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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
 
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 011/2010 – CSMP* 
 
 
 

Dá nova redação ao artigo 3º da 
Resolução nº 005/2006 – CSMP, 
acrescenta o artigo 9º-A e modifica seu 
anexo. 

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em 

vista decisão prolatada em Procedimento de Controle Administrativo pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público e em consonância com a deliberação da 21ª Sessão Extraordinária 

realizada na presente data,  

 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar 

providências, conforme preceitua o inciso I do § 2º do artigo 130-A da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a decisão proferida no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.001343/2010-71 que recomendou ao Ministério Público do Rio 

Grande do Norte que passe a observar, nos futuros concursos de promoção e remoção por 

merecimento, o critério de recomposição da primeira quinta parte da lista de antiguidade e, 

ainda, que promova a alteração de seu ato normativo que trata de promoções e remoções por 

merecimento para que passe a contemplar a necessidade de exame, em primeiro lugar, dos 

remanescentes de listas anteriores, decidindo, fundamentadamente, sobre sua permanência 

na lista tríplice;  

 

CONSIDERANDO que a recomposição da primeira quinta parte da 

lista de antiguidade encontra respaldo em decisões do Supremo Tribunal Federal e que o 
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exame, em primeiro lugar, dos remanescentes de listas anteriores está previsto na Lei nº 

8.625/93 e na Lei Complementar Estadual nº 141/96; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Superior do Ministério Público não 

vem sistematicamente aplicando a pontuação referente ao exercício das funções ministeriais 

em promotorias de difícil provimento, constante do número 6 do Item I da Resolução nº 

005/2006-CSMP e que na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de maio de 2010, deliberou no 

sentido de negar aplicação ao disposto no anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP, 

concernente ao item 5.2 que trata da correição; 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os §§ 1º, 2º e 4º do artigo 3º da Resolução nº 005/2006 – 

CSMP, de 05 de abril de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º ............................................................  

(...) 

§ 1º Não havendo na primeira quinta parte quem tenha os 02 (dois) 

anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, poderão concorrer à 

vaga os membros do Ministério Público integrantes da mesma 

entrância ou categoria, que atendam aos demais pressupostos e 

componham a nova quinta parte da lista de antiguidade, excluindo-se, 

para efeito de cálculo, os da primeira quinta parte, e assim 

sucessivamente. 

§ 2º A quinta parte da lista de antiguidade será calculada 

considerando-se o número de cargos efetivamente preenchidos na 

entrância ou categoria e deve sofrer arredondamento para o número 

inteiro superior, caso fracionário o resultado da aplicação do 

percentual. 

(...) 

§ 4º Se algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, 

apenas participam os demais integrantes dela. (NR)” 
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Art. 2º O CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS PARA A 

PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO – da Resolução nº 005/2006-CSMP, 

passa a vigorar acrescido do artigo 9º-A, com a seguinte redação: 

 

“Art. 9º-A Os candidatos da quinta parte em disputa, remanescentes 

de listas anteriores, serão examinados em primeiro lugar nos termos 

dos artigos 61, V, da Lei nº 8.625/93 e 130 da Lei Complementar 

Estadual nº 141/96, e o Conselho Superior, em voto fundamentado, 

poderá ou não confirmá-los em lista, devendo, em qualquer caso, ser 

analisada a pontuação que ostenta o candidato remanescente em 

relação aos demais inscritos no respectivo quinto. (NR)” 

 

Art. 3º Ficam excluídas as pontuações referentes à correição e ao 

efetivo exercício das funções ministeriais em promotorias de difícil provimento, constantes do 

número 5.2 e subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 da alínea a) PRODUTIVIDADE, PRESTEZA, 

PONTUALIDADE, EFICIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS 

FUNÇÕES do Item I. DESEMPENHO FUNCIONAL do anexo à Resolução nº 005/2006-

CSMP; e, da alínea b) EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS EM 

PROMOTORIAS DE DIFÍCIL PROVIMENTO, COM BASE EM RESOLUÇÃO 

PUBLICADA SEMESTRALMENTE PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO e subitens 1, 2 e 3 do número 6 do Item I. DESEMPENHO FUNCIONAL do 

anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP, nos seguintes termos: 

 
“I. DESEMPENHO FUNCIONAL 
 
 
a) PRODUTIVIDADE, PRESTEZA, PONTUALIDADE, EFICIÊNCIA E 

ORGANIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, consistentes em: 
 
 (...) 

5. ................................ 
 
5.1. ........................ 
 
5.2. REVOGADO 
5.2.1. REVOGADO 
5.2.2. REVOGADO 
5.2.3. REVOGADO 
5.2.4. REVOGADO 

Total: até 26 pontos = 52% 
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(...) 

 
6. ................................ 
 

b)      REVOGADO 
                    

1. REVOGADO 
2. REVOGADO 
3. REVOGADO 

 
(...)” 

 

Art. 4º As pontuações referentes à conduta profissional e privada, 

constantes do Item V, alíneas a) e b) do anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP, passam a 

vigorar da forma que segue: 

 

        “V. CONDUTA PROFISSIONAL E PRIVADA 
 
 

No julgamento da conduta profissional e privada atentar-se-á para: 
 
 
a) a urbanidade no tratamento dispensado aos cidadãos, juízes, advogados, defensores, 
partes, funcionários e colegas; e 

0 a 2,50 pontos 
 
b) a conduta adequada na vida pública e particular. 

0 a 2,50 pontos” 
 

 Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, em Natal/RN, 23 de novembro de 2010. 

 
 

Manoel Onofre de Souza Neto 
Procurador Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
 
 
 

Luiz Lopes de Oliveira Filho 
Corregedor Geral 

 

Total: até 5 pontos = 10% 
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Tereza Cristina Cabral de Vasconcelos Gurgel 

Conselheira 
 
 
 

Myrian Coeli Gondim D’Oliveira Solino 
Conselheira 

 
 
 

Mildred Medeiros de Lucena 
Conselheira 

 
 
 

Heloísa Maria Sá dos Santos 
Conselheira 

 
 
 

Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo 
Conselheira 

 
 
 

Arly de Brito Maia 
Conselheiro 

 
* Republicada por incorreção. 


