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Na qualidade de Conselheiro Nacional do Ministério Público, venho, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas a mim 

conferidas pelos artigos 23, IV, e 147 do Regimento Interno deste Colegiado, 

apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e distribuição aos demais 

Conselheiros, nos termos regimentais. 

 

Brasília/DF, 28 de maio de 2019. 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

O artigo 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal e o artigo 2º, I, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público conferem capacidade 

a esta Corte para expedição de atos regulamentares no âmbito de sua 

competência, do que se extrai o poder de autogestão, a autonomia e a independência 

para editar e modificar as normas que disciplinam sua organização e seu 

funcionamento, bem como para disciplinar os temas relevantes ao controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros. 

Para concretizar o exercício desse mister, o Regimento Interno do CNMP 

prevê a classe processual Proposição, cujo o rito está disciplinado no art. 37, XVI c/c 

art. 147 e seguintes, com possibilidade de apresentação de emendas aditivas, 

supressivas, modificativas ou substitutivas, ao Conselheiro Relator no prazo de trinta 

dias. 

Observa-se, contudo, que, não obstante a praxe administrativa adotada 

por esta Corte Administrativa seja a de prestigiar o princípio democrático, 

assegurando a participação de todos os ramos e associações do Ministério Público 

no processo de debate das normas as serem aprovadas no âmbito do CNMP, há no 

Regimento Interno uma lacuna normativa quanto à referida fase procedimental. 

Logo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e do devido 

processo legal, o objeto da presente Proposição consiste em acrescer o parágrafo 

segundo ao artigo 148 do Regimento Interno para prever, expressamente, no rito 

procedimental a notificação dos chefes do Ministério Público da União e dos 

Estados e, também, dos Presidentes de Associações Nacionais do Ministério 

Público, para que possam se manifestar sobre a temática versada nas 

proposições em tramitação no âmbito do CNMP. 

Nesses termos, apresenta-se a vertente proposta de Resolução para 

que, após o cumprimento do rito regimental, seja apreciada pelo Plenário deste Órgão 

de Controle. 
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2018. 
 
.   
  

Acresce o parágrafo segundo ao artigo 148 
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 pelos artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em 

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

em _ 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 que compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, do que se 

extrai o poder de autogestão, a autonomia e a independência para editar e para 

modificar as normas que disciplinam sua organização e seu funcionamento, bem 

como para disciplinar os temas relevantes ao controle da atuação administrativa 

e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de 

seus membros; 

Considerando que é oportuno explicitar o rito procedimental já 

adotado na prática por este Conselho em relação à classe processual da 

Proposição, prevendo, expressamente, a fase de notificação dos Ministérios 

Públicos da União e dos Estados e das Associações Nacionais do Ministério 

Público para que possam, querendo, manifestar-se sobre a temática versada na 

Proposição;  
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RESOLVE:  

Art. 1º O Art. 148 da Resolução nº 93, de 13 de março de 2013, 

passa a vigorar acrescido do parágrafo segundo, transformando-se o parágrafo 

único do artigo mencionado em parágrafo primeiro:  

“Art. 

148............................................................................................................ 

§ 1º ................................................................................................. 

§ 2º Ressalvada a hipótese do artigo 149, § 2º, cópia do inteiro teor 

da proposição deverá ser remetida aos Ministérios Públicos da 

União e dos Estados e às Associações Nacionais do Ministério 

Público, para, querendo, manifestarem-se sobre a temática versada 

nos autos, no prazo de trinta dias. 

  
Brasília, __, de ___________ 2019. 

 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público   

 


