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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 001/2013 – CSMP 
 
 

 

 

Regulamenta o procedimento para a escolha de 

membros do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte para concorrerem à 

indicação às vagas destinadas aos membros 

dos Ministérios Públicos dos Estados nos 

Conselhos Nacionais do Ministério Público e 

de Justiça para o biênio 2013/2015. 

 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, após aprovação, por unanimidade, em sessão 

ordinária realizada em 08 de janeiro de 2013, na forma do artigo 31, XVIII, da Lei 

Complementar Estadual n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996, 

 

Considerando que, nos termos do artigo 4º combinado com o artigo 2º, 

ambos da Lei n.º 11.372, de 28 de novembro de 2006, compete ao Conselho Superior do 

Ministério Público estabelecer o procedimento para a elaboração da lista tríplice para escolha, 

pelo Procurador-Geral de Justiça, de um membro do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte a ser submetido ao critério dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados 

para a indicação às vagas destinadas a membros dos Ministérios Públicos Estaduais no 

Conselho Nacional do Ministério Público, conforme artigo 130-A, inciso III, da Constituição 

Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de dezembro de 2004; 

 

Considerando que, diante da inexistência de regramento legal, a 

mesma competência, por analogia, deve ser estendida ao Conselho Superior do Ministério 

Público para estabelecer o procedimento para a escolha, pelo Procurador-Geral de Justiça, de 

um membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a ser submetido ao 

critério do Procurador-Geral da República para a indicação à vaga destinada a membro dos 

Ministérios Públicos Estaduais no Conselho Nacional de Justiça, conforme artigo 103-B, 
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inciso XI, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de 

dezembro de 2004, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os critérios para a indicação dos membros do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte para integrarem os Conselhos Nacionais do 

Ministério Público e de Justiça ficam estabelecidos nesta Resolução. 

 

Art. 2º A indicação de que trata o artigo anterior será realizada pelo 

Procurador-Geral de Justiça com base em duas listas tríplices autônomas, uma para cada 

Conselho, elaboradas pelos membros do Ministério Público Estadual em eleição 

especialmente convocada para este fim. 

 

Art. 3º São elegíveis os membros do Ministério Público Estadual que 

tenham: 

I – no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de idade e 10 (dez) anos de 

carreira, no tocante aos que concorrerem ao Conselho Nacional do Ministério Público, a teor 

do artigo 2º, caput, da Lei n.º 11.372, de 28 de novembro de 2006; 

II – mais de 35 (trinta e cinco) anos e menos de 66 (sessenta e seis) 

anos de idade, no tocante aos que concorrerem ao Conselho Nacional de Justiça, a teor do 

artigo 103-B, caput, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 

45, de 08 de dezembro de 2004. 

Parágrafo único. Os membros do Ministério Público Estadual que 

preencham os requisitos deste artigo somente poderão se inscrever para uma das indicações. 

 

Art. 4º As inscrições serão endereçadas ao Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Público, terão início no dia 10 de janeiro de 2013 e término no dia 24 

de janeiro de 2013 às 17 horas, devendo ser protocolizadas perante a Secretaria do Conselho 

Superior do Ministério Público ou enviadas por correspondência eletrônica no endereço 

csmp@rn.gov.br ou, ainda, por fax no número (84) 3232- 5106. 

 

Art. 5º A relação dos inscritos será publicada no Diário Oficial do 

Estado. 
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§ 1º Qualquer membro do Ministério Público Estadual poderá 

impugnar candidatura no prazo de 02 (dois) dias da publicação da relação de inscritos. 

§ 2º As impugnações serão resolvidas pelo Conselho Superior do 

Ministério Público. 

§ 3º A relação definitiva dos inscritos será publicada no Diário Oficial 

do Estado até três dias antes da data do pleito. 

 

Art. 6º Estão aptos a votar todos os membros do Ministério Público 

em efetivo exercício. 

 

Art. 7º A eleição realizar-se-á no dia 22 de fevereiro de 2013, das 8h 

às 13h, sendo os locais de votação o Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara 

Pinheiro” no prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça e no prédio sede das Promotorias 

de Justiça da Comarca de Mossoró. 

§ 1º Haverá, em cada local de votação, uma única urna receptora de 

votos. 

§ 2º O membro do Ministério Público Estadual poderá optar por votar 

em qualquer um dos locais de votação.  

 

Art. 8º Haverá duas cédulas de votação, uma para cada Conselho, 

onde constarão os nomes dos respectivos candidatos em ordem alfabética.  

§ 1º O voto é: 

I – pessoal e direto, proibido o voto por procurador, portador ou via 

postal; 

II – secreto, exercido em cabine indevassável e vedada a identificação; 

III – plurinominal, podendo o eleitor votar em até 03 (três) candidatos 

ao Conselho Nacional do Ministério Público e em até 03 (três) candidatos ao Conselho 

Nacional de Justiça. 

§ 2º Considera-se nulo o voto: 

I – cuja cédula possua anotação ou sinal que possa identificar o 

eleitor; 

II – cuja cédula contenha a assinalação de mais de 03 (três) 

candidatos. 
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Art. 9º Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente à apuração 

em cada um dos locais de votação. 

Parágrafo único. Tão logo se complete a apuração, os resultados serão 

comunicados ao Procurador-Geral de Justiça, devendo-lhe ser remetidos, no prazo de 02 

(dois) dias, os originais da ata e da folha de votação. 

 

Art. 10. As listas tríplices serão formadas com os nomes dos 

candidatos que obtiverem maior número de votos em cada uma das eleições, observando-se a 

ordem decrescente de votos obtidos e, em caso de empate, o disposto no artigo 10, § 8º, da 

Lei Complementar Estadual n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996. 

 

Art. 11. No prazo máximo de 05 (cinco) dias que se seguirem ao 

recebimento das listas tríplices a que se refere o artigo anterior, o Procurador-Geral de Justiça 

indicará: 

I – aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados o membro do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte que concorrerá à formação da lista com 

os 03 (três) nomes indicados para as vagas destinadas a membros do Ministério Público dos 

Estados no Conselho Nacional do Ministério Público; 

II – ao Procurador-Geral da República, o membro do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte que concorrerá à escolha para integrar o Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

Art. 12. Ficam designados os Procuradores de Justiça Darci Pinheiro,  

Pedro de Souto e Heloísa Maria Sá dos Santos, sendo os dois primeiros como titulares e o 

terceiro como suplente, para se responsabilizarem pela captação e apuração dos votos na 

Comarca de Natal; e os Promotores de Justiça Jorge Cruz de Carvalho, Hermínio Souza Perez 

Júnior e Eduardo Medeiros Cavalcanti, sendo os dois primeiros como titulares e o terceiro 

como suplente, para se responsabilizarem pela captação e apuração dos votos na Comarca de 

Mossoró. 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de 

Justiça, cabendo recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Superior do Ministério Público 

no prazo de 02 (dois) dias. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, em Natal/RN, 08 de janeiro de 2013. 

 

 

Maria Auxiliadora de Souza Alcântara 

Procurador-Geral de Justiça Adjunto 

Presidente, em exercício, do Conselho Superior do Ministério Público 

 

 

 

Maria Sônia Gurgel da Silva 

Corregedor-Geral 

 

 

 

Pedro de Souto 

Conselheiro 

 

 

 

Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo 

Conselheira 

 

 

 

Tereza Cristina Cabral de Vasconcelos Gurgel 

Conselheira 

 

 

 

Herbert Pereira Bezerra 

Conselheiro 


