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Aos Senhores e Senhoras Procuradores e Procuradoras de Justiça, Promotores e Promotoras de
Justiça do Ministério Público do Maranhão.
 
 
Assunto: vedação de membros do Ministério Público exercerem a atividade de coaching
 
 
 
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Procuradores e Procuradoras de Justiça,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Promotores e Promotoras de Justiça,
 
 
 

                                     Cumprimentando-os incialmente, venho por meio do presente informar

que no dia 09 de fevereiro de 2021, na 1ª Sessão Ordinária de 2021, foi aprovada, por

unanimidade, sob a relatoria da Conselheira Sandra Krieger Gonçalves, resolução que veda o

exercício da atividade de coaching pelos membros do Ministério Público brasileiro, de forma

idêntica ao que havia sido aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução

226/16.

                                     Entendeu o CNMP que as atividades de coaching e similares, destinadas à

assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na preparação de candidatos a concursos

públicos e outras formas de provas e exames, não são atividades docentes e não estão vinculadas

a nenhuma instituição de ensino havendo impossibilidade de controle da compatibilidade de

horário do exercício da referida atividade com as funções do Ministério Público, não garantindo

transparência perante os órgãos da administração superior, inclusive no tocante à declaração

anual de patrimônio.

                                        Em anexo segue o acórdão e o voto da Conselheira, para conhecimento.
 
São Luís, 10 de fevereiro de 2021.
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