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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ. 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, pelas quatorze horas, no 1 
Plenário Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro, situado à rua Promotor Manoel 2 
Alves Pessôa Neto, nº 97, Candelária, nesta Capital, realizou-se a vigésima primeira Sessão 3 
Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 4 
Norte, sob a presidência do Procurador Geral de Justiça, Doutor Manoel Onofre de Souza 5 
Neto. Presentes o Corregedor Geral, Luiz Lopes de Oliveira Filho, e os seguintes 6 
Conselheiros: Tereza Cristina Cabral de Vasconcelos Gurgel (suplente convocada em face das 7 
férias da Conselheira Sônia Gurgel), Myrian Coeli Gondim D'Oliveira Solino (suplente 8 
convocada em face das férias da Conselheira Vânia Vilela), Mildred Medeiros de Lucena, 9 
Heloísa Maria Sá dos Santos (suplente convocada em face das férias do Conselheiro Pedro de 10 
Souto), Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo e Arly de Brito Maia (suplente convocado 11 
em face das férias do Conselheiro Herbert Bezerra). Ausentes, justificadamente, as 12 
Conselheiras Branca Medeiros Mariz (suplente convocada em face das férias da Conselheira 13 
Franciny Caldas), Maria Auxiliadora de Souza Alcântara, e Valdira Câmara Torres Pinheiro 14 
Costa. Iniciada a sessão, foi aprovada, à unanimidade, a ata da vigésima Sessão 15 
Extraordinária. NA ORDEM DO DIA. 1) Processo nº 4292/2010 – CSMP – Proposta de 16 
alteração da Resolução nº 005/2006 – CSMP. O Presidente do Conselho Superior submeteu 17 
ao Colegiado a apreciação da minuta de resolução que trata da alteração da Resolução nº 18 
005/2006 – CSMP, de acordo com a decisão do Procedimento de Controle Administrativo do 19 
Conselho Nacional do Ministério Público nº 0.00.000.001343/2010-71. Comunicou que a 20 
mencionada minuta foi encaminhada aos membros do Conselho Superior do Ministério 21 
Público, tendo como base Recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público em 22 
recente decisão no Procedimento de Controle Administrativo já referenciado, no que diz 23 
respeito à adoção do quinto sucessivo e à prioridade dos remanescentes de listas anteriores 24 
nas promoções e remoções pelo critério de merecimento. O Procurador Geral de Justiça 25 
esclareceu que a citada proposta foi elaborada também com base em orientações já 26 
apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 27 
200810000020697 do Conselheiro relator Paulo Lôbo, o qual versa especificamente sobre 28 
consulta acerca de promoção e remoção por merecimento e adoção do quinto sucessivo, tendo 29 
como base decisões do Supremo Tribunal Federal. Indagou aos membros do Colegiado sobre 30 
a possibilidade de sugestão, modificação ou comentário no respeitante ao quinto sucessivo. A 31 
Conselheira Lourdes Medeiros externou ter grande preocupação com o curto tempo 32 
dispensado ao aprofundamento da matéria, uma vez que observa haver dúvidas conflitando na 33 
proposta, no tocante aos Considerandos, com o já posto em discussão em reunião informal 34 
realizada no dia 18 de novembro de 2010, no gabinete do Procurador Geral de Justiça. A 35 
referida Conselheira ressaltou que os critérios de promoção e/ou remoção devem ser bem 36 
claros de maneira a não gerar equívocos. Demonstrou, ainda, preocupação quanto à aprovação 37 
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da proposta em questão sem que haja um número suficiente de conselheiros titulares, 38 
considerando que cabe a estes a aplicação da mencionada resolução, bem como levando em 39 
conta a vasta experiência voltada para essa matéria, embora externando respeito pelos 40 
Conselheiros ora convocados como substitutos. Outrossim, destacou que, pela decisão 41 
Conselho Nacional do Ministério Público, fosse observada, em relação ao quinto sucessivo, a 42 
recomposição para formação da lista tríplice. Dr. Manoel Onofre expôs que, conforme 43 
posicionamento de alguns membros do Conselho Nacional do Ministério Público, 44 
recomposição do quinto ou quinto sucessivo, significa efetuar um novo cálculo na busca do 45 
segundo quinto e assim sucessivamente. De forma exemplificativa, explanou que havendo 46 
cinquenta promotores, o primeiro quinto seria composto por dez integrantes, o equivalente à 47 
quinta parte, procedendo-se, portanto, à recomposição, devendo o novo quinto ser calculado 48 
com base nos quarenta restantes, implicando num total de oito integrantes deste novo quinto, 49 
tratando-se, portanto, de quintos sucessivos e não quintos estanques. Dra. Lourdes Medeiros 50 
manifestou o entendimento de que, pela discussão do Conselho, haverá um recálculo, uma 51 
nova quinta parte, no entanto, enfatizou que, conforme disposto na proposta em destaque, 52 
entende-se como se fossem quintos estanques, os quais teriam que ser eliminados. Dr. Manoel 53 
Onofre solicitou proposta de redação à Conselheira Lourdes Medeiros e convidou os 54 
membros do Colegiado para procederem à construção de uma nova redação. Após discussão, 55 
o Conselho Superior deliberou pela modificação do artigo terceiro, parágrafo primeiro, sendo 56 
aprovada à unanimidade. A proposta original foi apresentada nos seguintes termos: § 1º Não 57 
havendo na primeira quinta parte quem tenha os 02 (dois) anos de efetivo exercício ou aceite 58 
o lugar vago, poderão concorrer a vaga os membros do Ministério Público integrantes da 59 
mesma entrância ou categoria, que atendam aos demais pressupostos e componham a 60 
segunda quinta parte da lista de antiguidade, excluindo-se os da primeira quinta parte, e 61 
assim sucessivamente. Foi aprovada com a seguinte redação: § 1º Não havendo na primeira 62 
quinta parte quem tenha os 02 (dois) anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, 63 
poderão concorrer à vaga os membros do Ministério Público integrantes da mesma entrância 64 
ou categoria, que atendam aos demais pressupostos e componham a nova quinta parte da 65 
lista de antiguidade, excluindo-se, para efeito de cálculo, os da primeira quinta parte, e assim 66 
sucessivamente. A Conselheira Myrian Coeli propôs a modificação do artigo terceiro, 67 
parágrafo quarto, sendo aprovada à unanimidade. A disposição original foi apresentada nos 68 
seguintes termos: § 4º Se algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, apenas 69 
participam os demais componentes dela, não sendo admissível sua recomposição. Restou 70 
aprovada com a seguinte redação: § 4º Se algum integrante da quinta parte não manifestar 71 
interesse, apenas participam os demais integrantes dela. Dando seguimento, o Procurador 72 
Geral de Justiça trouxe à discussão outro item da recomendação do Conselho Nacional do 73 
Ministério Público, o qual trata do exame prioritário dos candidatos remanescentes de listas 74 
anteriores nas promoções e remoções por merecimento. Após discussão, o Conselho Superior 75 
deliberou pela inclusão do art. 9º-A, modificando a disposição original apresentada nos 76 
seguintes termos: Art. 9ª-A Os candidatos remanescentes da quinta parte em disputa serão 77 
examinados em primeiro lugar nos termos dos artigos 61, V, da Lei nº 8.625/93 e 130 da Lei 78 
Complementar Estadual nº 141/96, e o Conselho Superior, em voto fundamentado, poderá ou 79 
não confirmá-los em lista, devendo, em qualquer caso, ser analisada a pontuação que ostenta 80 
o candidato remanescente em relação aos demais inscritos no respectivo quinto. Após 81 
sugestões, foi aprovada com a seguinte redação: Art. 9º-A Os candidatos da quinta parte em 82 
disputa, remanescentes de listas anteriores, serão examinados em primeiro lugar nos termos 83 
dos artigos 61, V, da Lei nº 8.625/93 e 130 da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e o 84 
Conselho Superior, em voto fundamentado, poderá ou não confirmá-los em lista, devendo, em 85 
qualquer caso, ser analisada a pontuação que ostenta o candidato remanescente em relação 86 
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aos demais inscritos no respectivo quinto. O Presidente do Conselho Superior mencionou, 87 
ainda, duas questões constantes da proposta de modificação da Resolução nº 005/2006-88 
CSMP, acerca das pontuações referentes à correição e ao efetivo exercício das funções 89 
ministeriais em promotorias de difícil provimento, com o propósito de deixar clara a regra 90 
concernente à exclusão das referidas pontuações previstas do número 5.2 e subitens 5.2.1, 91 
5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 da alínea a; e, da alínea b e subitens 1, 2 e 3 do número 6 do Item I do 92 
anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP. Submetida a matéria ao Colegiado, nos termos do que 93 
foi discutido e, com base na proposta apresentada, o Conselho Superior do Ministério Público 94 
aprovou, por unanimidade, a Resolução nº 011/2010 – CSMP, nos seguintes termos: 95 
“RESOLUÇÃO Nº 011/2010 – CSMP Dá nova redação ao artigo 3º da Resolução nº 96 
005/2006 – CSMP, acrescenta o artigo 9º-A e modifica seu anexo. O CONSELHO 97 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 98 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão prolatada em Procedimento de 99 
Controle Administrativo pelo Conselho Nacional do Ministério Público e em consonância 100 
com a deliberação da 21ª Sessão Extraordinária realizada na presente data, 101 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público expedir atos 102 
regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, conforme 103 
preceitua o inciso I do § 2º do artigo 130-A da Constituição Federal; CONSIDERANDO a 104 
decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.001343/2010-71 105 
que recomendou ao Ministério Público do Rio Grande do Norte que passe a observar, nos 106 
futuros concursos de promoção e remoção por merecimento, o critério de recomposição da 107 
primeira quinta parte da lista de antiguidade e, ainda, que promova a alteração de seu ato 108 
normativo que trata de promoções e remoções por merecimento para que passe a contemplar 109 
a necessidade de exame, em primeiro lugar, dos remanescentes de listas anteriores, 110 
decidindo, fundamentadamente, sobre sua permanência na lista tríplice; CONSIDERANDO 111 
que a recomposição da primeira quinta parte da lista de antiguidade encontra respaldo em 112 
decisões do Supremo Tribunal Federal e que o exame, em primeiro lugar, dos remanescentes 113 
de listas anteriores está previsto na Lei nº 8.625/93 e na Lei Complementar Estadual nº 114 
141/96; CONSIDERANDO que o Conselho Superior do Ministério Público não vem 115 
sistematicamente aplicando a pontuação referente ao exercício das funções ministeriais em 116 
promotorias de difícil provimento, constante do número 6 do Item I da Resolução nº 117 
005/2006-CSMP e que na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de maio de 2010, deliberou 118 
no sentido de negar aplicação ao disposto no anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP, 119 
concernente ao item 5.2 que trata da correição; RESOLVE: Art. 1º Os §§ 1º, 2º e 4º do artigo 120 
3º da Resolução nº 005/2006 – CSMP, de 05 de abril de 2006, passam a vigorar com a 121 
seguinte redação: “Art. 3º ............................. (...) § 1º Não havendo na primeira quinta parte 122 
quem tenha os 02 (dois) anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, poderão concorrer 123 
à vaga os membros do Ministério Público integrantes da mesma entrância ou categoria, que 124 
atendam aos demais pressupostos e componham a nova quinta parte da lista de antiguidade, 125 
excluindo-se, para efeito de cálculo, os da primeira quinta parte, e assim sucessivamente. § 126 
2º A quinta parte da lista de antiguidade será calculada considerando-se o número de cargos 127 
efetivamente preenchidos na entrância ou categoria e deve sofrer arredondamento para o 128 
número inteiro superior, caso fracionário o resultado da aplicação do percentual. (...) § 4º Se 129 
algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, apenas participam os demais 130 
integrantes dela. (NR)” Art. 2º O CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO 131 
E REMOÇÃO POR MERECIMENTO – da Resolução nº 005/2006-CSMP, passa a vigorar 132 
acrescido do artigo 9º-A, com a seguinte redação: “Art. 9º-A Os candidatos da quinta parte 133 
em disputa, remanescentes de listas anteriores, serão examinados em primeiro lugar nos 134 
termos dos artigos 61, V, da Lei nº 8.625/93 e 130 da Lei Complementar Estadual nº 141/96, 135 
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e o Conselho Superior, em voto fundamentado, poderá ou não confirmá-los em lista, devendo, 136 
em qualquer caso, ser analisada a pontuação que ostenta o candidato remanescente em 137 
relação aos demais inscritos no respectivo quinto. (NR)” Art. 3º Ficam excluídas as 138 
pontuações referentes à correição e ao efetivo exercício das funções ministeriais em 139 
promotorias de difícil provimento, constantes do número 5.2 e subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 140 
5.2.4 da alínea a) PRODUTIVIDADE, PRESTEZA, PONTUALIDADE, EFICIÊNCIA E 141 
ORGANIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES do Item I. DESEMPENHO 142 
FUNCIONAL do anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP; e, da alínea b) EFETIVO 143 
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS EM PROMOTORIAS DE DIFÍCIL 144 
PROVIMENTO, COM BASE EM RESOLUÇÃO PUBLICADA SEMESTRALMENTE PELO 145 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO e subitens 1, 2 e 3 do número 6 do 146 
Item I. DESEMPENHO FUNCIONAL do anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP, nos 147 
seguintes termos: “I. DESEMPENHO FUNCIONAL 148 
a) PRODUTIVIDADE, PRESTEZA, PONTUALIDADE, EFICIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO NO 149 
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, consistentes em: (...) 5. ................................ 5.1. 150 
........................ 5.2. REVOGADO 5.2.1. REVOGADO 5.2.2. REVOGADO 5.2.3. REVOGADO 151 
5.2.4. REVOGADO (...)  6. ................................b) REVOGADO 1. REVOGADO 2. 152 
REVOGADO 3. REVOGADO (...)” Art. 4º As pontuações referentes à conduta profissional e 153 
privada, constantes do Item V, alíneas a) e b) do anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP, 154 
passam a vigorar da forma que segue: 155 
“V. CONDUTA PROFISSIONAL E PRIVADA 156 
No julgamento da conduta profissional e privada atentar-se-á para: a) a urbanidade no 157 
tratamento dispensado aos cidadãos, juízes, advogados, defensores, partes, funcionários e 158 
colegas; e 0 a 2,50 pontos b) a conduta adequada na vida pública e particular. 0 a 2,50 159 
pontos” Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 160 
disposições em contrário. Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do 161 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, em Natal/RN, 23 de novembro de 2010. 162 
Manoel Onofre de Souza Neto Procurador Geral de Justiça Presidente do Conselho Superior 163 
do Ministério Público Luiz Lopes de Oliveira Filho Corregedor Geral Tereza Cristina Cabral 164 
de Vasconcelos Gurgel Conselheira Myrian Coeli Gondim D’Oliveira Solino Conselheira 165 
Mildred Medeiros de Lucena Conselheira Heloísa Maria Sá dos Santos Conselheira Maria de 166 
Lourdes Medeiros de Azevêdo Conselheira Arly de Brito Maia Conselheiro”. 2) Deliberação 167 
pela republicação dos editais de 1ª, 2ª e 3ª entrância(s) de acordo com a decisão do 168 
Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.001343/2010-71 - CNMP. O 169 
Procurador Geral de Justiça fez um breve histórico, mencionando que o Conselho Nacional do 170 
Ministério Público suspendeu o fluxo da movimentação na carreira, conforme decisão do 171 
citado Procedimento de Controle Administrativo, em razão das recomendações ora apreciadas 172 
e aprovadas neste Conselho Superior e, tendo sido já definidas as novas regras quanto à 173 
adoção do quinto sucessivo e à prioridade dos remanescentes de listas anteriores nas 174 
promoções e remoções pelo critério de merecimento, comunicou a republicação dos seguintes 175 
editais: 1ª entrância: Edital nº 026/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de 176 
Ipanguaçu – Critério definido: Promoção por Merecimento. Edital nº 027/2010-CSMP - 177 
Promotoria de Justiça da Comarca de Marcelino Vieira – Critério definido: Promoção por 178 
Antiguidade. Edital nº 028/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de 179 
Pendências – Critério definido: Promoção por Merecimento. Edital nº 029/2010-CSMP - 180 
Promotoria de Justiça da Comarca de Almino Afonso – Critério definido: Promoção por 181 
Merecimento. Edital nº 030/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de São 182 
Bento do Norte – Critério definido: Promoção por Antiguidade. Edital nº 031/2010-CSMP - 183 
Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande – Critério definido: Promoção por 184 

Total: até 5 pontos = 10% 

Total: até 26 pontos = 52% 
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Merecimento. Edital nº 032/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de 185 
Umarizal – Critério definido: Promoção por Merecimento. Edital nº 033/2010-CSMP - 186 
Promotoria de Justiça da Comarca de Serra Negra do Norte – Critério definido: 187 
Promoção por Merecimento. Edital nº 034/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da 188 
Comarca de Baraúna – Critério definido: Promoção por Antiguidade. Edital nº 035/2010-189 
CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de Florânia – Critério definido: Remoção por 190 
Merecimento. Edital nº 036/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de Poço 191 
Branco – Critério definido: Remoção por Antiguidade. Edital nº 037/2010-CSMP - 192 
Promotoria de Justiça da Comarca de Portalegre – Critério definido: Remoção por 193 
Merecimento. O Presidente comunicou que serão republicados os editais de promoção e 194 
remoção para a primeira entrância. 2ª entrância: Edital nº 023/2010-CSMP - Promotoria 195 
de Justiça da Comarca de São Miguel – Critério definido: Promoção por Antiguidade. 196 
Edital nº 038/2010-CSMP - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Apodi – Critério 197 
definido: Promoção por Merecimento. Edital nº 040/2010-CSMP - 3ª Promotoria de 198 
Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante – Critério definido: Promoção por 199 
Merecimento. Edital nº 041/2010-CSMP - Promotoria de Justiça da Comarca de Lajes – 200 
Critério definido: Promoção por Antiguidade. O Presidente comunicou que serão 201 
republicados os editais de promoção para a segunda entrância. 3ª entrância: Edital nº 202 
024/2010-CSMP - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros – Critério 203 
definido: Promoção por Merecimento. Edital nº 025/2010-CSMP - 2ª Promotoria de 204 
Justiça da Comarca de Pau dos Ferros – Critério definido: Promoção por Merecimento. 205 
Edital nº 042/2010-CSMP - 39ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal – Critério 206 
definido: Remoção por Merecimento. Comunicou, ainda, que deixará de proceder à 207 
republicação do Edital nº 039/2010-CSMP – 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 208 
Areia Branca – Critério definido: Promoção por Antiguidade, uma vez que este edital está 209 
vinculado à decisão tomada no Procedimento Administrativo de Remoção Compulsória nº 210 
054/2010-CSMP, para a qual não cabe mais recurso. 3) Deliberação pela publicação de 211 
editais: 2ª entrância: 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim – Critério 212 
definido: Remoção por Antiguidade (critério definido na 11ª Sessão Ordinária do CSMP, 213 
realizada no dia 09.11.2010). 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim – 214 
Critério definido: Remoção por Merecimento (critério definido na 11ª Sessão Ordinária do 215 
CSMP, realizada no dia 09.11.2010). O Presidente comunicou que serão publicados os editais 216 
de remoção para a segunda entrância. 3ª entrância: 15ª Promotoria de Justiça da Comarca 217 
de Mossoró – Critério definido: Promoção por Merecimento precedida de Remoção por 218 
Antiguidade (critério definido na 11ª Sessão Ordinária do CSMP, realizada no dia 219 
09.11.2010). O Presidente comunicou que será publicado o edital de remoção para a terceira 220 
entrância. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão e, eu, 221 
________________ Hugo Alexandre Queiroz de Amorim, Secretário, em substituição, lavrei 222 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 223 
 
 
 
 

Manoel Onofre de Souza Neto 
Procurador Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Ministério Público 
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