
 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 

Excelentíssima Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 

DD. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

  

 

Apresento a Vossa Excelência, no uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso III 

do Regimento Interno do CNMP, com observância das disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998, Proposta de Emenda Regimental, com o propósito de criar o Plenário Virtual no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, mediante a inclusão do artigo 7º-A no Regimento 

Interno do CNMP (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013). 

Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Emenda 

Regimental, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação desta 

Proposição, na forma do artigo 147 e seguintes do RICNMP. 

  Brasília/DF, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

Trata-se de Proposição que visa criação do Plenário Virtual no âmbito do Conselho 

Nacional do Ministério Público, mediante a inclusão do artigo 7º-A no Regimento Interno do CNMP 

(Resolução nº 92, de 13 de março de 2013), nos seguintes termos: 

“Art. 7º-A. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que aguardam 
apreciação pelo Plenário. 
§ 1º No ambiente eletrônico próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite no Conselho 
Nacional do Ministério Público, denominado Plenário Virtual, serão lançados os votos do relator e 
dos demais Conselheiros e registrado o resultado final da votação.  
§ 2º As sessões virtuais poderão ser realizadas quinzenalmente e serão convocadas pelo Presidente, 
com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência. 
§ 3º As partes serão intimadas pelo Diário Eletrônico do Conselho de que o julgamento se dará pela 
via eletrônica. 
§ 4º Não serão incluídos no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: 
I - os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; 
II - os destacados por um ou mais Conselheiros para julgamento presencial, a qualquer tempo; 
III - os destacados pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
ou seu representante no CNMP; 
IV - aqueles nos quais os Procuradores-Gerais e os presidentes das entidades representativas dos 
membros e servidores do Ministério Público manifestarem intenção de usar da palavra, na forma do 
art. 51, § 1º, deste Regimento;  
V - os que tiverem pedido de sustentação oral, quando admitida pelo regimento interno; 
VI - os destacados por qualquer das partes, desde que requerido de forma motivada e deferido o 
pedido pelo relator.   
§ 5º Os destaques constantes do inciso III do § 4º e as solicitações dos incisos IV, V e VI, do mesmo 
dispositivo deverão ser apresentadas, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário 
previsto para o início da sessão virtual. 
§ 6º O julgamento será considerado concluído se, no horário previsto para encerramento da votação, 
forem computados pelo menos 8 (oito) votos e alcançada a maioria, simples ou absoluta, na forma 
regimental. 
§ 7º Não concluído o julgamento, na forma do § 6º, observar-se-á a regra do art. 7º, § 5º deste 
Regimento. 
§ 8º Os julgamentos do Plenário Virtual serão públicos e poderão ser acompanhados pela rede 
mundial de computadores (internet). 
§ 9º Aplicam-se às Sessões do Plenário Virtual, no que couber, as disposições do Capítulo II deste 
Regimento Interno.” 
 

  O modelo de julgamento colegiado virtual já foi adotado por inúmeras Cortes do país, 

inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF), desde 2007, e, mais recentemente, pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), no ano de 2015. Além de ser uma tendência crescente e uma alternativa eficiente para 

fazer frente ao volume de demandas que aguardam julgamento no CNMP, o Plenário Virtual privilegia o 

princípio da celeridade processual, consagrado pelo inciso LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal. 
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  O objetivo dessa nova ferramenta é melhorar o fluxo de pauta, reservando ao 

julgamento presencial os casos de maior complexidade. Para além disso, o novo mecanismo racionalizará 

o tempo despendido durante as sessões plenárias, de modo a otimizar a função institucional deste Conselho. 

  Qualquer classe processual poderá ser pautada virtualmente. A proposta de emenda 

regimental, contudo, excepciona os processos em que há solicitação para o julgamento presencial feita pelo 

relator ou por pelo menos um Conselheiro, assim como aqueles destacados pelo representante, no CNMP, 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

  Também não passarão pelo Plenário Virtual os processos nos quais os Procuradores-

Gerais e os presidentes das entidades representativas dos membros e servidores do Ministério Público1 

manifestarem intenção de usar da palavra e os que tiverem pedido de sustentação oral ou solicitação 

formulada pela parte para acompanhamento presencial do julgamento. 

  Os julgamentos do Plenário Virtual serão públicos e poderão ser acompanhados pela 

internet, o que privilegia a publicidade e a transparência dos votos e decisões. Além do mais, as partes serão 

intimadas pelo Diário Eletrônico do Conselho, o que viabilizará eventual impugnação para que o 

julgamento seja realizado de forma presencial, bem como o efetivo acompanhamento da sessão plenária. 

  A emenda regimental prevê, ainda, a possibilidade de sessões virtuais quinzenais, 

que serão convocadas pelo presidente, com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência. 

  O julgamento será considerado concluído se, no horário previsto para encerramento 

da votação, forem computados pelo menos oito votos e alcançada a maioria, simples ou absoluta, na forma 

regimental. A pauta não concluída será adiada e estará automaticamente incluída na sessão de julgamento 

seguinte. 

  Sem dúvidas, a iniciativa representará um grande avanço no que diz respeito à 

transparência e agilidade deste Conselho. Ainda que a novidade recomende cautela, não há como deixar de 

reconhecer que o julgamento no ambiente virtual representa importante e necessária ferramenta para 

enfrentar a quantidade de feitos submetidos à apreciação deste Conselho. 

                                                           
1 Na forma do art. 51, § 1º, do RICNMP. 
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  Pelo exposto, entendo que a minuta elaborada é salutar à gestão processual e à 

prestação da função institucional deste Órgão de Controle, na medida em que coloca em evidência o 

postulado da duração razoável do processo, com manifesto ganho em termos de celeridade e eficiência, 

otimizando, ademais, as pautas desta Casa, razão pela qual submeto a presente proposição ao egrégio 

Plenário, para que, após a devida distribuição e instrução, delibere a respeito do tema ora apresentado, nos 

termos dos artigos 148 a 151 do RICNMP. 

Brasília/DF, 27 de agosto de 2019. 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2019. 

 

Inclui o artigo 7º-A do Regimento Interno do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelo artigo 147, inciso III de seu 

Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na _ ª Sessão Ordinária, realizada em 

_ de __________de 2019,  

CONSIDERANDO que compete ao Plenário a alteração do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, inciso XII, do RICNMP; 

CONSIDERANDO o princípio da celeridade processual, consagrado pelo inciso LXXXVIII do 

artigo 5º da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar o tempo despendido durante as sessões de 

julgamento e de otimizar a função institucional do CNMP;  

CONSIDERANDO ser necessário adotar providências de ordem prática para o julgamento mais 

célere dos processos do CNMP, com economia de recursos e de tempo;  

CONSIDERANDO a importância de se buscar mecanismos que garantam a participação efetiva 

de forma não presencial de Conselheiros nas sessões de julgamento;  

CONSIDERANDO que o Plenário Virtual visa a prestigiar os princípios da colegialidade, da 

continuidade do serviço público, da eficiência, da segurança jurídica e da economicidade, e  

CONSIDERANDO, enfim, que os julgamentos do Plenário Virtual serão públicos e poderão 

ser acompanhados pela rede mundial de computadores, de modo a preservar a publicidade e a transparência 

dos atos praticados. 

RESOLVE: 
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O Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de 

março de 2013) passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:  

Art. 7º-A. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que 

aguardam apreciação pelo Plenário. 

§ 1º No ambiente eletrônico próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite no Conselho 

Nacional do Ministério Público, denominado Plenário Virtual, serão lançados os votos do relator e dos 

demais Conselheiros e registrado o resultado final da votação.  

§ 2º As sessões virtuais poderão ser realizadas quinzenalmente e serão convocadas pelo 

Presidente, com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência. 

§ 3º As partes serão intimadas pelo Diário Eletrônico do Conselho de que o julgamento se dará 

pela via eletrônica. 

§ 4º Não serão incluídos no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes 

procedimentos: 

I - os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; 

II - os destacados por um ou mais Conselheiros para julgamento presencial, a qualquer tempo; 

III - os destacados pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB ou seu representante no CNMP; 

IV - aqueles nos quais os Procuradores-Gerais e os presidentes das entidades representativas 

dos membros e servidores do Ministério Público manifestarem intenção de usar da palavra, na forma do 

art. 51, § 1º, deste Regimento;  

V - os que tiverem pedido de sustentação oral, quando admitida pelo regimento interno; 

VI - os destacados por qualquer das partes, desde que requerido de forma motivada e deferido 

o pedido pelo relator.   
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§ 5º Os destaques constantes do inciso III do § 4º e as solicitações dos incisos IV, V e VI, do 

mesmo dispositivo deverão ser apresentadas, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário 

previsto para o início da sessão virtual. 

§ 6º O julgamento será considerado concluído se, no horário previsto para encerramento da 

votação, forem computados pelo menos 8 (oito) votos e alcançada a maioria, simples ou absoluta, na forma 

regimental. 

§ 7º Não concluído o julgamento, na forma do § 6º, observar-se-á a regra do art. 7º, § 5º deste 

Regimento. 

§ 8º Os julgamentos do Plenário Virtual serão públicos e poderão ser acompanhados pela rede 

mundial de computadores (internet). 

§ 9º Aplicam-se às Sessões do Plenário Virtual, no que couber, as disposições do Capítulo II 

deste Regimento Interno. 

Brasília, __, de ___________de 2019. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


