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Excelentíssima Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 
 
 
 
 
 

Na condição de membro deste Conselho Nacional do Ministério Público, venho à 

presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, apresentar proposta de emenda regimental, a 

fim de que possa ser analisada e aperfeiçoada. 

 

 

Brasília-DF, 15 de maio de 2018 

 
 
 
 

 

ERICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO 

Conselheiro Nacional 
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JUSTIFICATIVA 

 

O procedimento de homologação dos Processos Administrativos Disciplinares 

deve observar as regras estabelecidas pelo regimento interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

Em que pese, atualmente, os processos administrativos disciplinares serem 

apresentados ao plenário para homologação pelos respectivos conselheiros relatores aos quais têm 

sido distribuídos após decisão de instauração prolatada pela Corregedoria Nacional, há, no entanto, 

um vício referido procedimento, que está a ser operado em desacordo com o contido no Regimento 

Interno deste Conselho, uma vez que a homologação ou referendo de PAD deve ser trazido ao 

Plenário por aquele que o instaurou, ou seja, pelo Corregedor Nacional. 

 

Neste sentido, o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público, no capítulo que trata “DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR E DA SINDICÂNCIA”, mais 

especificamente no art. 77, seus incisos e parágrafos, estabelece: 

“Art. 77. Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o prazo sem 
manifestação ou encerradas as diligências, o Corregedor Nacional poderá ado-
tar uma das seguintes providências: 
I – arquivar a reclamação, se ocorrer a perda do objeto ou se o fato não consti-
tuir infração disciplinar ou ilícito penal; 
II – instaurar sindicância, se as provas não forem suficientes ao esclarecimento 
dos fatos; 
III – encaminhar cópia da reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder 
na forma do artigo 78 deste Regimento; 
IV – instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, se houver 
indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configu-
rada inércia ou insuficiência de atuação, publicando a respectiva portaria; 
(grifei) 
V – propor ao Plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instau-
rado na origem; 
VI – encaminhar a matéria para distribuição a outro Conselheiro, se se fizer 
necessário o exame preliminar da legalidade do ato praticado. 
(...) 
§ 2º Nas hipóteses do inciso IV e do § 1º deste artigo, o feito será submetido 
ao referendo do Plenário na sessão plenária subsequente, com a prévia in-
timação do reclamado, ao qual será facultada a realização de sustentação 
oral. (Redação dada pela Emenda Regimental n° 12, de 28 de março de 2017) 
(grifei) 
§ 3º Nos casos do parágrafo anterior, a decisão só produzirá efeitos a partir 
do seu referendo pelo Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n° 
12, de 28 de março de 2017) (sem grifo no original) 
§ 4º Instaurado o processo administrativo disciplinar, o feito será encami-
nhado para distribuição a outro Conselheiro. (Incluído pela Resolução n° 
103, de 2 de dezembro de 2013)” 
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Já no que diz respeito à sindicância o Regimento Interno dispõe que: 
 
Art. 84. Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo 
ao Corregedor Nacional arquivar a sindicância ou instaurar, com o refe-
rendo do Plenário, na forma do art. 77, § 2º, processo administrativo disci-
plinar, indicando, neste caso, os fundamentos da decisão, a infração cometida 
e a sanção que entender cabível. (Redação dada pela Emenda Regimental n° 
12, de 28 de março de 2017) (sem grifo no original) 

 

Já o art. 90 do referido regimento estabelece: 

Art. 90. O processo administrativo disciplinar terá prazo de conclusão de no-
venta dias, a contar da publicação da portaria inaugural, prorrogável, mo-
tivadamente, pelo Relator, em decisão a ser referendada pelo Plenário na pri-
meira sessão subsequente. 
 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de compatibilizar sistematicamente o 

texto dos arts.77, §2º e 90, bem como possibilitar, neste contexto, a concessão de uma vista coletiva 

em caso de dúvidas surgidas durante o julgamento do referendo, o que pode ser feito mediante a 

alteração do § 3º do art. 77. 

Para tanto, sugiro o acréscimo da expressão “pelo Corregedor Nacional” ao 

art. 77, § 2º, e da possibilidade de vista coletiva, além de substituir a expressão “a contar da publicação 

da portaria inaugural” pela expressão “a contar do referendo da decisão de instauração pelo 

Plenário”, já que esta decisão somente produzirá efeitos a partir do seu referendo pelo Plenário. 

 

Com estas justificativas, submeto a proposta à aprovação do Plenário, após 

regular tramitação, sugerindo a sua devida aprovação, nos termos do texto anexo. 

 

ERICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 

EMENDA REGIMENTAL Nº         , DE          DE                           DE             . 
 
 

Altera os arts. 77, §§ 2º e 3º, e 90, do Regimento Interno do 
Conselho Nacional do Ministério Público — RICNMP, para 
modificar regra que estabelece o início da contagem do 
prazo para a conclusão do processo administrativo 
disciplinar. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no art. 130-A da Constituição Federal e com fundamento nos arts 147 a 151 do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP, nos autos da Proposição 

n° 1.00079/2017-70, julgada na 2ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2017; e 

Considerando que compete ao Plenário a alteração de seu Regimento Interno, nos termos do 

art. 5°, XII, do RICNMP; 

Considerando que atualmente o art. 90 do RICNMP estabelece que o prazo de 90 (noventa) 

dias para conclusão do processo administrativo disciplinar deve ser contado a partir da publicação da 

portaria inaugural; 

Considerando a necessidade de submeter os Processos Administrativos Disciplinares ao 

referendo do plenário pelo Corregedor Nacional, conforme art. 77, §2º, do RICNMP; 

Considerando que o art. 77, §3º do RICNMP dispõe que a decisão só produzirá efeitos a 

partir do seu referendo pelo Plenário; 

Considerando a necessidade de compatibilizar o conteúdo do art. 90 com o disposto no art. 

77, §§ 2º e 3º, ambos do RICNMP, RESOLVE: 

 

Art. 1º O artigo 77, §§ 2º e 3ª, da Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento 

Interno do Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP) passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

“§ 2º Nas hipóteses do inciso IV e do § 1º deste artigo, o feito será submetido, 

pelo Corregedor Nacional, ao referendo do Plenário na sessão plenária 

subsequente, com a prévia intimação do reclamado, ao qual será facultada a 

realização de sustentação oral. 

§ 3º Nos casos do parágrafo anterior, por ocasião do julgamento, será 

possível a concessão de vista coletiva e por uma única vez, sendo que a 

decisão de instauração só produzirá efeitos a partir do seu referendo pelo 
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Plenário.” 

Art. 2º O artigo 90 da Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP) passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 90. O processo administrativo disciplinar terá prazo de conclusão de no-
venta dias, a contar do referendo da decisão de instauração pelo Plenário, 
prorrogável, motivadamente, pelo Relator, em decisão a ser referendada pelo 
Plenário na primeira sessão subsequente.” 

Art. 3º. A nova redação do caput do art. 90 terá efeitos a partir de 15 de maio de 2018. 

 
Brasília-DF,           de                                  de                  . 

 
 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


