessão foi solicitada a retirada de pauta de julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000499/2010-35 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Cons. Almino Afonso Fernandes 
Requerido: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Assunto: Visa apurar as informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia nos relatórios de inspeção e nas decisões proferidas acerca das contas da 
Administração do Ministério Público Estadual, a partir do ano de 2005. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000186/2010-87 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí 
Assunto: Visa averiguar a legalidade de todos os pagamentos efetuados pela Procuradoria 
Geral de Justiça em favor da Fundação Escola do Ministério Público do Piauí, em face da 
ausência de convênio firmado entre o Ministério Público e a aludida Fundação para custeio de 
suas despesas - ref. fl. 213 (pg. 211 do Relatório Conclusivo da Inspeção). 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001400/2009-89 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requeridos: Membros do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Sindicância instaurada para apurar suposta falta funcional decorrente da inércia na 
apuração dos fatos constantes no Procedimento Preliminar nº 249.06, instaurado em 
06.11.2006. 



 
 
 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001427/2009-71 (Reclamação Disciplinar) 
Requerente: Maria Regina Alves Amâncio 
Requeridos: Membros do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Reclamação Disciplinar que visa apurar suposta violação aos deveres funcionais 
previstos na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Amazonas 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 

 
----------------------------------- 

Processo: 0.00.000.000262/2010-54 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Sindicância instaurada para apurar eventual responsabilidade disciplinar, em razão 
de excessiva demora na tramitação de inquérito policial. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000415/2010-63 (Reclamação Disciplinar) 
Requerentes: Alexandre Eduardo dos Santos 
Maruska Rodrigues 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Reclamação Disciplinar com escopo de apurar suposta violação aos deveres 
funcionais previstos no art. 169, incisos V, VIII, IX e XII da Lei Complementar Estadual nº 
734/1993. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001007/2010-29 (Recurso Interno) 
Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
Recorrido: Conselho Nacional do Ministério Público 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão monocrática proferida. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001352/2010-62 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Sindicância instaurada para apurar eventuais responsabilidades disciplinares em 
razão da existência de feitos paralisados em Promotorias de Justiça de Coari/AM. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 



 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001353/2010-15 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Sindicância instaurada para apurar eventuais responsabilidades disciplinares em 
razão de existência de feitos paralisados na 2ª Promotoria de Justiça de Coari/AM. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pelo arquivamento da sindicância. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001868/2010-15 (Sindicância) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Assunto: Sindicância instaurada para apurar eventual responsabilidade disciplinar de 
membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando de sua atuação na seara 
eleitoral da Comarca de Cachoeiras do Macacu/RJ. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000037/2011-07 (Reclamação Disciplinar) (Apenso: Processo CNMP nº 
0.00.000.000617/2011-96) 
Requerentes: Darley Jansen Espíndola Ailton, Vicente Ferreira, Ilário Steiner, Janiço João 
Vervloet e José Lúcio Batista 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
Assunto: Reclamação Disciplinar que visa apurar suposta infração aos artigos 127, V e VI, 
c/c 117, II e 130, I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Espírito Santo 
 
O relator apresentou seu voto pela instauração de processo disciplinar para 
apuração dos fatos. O Conselheiro Mário Bonságlia solicitou vista sendo que os 
demais aguardam. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000148/2011-13 (Revisão de Processo Disciplinar) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amapá 
Assunto: Revisão das Sindicâncias nºs 001/2009 e 002/2009, arquivadas pelo Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Amapá. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pela revisão da decisão proferida para, 
anulando-as, afastar a prescrição, aplicando duas penas de advertência. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001145/2011-99 (Pedido de Avocação) 
Requerente: Eloiza Helena Chiabai - Corregedora-Geral Substituta 
Assunto: Pedido de Avocação do Processo Administrativo Disciplinar nº 5724/2011 
(006/2011), que tramita no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares Júnior 
Origem: Espírito Santo 

 
O relator apresentou seu voto para que o MPES conclua, em 30 dias, o julgamento. 
Após o Conselheiro Almino Afonso solicitou vista sendo que os demais aguardam. 
 



 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000296/2011-20 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
Requerido: Ministério Público do Estado de Sergipe 
Assunto: Visa apurar as informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
nos relatórios de inspeção e nas decisões proferidas acerca das contas da Administração do 
Ministério Público Estadual, a partir do ano de 2005. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000246/2009-28 (Recurso Interno) 
Recorrente: Maurício Vicente Silvério 
Recorrido: Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão plenária que negou provimento a 
Embargos de Declaração opostos em Recurso Interno de Reclamação Disciplinar contra 
membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000768/2010-63 (Recurso Interno) 
Recorrente: Cynthia de Araújo Lima Lopes - Juíza Federal 
Recorrido: Membro do Ministério Público Federal 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão da Corregedoria Nacional que 
determinou arquivamento de Reclamação Disciplinar contra membro do Ministério Público 
Federal. 
Relator(a): Cons. Alessandro Tramujas Assad 
Origem: Bahia 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000051/2011-01 (Processo Disciplinar) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requeridos: Membros do Ministério Público do Estado do Piauí 
Advogada: Márcia Maria Macedo Franco - OAB/PI 2.802 
Assunto: Processo Disciplinar contra membros do Ministério Público do Estado do Piauí. 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000551/2011-34 (Recurso Interno) 
Recorrente: Eleonora Bordini Coca - Procuradora do Trabalho 
Recorrido: Membro do Ministério Público do Trabalho 
Advogado: Marcelo Peccinin - OAB/SP 256.122 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão da Corregedoria Nacional que 
determinou arquivamento de Reclamação Disciplinar contra membro do Ministério Público do 
Trabalho. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 



 
 
 
Processo: 0.00.000.001611/2011-36 (Revisão de Processo Disciplinar) 
Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 
Requerido: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará 
Assunto: Pedido de Revisão do Processo Disciplinar nº 004/2010 que tramitou na 
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitada a retirada de pauta de julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000670/2010-14 (Sindicância) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Trabalho 
Assunto: Sindicância instaurada para apuração de suposta falta funcional consistente em 
inobservância dos deveres previstos no art. 236, incisos VIII e IX da Lei Complementar nº 
95/73. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares (Corregedora Nacional do Ministério Público, 
em substituição) 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.002023/2010-39 (Recurso Interno) 
Recorrente: Maria Isabela Santoro Caldari Matsubara 
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que determinou arquivamento de 
Procedimento de Controle Administrativo. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.002319/2010-50 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerentes: Carlos Henrique Tôrres de Souza - Promotor de Justiça; Cláudia Spranger e 
Silva Luiz Motta - Promotor de Justiça; Élida de Freitas Rezende - Promotora de Justiça; 
Heleno Rosa Portes - Promotor de Justiça; Magali Albanesi Amaral - Promotora de Justiça 
Reyvani Jabour Ribeiro - Promotora de Justiça; Simone Maria Azzi Azevedo Chinelato - 
Promotora de Justiça 
Requerido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Assunto: Requer a sustação imediata dos efeitos da Resolução PGJ nº 72/2010, da Câmara 
de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Pedido de 
liminar. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Minas Gerais 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000161/2011-64 (Reclamação Disciplinar) (Apenso: Processo CNMP nº 
0.00.000.000372/2011-05) 
Requerente: Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado de Alagoas 
Assunto: Reclamação Disciplinar que visa apurar suposta infração às vedações constantes do 
art. 53, § 1º, inciso III, e art. 72, inciso X, c/c art. 84 da LC nº 15/1996. 
Relator(a): Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
Origem: Alagoas 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 



 
 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000383/2011-87 (Sindicância Avocada) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Sindicância Avocada nº 341241 da Corregedoria Geral do Ministério Público do 
Estado do Amazonas. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000623/2011-43 (Pedido de Avocação) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público do Estado da Paraíba 
Assunto: Requer a avocação de procedimentos administrativos e disciplinares que tramitam 
no Ministério Público do Estado da Paraíba contra membro desse órgão. 
Relator(a): Cons. Maria Ester Henriques Tavares 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000981/2011-56 (Processo Disciplinar) (Apenso: Processo CNMP nº 
0.00.000.000614/2009-38) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Membro do Ministério Público Federal 
Assunto: Processo disciplinar contra membro do Ministério Público Federal. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

Cargo Comissionado / Funções / Atividades Jurídica ou Política 
Processo: 0.00.000.000215/2009-77 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público 
Requerido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
Assunto: Procedimento de Controle Administrativo que visa apreciar o conteúdo dos atos 
normativos editados em atenção à Resolução CNMP nº 19/2007. 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Junior 
Origem: Distrito Federal 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000461/2011-43 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Denes Ferreira Mendes – Juiz de Direito 
Requerido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Assunto: Visa apurar denúncia de ausência sistemática de Promotores às audiências do 
Juizado Especial de Nepomuceno/MG, bem como ausência de membro do Parquet em 
expediente semanal naquela Comarca. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Minas Gerais 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

Procedimento Investigatório Criminal 
Processo: 0.00.000.000040/2011-12 (Pedido de Providências) 
Requerente: Fernando Zardini Antonio – Procurador-Geral de Justiça 



 
 
 
Assunto: Requer providências acerca da aplicação e extensão do teor do artigo 15, parágrafo 
único, da Resolução nº 13 de 02 de outubro de 2006, no âmbito do Ministério Público. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Espírito Santo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000509/2011-13 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amapá 
Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Estado do Amapá, o cumprimento da 
Resolução CNMP nº 13/2006, que disciplina a instauração e tramitação do procedimento 
investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000521/2011-28 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
Requerido: Ministério Público do Estado do Paraná 
Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, o cumprimento da 
Resolução CNMP nº 13/2006, que disciplina a instauração e tramitação do procedimento 
investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

Diversos  
Processo: 0.00.000.001071/2009-76 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. 
Requerido: Ministério Público do Estado do Ceará 
Assunto: Requer a fiscalização das aposentadorias concedidas aos membros do Ministério 
Público do Estado do Ceará, após a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.002285/2010-01 (Pedido de Providências) 
Requerente: Adauto Mansour Pereira Gomes 
Requerido: Ministério Público Federal 
Assunto: Requer providências junto ao Ministério Público Federal para que seja realizado 
convênio com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA para atender 
exigência de vistoria técnica em agências lotéricas para verificação de acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiência física àqueles locais. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Junior 
Origem: Santa Catarina 
 
O relator apresentou seu voto acolhendo o pedido, sendo acompanhado pelo 
Conselheiro Cláudio Barros, que diverge, apenas, quanto as providências no sentido 
que sejam transformadas em recomendação.  
 
Após o Conselheiro Mário Bonságlia solicitou vista sendo que os demais aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 



 
 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000702/2011-54 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Osório Adroldo Ribeiro de Almeida – Secretário-Geral do Tribunal Pleno do 
Tribunal de Contas /PB 
Requerido: Ministério Público do Estado da Paraíba 
Assunto: Visa apurar informação de relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que 
aponta recebimento irregular pelo Ministério Público do Estado de ajuda financeira concedida 
pelo Município de Itatuba/PB no ano de 2006. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Paraíba 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001080/2011-81 (Embargos de Declaração) 
Requerente: Luercy Lino Lopes - Procurador Regional do Trabalho/PR 
Requerido: Ministério Público Federal no Estado do Paraná 
Assunto: Visa coibir a exigência de certidões de antecedentes criminais dos trabalhadores 
vinculados às empresas que prestam serviços ao Ministério Público Federal/PR. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Paraná 
 
O Conselho, por unanimidade, havia deliberado pela procedência do pedido. Quanto 
aos embargos, o relator apresentou seu voto pelo provimento parcial para que não 
se aplique ao serviço de vigilância armada. Após, solicitaram vista os conselheiros 
Mário Bonságlia e Luiz Moreira sendo que os demais aguardam. 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000642/2010-99 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerentes: Alessandra Garcia Marques - Promotora de Justiça / Celso Jerônimo de Souza - 
Promotor de Justiça / João Marques Pires - Promotor de Justiça / Rogério Voltolini Muñoz - 
Promotor de Justiça / Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto - Promotor de Justiça 
Requerido: Ministério Público do Estado do Acre 
Assunto: Requer a desconstituição dos atos de nomeação constantes das Portarias nºs 747, 
839, 841, 878 e 879, publicadas no ano de 2009 pela Procuradoria Geral de Justiça, os quais 
implicaram em vício na aplicação do critério de desempate para estabelecimento de ordem 
de antiguidade baseado no tempo de serviço público prestado no Estado do Acre. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Acre 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000535/2011-41 (Recurso Interno) 
Recorrente: Maurício Vicente Silvério 
Advogado: Benedito Hilário de Melo - OAB/AC 2058 
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que determinou arquivamento de 
Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade das Decisões do Conselho. 
Relator(a): Cons. Almino Afonso Fernandes 
Origem: São Paulo 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000899/2011-21 (Recurso Interno) 
Recorrente: Lidiane Soares Saija 
Advogado: Francisco Alf de Carvalho e Silva - OAB/RS 79.818 
Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 



 
 
 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que determinou o arquivamento de 
Reclamação para Preservação da Competência e da Autoridade de Decisões do Conselho. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Rio Grande do Sul 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001012/2011-12 (Pedido de Providências) 
Requerente: Geraldo Henrique Alves 
Requerido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Assunto: Requer providências junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 
relação à adoção de medidas cabíveis a programar plantão de Promotores de Justiça na 
Comarca de Juiz de Fora/MG, visando ao atendimento necessário à população. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Minas Gerais 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001340/2011-19 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Mariana Lobo Botelho Albuquerque - Secretaria da Justiça e Cidadania/CE 
Requerido: Ministério Público do Estado do Ceará 
Assunto: Visa apurar a legalidade de ato administrativo da Procuradoria de Justiça do Estado 
do Ceará, que recomenda à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania que membros do 
Ministério Público sejam excluídos de regulamentação daquele órgão acerca da 
obrigatoriedade de revista eletrônica ou pessoal no acesso a estabelecimentos prisionais 
naquele Estado. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Ceará 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001425/2011-05 (Recurso Interno) 
Recorrente: Paulo Gomes Júnior - Promotor de Justiça da Comarca de Salvador/BA 
Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em 
Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Bahia 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001468/2011-82 (Pedido de Providências) 
Requerente: Antônio Marcos Dezan - Promotor de Justiça do MPDFT 
Assunto: Postula alteração da Recomendação CNMP nº 16, de 28/04/2010, a fim de que seja 
suprimida a menção de desnecessidade da intervenção ministerial no requerimento de 
falência ou de recuperação judicial da empresa antes da decretação ou do deferimento do 
pedido (art. 5º - XII). 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselho, por maioria, deliberou pela improcedência do pedido. Vencidos os 
conselheiros Almino Afonso, Mário Bonsaglia, Jarbas Soares e Tito Amaral. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001419/2011-40 (Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo) 
Requerente: Luciano Adiel Lopes - OAB/MG 31.930 
Requerido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 



 
 
 
Assunto: Alega inércia por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em dar 
andamento a representações feitas acerca de fraudes em licitações municipais e 
irregularidades na gestão de autarquia do Município de Elói Mendes/MG.  
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Minas Gerais 
  
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000890/2009-04 (Pedido de Providências) 
Requerente: Jorge Luiz Camilo da Silva 
Requerido: Ministério Público do Estado da Paraíba 
Remetente: Corregedoria Nacional de Justiça 
Assunto: Requer averiguação, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba, de 
crimes ocorridos na região metropolitana de João Pessoa.  
Relator(a): Cons. José Lázaro Alfredo Guimarães 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000450/2011-63 (Embargos de Declaração) 
Embargante: Francis Bullos 
Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão plenária que não conheceu os 
Embargos de Declaração. 
Relator(a): Cons. Taís Schilling Ferraz 
Origem: Rio de Janeiro 

 
Não deliberado nesta sessão. 

 
----------------------------------- 

Processo: 0.00.000.001400/2011-01 (Procedimento de Controle Administrativo) 
Requerente: Helcio Gonçalves da Silva 
Requerido: Ministério Público do Estado do Amazonas 
Assunto: Visa apurar, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas, a situação da 
Comarca de Labrea, sem atuação de Promotor de Justiça por período superior a 15 dias. 
Relator(a): Cons. Tito Souza do Amaral 
Origem: Amazonas 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.001540/2011-71 (Recurso Interno) (Apenso: Processo CNMP nº 
0.00.000.001347/2011-31) 
Recorrente: Edson Sousa da Silva 
Recorrido: Ministério Público Federal no Distrito Federal 
Assunto: Recurso Interno interposto contra decisão que não conheceu o Pedido de 
Providências. 
Relator(a): Cons. Jarbas Soares Júnior 
Origem: Bahia 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000009/2012-62 (Pedido de Providências) 
Requerente: Cláudio José de Barros Silveira - Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
Rondônia, em exercício. 
Assunto: Trata-se de consulta sobre a possibilidade de autorização de que o serviço de 
vigilância institucional preste, em situações excepcionais e temporárias, segurança a 
membros do Ministério Público em comprovado risco de vida em razão de suas atribuições. 
Pedido de liminar. 



 
 
 
Relator(a): Cons. Fabiano Augusto Martins Silveira 
Origem: Rondônia 
 
O Conselho, por unanimidade, deliberou pela conversão da consulta em 
procedimento de controle administrativo para melhor análise do caso. 
 
 

Propostas de Resolução e Emendas Regimentais 
Processo: 0.00.000.001259/2010-58 (Proposta de Emenda Regimental) 
Requerente: Sandro José Neis – Corregedor Nacional do Ministério Público 
Assunto: Proposta de Emenda Regimental que visa alterar o artigo 67 do Regimento Interno 
do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Distrito Federal 
Vista: Cons. Almino Afonso 
          
 
O Conselheiro Almino Afonso que havia solicitado vista desistiu do pedido, mas não 
houve deliberação da matéria. 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA NACIONAL 
 

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL 
OBJETO: Art. 67 do RICNMP 

PROPONENTE: Corregedor Nacional do Ministério Público 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
Eminentes pares, 
 
O Conselho Nacional do Ministério Público, desde a sua instalação, editou diversos atos de conteúdo 
normativo, sendo cinqüenta e cinco resoluções e seis enunciados, além de diversas recomendações, 
com tramitação das proposições nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno. 
 
Este último artigo é o que define o quórum para aprovação de tais matérias, estando assim redigido: 

“Art. 67. Considera-se aprovada a matéria que receber o voto da maioria dos Conselheiros”. 
Entre as inqüenta e cinco resoluções, constata-se que dezessete (quase um terço), se constituem em 
atos de alteração ou revogação de normas editadas anteriormente pelo próprio CNMP. 
 
Tal percentual demonstra, pelo menos em análise preliminar, a aparente facilidade com que se revê atos 
normativos editados por decisão plenária, votados muitas vezes em composições anteriores do 
Colegiado, em situações onde a matéria recebeu ampla discussão e debate, decidida muitas vezes pela 
unanimidade do Plenário então existente. Por vezes, tais resoluções foram decididas em decisões 
apertadas (sete a seis) ou até mesmo precedidas de empate (seis a seis), com voto de minerva da 
Presidência do colegiado, constituindo-se em verdadeiros momentos históricos do CNMP, que merecem 
ser respeitados. 
 
Todavia, ao contrário disto, o que se vê é que a sistemática atual de votação, baseada no art. 67 antes 
citado, em conjugação com o art. 20 (constituição válida do Plenário com maioria absoluta dos 
membros, ou seja, oito), permite que uma resolução seja aprovada, modificada ou revogada com 
apenas quatro votos (num escore de quatro a três, por exemplo, sem necessidade de voto de 
desempate do Presidente). 
 
Por outro lado, vemos que o Regimento Interno foi muito mais prudente quando especificou quórum 
qualificado para votações de suas próprias emendas, nos termos do art. 137, assim redigido: 

“Art. 137. As emendas considerar-se-ão aprovadas se obtiverem o voto favorável da maioria 
absoluta do Plenário do Conselho”.  

 
O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, é muito mais exigente no quórum para edição de normas 
de caráter normativo, nos seguintes termos (Regimento Interno, art. 102, com redação dada pela ER nº 
1, de 09/03/10):  

“O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos, mediante Resoluções, 
Instruções ou Enunciados Administrativos e, ainda, Recomendações”. 

 
Entendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, na edição de normas de caráter regulamentar, 
deve seguir pelo mesmo caminho, sob pena de assistirmos um dia absurdos serem cometidos neste 



 
 
 
mister, dependendo da composição que o órgão possa ter no futuro e das eventuais ausências em 
determinada sessão.  
 
Apenas para exemplificar o que poderia ocorrer, em situação muito improvável, porém factível: na atual 
sistemática seria possível, por apenas quatro votos a três, revogar as resoluções anti-nepotismo (nº 
01/2005) ou a do teto remuneratório (nº 09/2005), editadas logo após a instalação do CNMP e 
consideradas marcos da sua implantação. 
 
Evidentemente não chegaríamos a tal absurdo, porém a prudência indica que podemos prevenir. Hoje 
temos a atual composição, sempre lúcida e ponderada em suas decisões, com poucas e justificadas 
ausências às sessões, porém o amanhã é sempre incerto. Devemos preservar o que foi duramente 
discutido e decidido por esta e por cada uma das anteriores composições do Colegiado, em respeito aos 
seus membros e à própria segurança jurídica, que não pode ser submetida a humores e oscilações 
momentâneos ou ocasionais. 
 
Pelas mesmas razões, entendo que a edição de novos atos normativos, por sua importância e 
abrangência, deve alcançar um grau de comprometimento maior da composição do Colegiado, somente 
sendo aprovadas as matérias que efetivamente passarem pelo crivo da maioria absoluta dos seus 
membros.  
 
Proponho, pois, nos termos do art. 134 do Regimento Interno do CNMP, que o art. 67 do mesmo 
ordenamento passe a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 67. Considera-se aprovada a matéria que obtiver o voto favorável da maioria absoluta do 
Plenário do Conselho”. 

Solicito, pois, atendimento das disposições dos artigos 135 e 136 do RICNMP, com posterior votação e 
aprovação pelo Plenário. 

Brasília, 22 de junho de 2010 
SANDRO JOSÉ NEIS 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.002345/2010-88 (Proposta de Resolução) 
Proponente: Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Assunto: Proposta de Resolução que visa a necessidade de regulamentação da norma do 
artigo 27, parágrafo único, inciso IV, na Lei nº 8625/93. Dispõe sobre as audiências públicas 
no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Distrito Federal 
 
Após a leitura da proposta solicitou vista o Conselheiro Mário Bonsaglia.  
 
O Conselheiro Mário Bonságlia apresentou seu voto vista com algumas sugestões. 
Após o Conselheiro Alessandro Tramujas solicitou vista, o Conselheiro Jeferson 
Coelho adiantou seu voto contrario a proposta e os demais aguardam. 
 
Nesta sessão foi solicitado o adiamento do julgamento. 
 
Abaixo está a íntegra original da proposta sem as sugestões apresentadas: 
 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº , de de 2010. 
 

Dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério 
Público da União e dos Estados 

 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no artigo 130-A, 
parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal, e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno; 
 
CONSIDERANDO a existência da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), que em seu artigo 
27, parágrafo único, inciso IV, elenca como atribuição do Ministério Público promover audiências públicas 
e emitir relatórios, anual ou especiais; 
 
CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo qual o 
cidadão e a sociedade organizada podem colaborar com o Ministério Público no exercício de suas 
finalidades institucionais ligados ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e interesses difusos 
e coletivos de modo geral; 



 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. As audiências públicas, que são reuniões organizadas, abertas a qualquer cidadão, para 
discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, têm por finalidade coletar, junto à sociedade e ao Poder Público, elementos que 
embasem decisão do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação. 
 
§1º. Compete ao membro do Ministério Público, sob sua presidência, promover audiências públicas. 
 
§2º. Os órgãos do Ministério Público podem realizar audiências públicas no curso de inquérito civil ou 
antes de sua instauração. 
 
§3º. Deve ser realizada no mínimo 01(uma) audiência pública ao longo de cada ano civil. 
 
Art. 2º. As audiências públicas são precedidas da expedição de edital de convocação do qual constará, 
no mínimo, a data, o horário e o local da reunião, bem como o objetivo e a forma de cadastramento dos 
expositores, além da forma de participação dos presentes. 
 
Art. 3º. Ao edital de convocação será dada a publicidade possível, sendo facultativa sua publicação no 
Diário Oficial do Estado e obrigatórias a publicação no sítio eletrônico, bem como a afixação na sede da 
unidade do Ministério Público, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 
 
Art. 4º. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua 
realização. 
 
§ 1º. A ata e seu extrato serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Chefe de 
cada unidade, ou a quem estes indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias após sua lavratura, para fins de 
conhecimento, providências e publicação. 
 
§ 2º. A ata, por extrato, será afixada na sede da unidade e será publicada no sítio eletrônico do 
respectivo Ministério Público. 
 
Art. 5º. Se o objeto da audiência pública consistir em fato da atribuição de mais de um membro do 
Ministério Público, aquele que teve a iniciativa do ato comunicará sua realização aos demais membros, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 
 
Art. 6º. Ao final dos trabalhos que motivaram a audiência pública, o representante do Ministério Público 
deverá produzir um relatório, no qual conste a determinação de alguma das seguintes providências: 
 
I – arquivamento das investigações; 
 
II – celebração de termo de ajustamento de conduta; 
 
III – expedição de recomendações; 
 
IV – instauração de inquérito civil ou policial; 
 
V – divulgação das conclusões de propostas de soluções ou providências alternativas, em prazo razoável, 
diante da complexidade da matéria. 
 
Art. 7º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas na audiência pública ou 
em decorrência desta terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se a informar a atuação do 
Ministério Público, zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular na condução dos 
interesses públicos. 
 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília (DF), de de 2010. 
Roberto Monteiro Gurgel Santos 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000695/2011-91 (Proposta de Resolução) 
Proponente: Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Assunto: Proposta de Resolução destinada a regulamentar a observância do princípio da 
publicidade e do direito à informação no âmbito da administração do Ministério Público da 
União e dos Estados. 



 
 
 
Relator(a): Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
Origem: Distrito Federal 
 
Os Conselheiros Fabiano Silveira e Alessandro Tramujas solicitaram vista. O 
Conselheiro Almino Afonso antecipou seu voto favorável a proposta, sendo que os 
demais aguardam. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000727/2011-58 (Proposta de Resolução) 
(Apenso: Processo CNMP nº 0.00.000.000824/2011-41) 
Proponente: Cons. Luiz Moreira Gomes Junior 
Assunto: Proposta de Emenda à Resolução nº 58/2010 que visa definir normas básicas para 
a parametrização e a uniformização dos procedimentos relativos ao pagamento de diárias no 
âmbito do Ministério Público Brasileiro. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Junior 
Origem: Distrito Federal 
 
O Conselheiro Mário Bonságlia solicitou vista, sendo que os demais aguardam.  
 
Não deliberado nesta sessão. 
 

----------------------------------- 
Processo: 0.00.000.000752/2011-31 (Proposta de Resolução) 
Proponente: Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos casos 
de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados. 
Relator(a): Cons. Adilson Gurgel de Castro 
Origem: Distrito Federal 
 
Não deliberado nesta sessão. 
 
 

EXTRA-PAUTA 
Processo: 0.00.000.000779/2011-24  
Documento de Origem: Processo CNMP 109/2009-93 
Assunto: Processo Disciplinar contra membro do Ministério Público do Trabalho 
Relator(a): Cons. Claudia Maria de Freitas Chagas 

 
A relatora solicitou prorrogação de prazo a partir do dia 13 de fevereiro, o que foi 
deferido pelo plenário. 
 

----------------------------------- 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 
Processo: 0.00.000.001343/2011-52 (Proposta de Resolução) 
Proponente: Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre a criação do Núcleo Permanente de 
Acessibilidade, adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos 
Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências. 
Relator(a): Cons. Luiz Moreira Gomes Júnior 
Origem: Distrito Federal 
 
Aprovado o texto final do projeto que regulamenta a adequação de edifícios e 
serviços do MP às normas de acessibilidade, discutidas na última sessão de 2011 , 
no dia 13 de dezembro.  

 
Abaixo a íntegra da resolução aprovada: 
 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º      , de      de                de 2011. 
 



 
 
 
Dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Acessibilidade, adequação das edificações 
e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá 
outras providências. 
 
O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 66 de seu 
Regimento Interno; 
 
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é preceito fundamental da República 
Federativa do Brasil; 
 
CONSIDERANDO que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação; 
 
CONSIDERANDO que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que 
ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante; 
 
CONSIDERANDO que os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as 
empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras devem dispensar 
atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
 
CONSIDERANDO a previsão constitucional de adaptação dos edifícios de uso público atualmente 
existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência; 
 
CONSIDERANDO que as edificações de uso público já existentes, tinham o prazo de trinta meses 
a contar da data de publicação do Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, para garantir 
acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
 
CONSIDERANDO que a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida se faz mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 
transporte e de comunicação; 
 
CONSIDERANDO que a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às vias 
e edificações públicas e privadas de uso coletivo, aos espaços públicos, aos meios de 
transporte e de comunicação é pressuposto para a real efetivação do cânone da dignidade da 
pessoa humana, propiciando honrada existência e garantido, em última análise, o pleno 
exercício dos direitos fundamentais individuais e sociais indisponíveis; 
 
CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público da União e dos Estados adequarem suas 
edificações e serviços às normas de acessibilidade;   
 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério promover as ações civis públicas visando garantir os 
direitos das pessoas com deficiência, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 7.853 de 24 
outubro de 1989 e que, por esta razão, deve a instituição adequar suas edificações e serviços 
às normas de acessibilidade; 
 
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que tem o dever institucional de zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à 
efetivação dos direitos concernentes à acessibilidade, 
 
 
   RESOLVE editar a seguinte Resolução:  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º.  Esta Resolução dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Acessibilidade do 
Conselho Nacional do Ministério Público e regulamenta a aplicação  da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, internalizados com 
equivalência de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 
2008 e Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 e  das Leis nº 10.048, de 08 de novembro 
de 2000, nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e dos Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999 e nº 5.296, de 02 de dezembro 2004, ao Ministério Público da União e dos Estados. 



 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
 
Art. 2º. O Ministério Público da União e dos Estados deve dispensar atendimento prioritário às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme o estabelecido pela Lei nº 
10.048/2000. 
 
§ 1º.  Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas. 
 
§ 2º. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. 
 
Art. 3º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 
imediato às pessoas de que trata o art. 2º, caput e §2º. 
 
§ 1º. O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
 
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 
 
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição 
física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT; 
 
III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes 
ou pessoas fluentes em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não 
se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias intérpretes ou 
pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 
 
IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e 
múltipla, bem como às pessoas idosas; 
 
V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida; 
 
VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 2º, caput, §2º; 
 
VII- divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas com 
deficiência, mobilidade reduzida, com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, 
lactantes e pessoas com crianças de colo;  
 
VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto 
de pessoa com deficiência nos locais dispostos no caput do art. 6º, mediante apresentação da 
carteira de vacina atualizada do animal; e 
 
IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 2º, 
caput e §2º. 
 
§ 2º. Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 2º, caput e 
§2º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, 
observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º, da Lei nº10.741, de 1º de 
outubro de 2003. 
 
§ 3º. As instituições referidas no caput do art. 2º devem possuir, pelo menos, um telefone de 
atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva. 
 
§ 4º. A Administração Superior do Ministério Público da União e dos Estados deve realizar a 
habilitação de servidores em cursos oficiais de Linguagem Brasileira de Sinais, ministrados 
por professores oriundos de instituições oficialmente reconhecidas no ensino de Linguagem 
Brasileira de Sinais, a fim de assegurar o pleno acesso dos deficientes auditivos às suas 
dependências. 
 
Art. 4º.  O Ministério Público da União e dos Estados tem o prazo de doze meses, a partir da 
publicação da presente Resolução, para efetivamente implantar o atendimento prioritário 
referido neste ato. 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 
 

Seção I 
 

Das Condições Gerais 
 
Art. 5°. A construção, reforma e ampliação de edificações do Ministério Público da União e dos 
Estados devem ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida, atendendo às regras de acessibilidade previstas nas 
normas de acessibilidade, na legislação específica e no Decreto nº5.296 de 02 de dezembro 
de 2004. 
 
Parágrafo único – Consideram-se acessíveis as edificações que não apresentam qualquer 
entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação 
com autonomia e segurança de pessoas com deficiência ou  mobilidade reduzida. 
Seção II 
 

Das Condições Específicas 
 
Art. 6º. A construção, ampliação ou reforma de edificações do Ministério Público da União e 
dos Estados devem garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação 
com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam 
ou dificultem o seu acesso. 
 
§ 1º. No caso das edificações já existentes, terão elas o prazo máximo de vinte e quatro 
meses a contar da data de publicação desta Resolução para garantir acessibilidade às pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, devendo-se adaptar por trimestre o percentual 
mínimo de doze e meio por cento do total dos prédios pertencentes à Instituição. 
 
§ 2º. O Ministério Público que não dispuser de dotação orçamentária suficiente para realizar 
as obras mencionadas no parágrafo anterior, deve informar este fato, por escrito, à Comissão 
Temporária de Acessibilidade, no prazo de um mês a partir da publicação desta Resolução e 
incluir no orçamento do ano seguinte verba necessária ao custeio das adaptações. 
 
Art. 7º. Na ampliação ou reforma das edificações, os desníveis das áreas de circulação 
internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de 
deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
 
Art. 8º. Os balcões de atendimento devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície 
acessível para atendimento às pessoas com deficiência ou  mobilidade reduzida, conforme os 
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT e à legislação brasileira específica. 
 
Art. 9º. A construção, ampliação ou reforma de edificações pertencentes ao Ministério Público 
devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
§ 1º. Nas edificações a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine 
para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários 
coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
§ 2º. Nas edificações já existentes, terão elas o prazo máximo de vinte e quatro meses a 
contar da data de publicação desta Resolução para garantir pelo menos um banheiro acessível 
por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios 
de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, 
devendo-se adaptar por trimestre o percentual mínimo de doze e meio por cento do total dos 
prédios pertencentes à Instituição. 
 
§ 3º. O Ministério Público que não dispuser de dotação orçamentária suficiente para realizar 
as obras mencionadas no parágrafo anterior, deve informar este fato, por escrito, à Comissão 
Temporária de Acessibilidade, no prazo de um mês a partir da publicação desta Resolução e 
incluir no orçamento do ano seguinte verba necessária ao custeio das adaptações. 
 



 
 
 
Art. 10º. Os auditórios e similares localizados nos prédios do Ministério Público da União e 
dos Estados reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do estabelecimento para 
pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, 
próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e 
a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT 
e à legislação brasileira específica. 
 
§ 1º. Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a destinação de dois por cento 
dos assentos para acomodação de pessoas com deficiência visual e de pessoas com 
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT e à legislação brasileira específica. 
 
§ 2º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que 
garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
§ 3º. Nos locais referidos no caput haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de 
emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT e à 
legislação brasileira específica, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, em caso de emergência. 
 
§ 4º. As áreas de acesso ao palco também devem ser acessíveis. 
 
§ 5º. As edificações referidas no caput, já existentes, têm o prazo de vinte e quatro meses, a 
contar da data de publicação desta Resolução, para se adequar as exigências deste artigo. 
 
§ 6º. O Ministério Público que não dispuser de dotação orçamentária suficiente para realizar 
as obras mencionadas no parágrafo anterior, deve informar este fato, por escrito, à Comissão 
Temporária de Acessibilidade, no prazo de um mês a partir da publicação desta Resolução e 
incluir no orçamento do ano seguinte verba necessária ao custeio das adaptações. 
 
Art. 11. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações pertencentes ao Ministério 
Público serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que 
transportem pessoa com deficiência física ou visual, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, 
em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de 
pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT e à legislação brasileira específica. 
 
Art. 12. No prazo de doze meses a partir da data de publicação desta Resolução, as 
edificações pertencentes ao Ministério Público deverão dispor de sinalização visual e tátil para 
orientação de pessoas com deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT e à legislação brasileira específica. 
 
Art. 13. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações do Ministério 
Público, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT e à 
legislação brasileira específica. 
 
§ 1º. No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que 
seja o número de elevadores da edificação, pelo menos um deles terá cabine que permita 
acesso e movimentação cômoda de pessoa com  deficiência ou com mobilidade reduzida, de 
acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT e à legislação 
brasileira específica. 
 
§ 2º. Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual 
andar da edificação a pessoa se encontra. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 
 
Art. 14. No prazo máximo de doze meses a contar da data de publicação desta Resolução, 
será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos do Ministério Público da 
União e dos Estados na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas com 
deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 
 
Parágrafo único - Ao se tornarem acessíveis às pessoas com deficiência visual, os sítios 
eletrônicos conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de 
computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DA INSCRIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CONCURSO REALIZADO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

 
Art. 15. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso 
público realizado pelo Ministério Público da União e dos Estados, em igualdade de condições 
com os demais candidatos, como dispõe a lei. 
 
§ 1º. O candidato com deficiência, em razão da necessária equiparação de oportunidades, 
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual mínimo de dez por cento em face 
da classificação obtida. 
 
§ 2º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
Art. 16. Os editais de concursos públicos deverão conter: 
 
I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à 
pessoa com deficiência; 
II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 
 
III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, 
conforme a deficiência do candidato; e 
 
IV - exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência. 
 
§ 1º. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento 
diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, 
indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
 
§ 2º. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso. 
 
Art. 17. A pessoa com deficiência participará de concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que concerne: 
 
I - ao conteúdo das provas; 
 
II - à avaliação e aos critérios de aprovação; 
 
III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
 
IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
Art. 18. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe 
multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo um deles médico. 
 
§ 1º. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
 
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
 
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; 
 
III - as condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução 
das tarefas; 
 
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize; e 
 
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
 
Art. 19. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a 
segunda, somente a pontuação destes últimos. 



 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

AS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 20.  Fica criada a Comissão Temporária de Acessibilidade do Conselho Nacional do 
Ministério Público, com sede em Brasília e atuação em todo o território nacional. 
 
Art. 21. A Comissão Temporária de Acessibilidade só será desconstituída quanto atingir o fim 
a que se destina. 
 
Art. 22.  O Ministério Público da União e dos Estados deve informar à Comissão Temporária de 
Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de quatro meses, a partir 
da data de publicação desta Resolução, o endereço de todas as suas edificações, 
especificando quais se encontram adequadas às normas de acessibilidade e quais devem ser 
adaptadas. 
 
Art. 23.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 


