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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

No uso da atribuição conferida pelo art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público; e em atenção ao Ofício n. 121/2021-PNP, de 11 de junho 

de 2021, subscrito pelo Representante Institucional da OAB junto a este CNMP, Dr. Ulisses 

Rabaneda, e pelo Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, 

Dr. Alex Sarkis, apresentamos a Vossa Excelência Proposta de Emenda Regimental com vistas a 

modificar o Regimento Interno desta Casa, de modo a prever que a realização de sustentação oral 

perante este Conselho é atividade privativa de advogados e Membros do Ministério Público 

brasileiro, ressalvado o disposto no caput e § 1º do art. 55 do Regimento Interno. 

 

Além disso, encaminhamos anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido por 

estas Conselheiras, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à 

tramitação desta Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP. 

 

Brasília – DF, 22 de junho de 2021. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 

 

(Documento assinado digitalmente) 

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

A presente proposta visa estatuir que a realização de sustentação oral perante este 

Conselho, ressalvado o disposto no caput e § 1º do art. 55 do Regimento Interno, é atividade 

privativa de advogados e Membros do Ministério Público brasileiro.  

 

Em síntese, cumpre salientar que, em 11 de junho de 2021, recebemos ofício 

subscrito pelo Representante Institucional da OAB junto a este CNMP, Dr. Ulisses Rabaneda, e 

pelo Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Dr. Alex 

Sarkis, solicitando nossa avaliação a respeito da possibilidade/necessidade de apresentação de 

Proposição com o objeto acima especificado. 

 

Em suas razões, afirmaram os Exmos. subscritores do aludido expediente a total 

importância da normatização pretendida, “pois garante aos advogados a realização dos atos típicos 

da advocacia, dentre os quais se encontram a de promover sustentação oral em órgãos 

Administrativos e Judiciais, bem como garante às partes um julgamento justo e com a 

imprescindível defesa técnica”. 

 

Ademais, conforme asseverado, evita-se que “indivíduos sem qualquer preparo ou 

responsabilidade possam utilizar da Tribuna desse e. Conselho de forma desrespeitosa ou para 

desacatar os nobres Conselheiros e a Entidade que representa o órgão máximo do Ministério 

Público Brasileiro, como ocorreu no julgamento do Processo nº 1.00223/2021-27, no dia 8 de julho 

de 2021”. 

 

Pois bem. Louvando a brilhante iniciativa do Representante Institucional da OAB 

junto ao CNMP e do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas do CFOAB, reputamos 

como necessária uma modificação regimental com a finalidade de garantir que as sustentações orais 

perante o CNMP sejam permitidas apenas aos advogados regularmente habilitados nos autos e aos 

Membros do Ministério Público. 

 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 3/10 
 

Com efeito, impende acentuar que a sustentação oral se constitui em uma das 

principais ferramentas de que dispõem as partes, haja vista ser a oportunidade que elas têm de 

esmiuçar determinados aspectos da tese apresentada por meio de petição. Por certo, no âmbito do 

contraditório e da ampla defesa se situa o direito de sustentar oralmente.  

 

In casu, são naqueles dez minutos previstos no regimento interno que o interessado 

tem a possibilidade de se dirigir aos julgadores e chamar a atenção para detalhes importantes da 

lide, ou apontar documentos significantes que constem nos autos e aos quais, até aquele momento, 

não foi dado o devido valor. 

 

Cumpre aqui chamar a atenção para um ponto. Na sistemática adotada 

regimentalmente por esta Corte Administrativa, a sustentação oral ocorre após a apresentação de 

relatório e voto pelo Relator. In verbis: 

 

Art. 54. Após a apresentação de relatório e voto pelo Relator, e havendo 

pedido de sustentação oral, o Presidente dará a palavra, sucessivamente, ao 

requerente ou recorrente e ao requerido ou recorrido. 

 

Ora, tal circunstância apenas reforça a relevância da sustentação oral. Isso porque a 

possibilidade de que o interessado, quando lhe for dada a palavra pelo Presidente, já conheça a 

orientação e os termos do voto, permite-lhe melhor delinear a defesa diante dos julgadores, 

tornando, assim, recomendável a inscrição da parte para tentar rebater ou ratificar os argumentos 

esposados. 

 

Por relevante, trazemos à colação as brilhantes considerações de Mauro Otávio Nacif 

a respeito da defesa oral em tribuna1: 

 

A defesa oral é o corolário de todo o esforço realizado pelo advogado, nos 

processos criminais. Alguns entendem que os magistrados de Superior Instância 

não dão a devida atenção às ponderações orais aduzidas. Não pensamos assim. Os 

julgadores apreciam devidamente os esclarecimentos que lhes são prestados, 

oralmente. A preocupação de acertar é uma constante dos nossos Tribunais, e não 

 
1 NACIF, Mauro Otávio. Da sustentação oral nos tribunais. Disponível em: 

http://www.revistajustitia.com.br/revistas/awyd3c.pdf 
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há quem, em sã consciência, e recuse a ouvir e ponderar uma palavra oportuna e 

bem lançada, que o habilite a decidir com maior segurança e tranquilidade. Não se 

diga que a presença do advogado em Superior Instância é supérflua e despicienda. 

É uma presença válida e importante, tanto para o cliente quanto para à própria 

Justiça. 

 

A sustentação oral bem-feita, objetiva, séria e ponderada (sem preocupar-se o 

profissional em impressionar pela oratória) completa a defesa e propicia ao 

constituinte ampla defesa, sendo seus interesses resguardados até o último instante. 

Se, depois de tudo feito, a vitória não sorrir ao advogado, ao menos, terá ele à 

consciência tranquila, pois seu patrocinado foi defendido até o fim. Os julgadores, 

que leram as razões escritas, irão ouvir à defesa oral com respeito e consideração. 

Os juízes que não apreciaram as alegações escritas, que não tiveram vista do 

processo, com muito maior razão, irão ouvir a defesa oral, que lhes trará subsídios 

importantes para o deslinde da causa. Estarão atentos à palavra do juiz relator, mas, 

também, ouvirão a palavra esclarecedora do advogado. Todos sonham com isto: o 

cliente e a Justiça. 

 

Não obstante a relevância da atividade acima discutida, reconhecemos que pode este 

CNMP, no legítimo exercício da competência fixada no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da 

Constituição Federal, estabelecer regras que melhor disciplinem o instituto da sustentação oral. 

 

Como o próprio nome expressa, o regimento interno tem eficácia na regulação da 

economia interna de um determinado ente. Segundo PONTES DE MIRANDA, o Regimento 

Interno é a lei interna do corpo legislativo, judiciário ou administrativo a que se destina (in 

Comentários à Constituição de 1967. com a Emenda n. 1. de 1969. Tomo m. pg. 593). 

 

Com efeito, compreendemos que, de modo a racionalizar as atividades desta Casa e 

otimizar a função institucional deste Conselho, revela-se premente estabelecer regra que melhor 

delimite a capacidade para realização de sustentação oral perante esta Casa. Nesse sentido, facultar 

apenas a advogados regularmente constituídos e a Membros do Ministério Público essa 

possibilidade de fazer uso da tribuna, longe de se constituir em um óbice de acesso a este Casa, 

assegura ao cidadão que sua demanda, necessariamente, seja defendida em sessão com a habilitação 

técnica necessária. Em suma, garante-se às partes um julgamento justo e com a imprescindível 

defesa técnica, consoante bem frisaram o Representante Institucional da OAB junto ao CNMP e o 

Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas do CFOAB. 
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Frise-se ainda, por relevante, que a condição em tela delineada também tem o condão 

de obstaculizar que sustentações absolutamente desconexas ou com verdadeiro descontrole 

verborrágico, representando achincalhe à relevância desta Corte Constitucional, sejam realizadas 

perante o Colegiado. Infelizes episódios vivenciados nesta Casa comprometem não apenas a 

eficiência, a economia de recursos e o tempo para o julgamento de processos, como também a 

seriedade dos trabalhos aqui desenvolvidos e a própria honorabilidade dos Membros do Plenário. 

 

Assim sendo, facultar o uso da tribuna somente aos Membros do Ministério Público 

e aos advogados regularmente constituídos, por certo, permite que esta Casa melhor analise os casos 

que são trazidos a nossa apreciação nas ponderações orais aduzidas em uma sustentação oral técnica 

e consciente dos limites de atuação desta Corte Administrativa.  

 

Assegura-se, ainda, que a necessidade de observância aos deveres do cargo ou da 

profissão sirva de balizamento para uma manifestação séria e ponderada. Não é admissível que se 

utilize deste Conselho Nacional para se dar vazão ao achincalhe, à humilhação, ao vexame e ao 

constrangimento, muitas vezes sem consequência e sem punição aos que o levam a efeito. É nesse 

sentido que se faz necessária, também contra esses abusos cometidos em nome do direito de petição 

e em deferência constitucional ao Estado e à sua autoridade, a emenda regimental aqui proposta. 

 

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em que pese tenha atribuição para 

julgar processos que prescindem de capacidade postulatória, a exemplo do Habeas Corpus, não 

viabiliza o acesso à tribuna pelo cidadão comum, considerando ser ato privativo de advogado a 

sustentação oral. Vejam-se os dispositivos abaixo, extraídos do Regimento Interno daquela Corte: 

 

Art. 97. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, um 

extrato da ata que conterá: 

i  –  a decisão proclamada pelo Presidente; 

ii  –  os nomes do Presidente, do Relator, ou, quando vencido, do que for 

designado, dos demais Ministros que tiverem participado do julgamento, e do 

Procurador-Geral ou Subprocurador-Geral, quando presente; 

iii  –  os nomes dos Ministros impedidos e ausentes; 

IV  –  os nomes dos advogados que tiverem feito sustentação oral. 

 

 

Art. 124. As sessões serão públicas, salvo quando este Regimento determinar que 
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sejam secretas, ou assim o deliberar o Plenário ou a Turma. 

Parágrafo único. Os advogados ocuparão a tribuna para formularem 

requerimento, produzirem sustentação oral, ou responderem às perguntas que 

lhes forem feitas pelos Ministros 

(...) 

Art. 128. Os julgamentos a que o Regimento não der prioridade realizar-se-ão, 

sempre que possível, de conformidade com a ordem crescente de numeração dos 

feitos em cada classe. 

§ 1º   Os processos serão chamados pela ordem de antiguidade decrescente dos 

respectivos Relatores. O critério da numeração referir-se-á a cada Relator. 

§ 2º   O Presidente poderá dar preferência aos julgamentos nos quais os 

advogados devam produzir sustentação oral. 

(...) 

Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, 

dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e 

ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 

§ 1º   O assistente somente poderá produzir sustentação oral quando já admitido. 

§ 2º   Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos 

declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 

§ 3º   Admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, 

quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento. (Incluído pela 

Emenda Regimental n. 15, de 30 de março de 2004) 

§ 4º  No julgamento conjunto de causas ou recursos sobre questão idêntica, a 

sustentação oral por mais de um advogado obedecerá ao disposto no § 2º do 

art. 132. (Incluído pela Emenda Regimental n. 20, de 16 de outubro de 2006) 

§ 5º   Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral 

por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das 

Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico 

disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas 

antes do dia da sessão.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de 

março de 2020). 

 

Ressaltem-se ainda os seguintes julgados, obstaculizando a sustentação inclusive 

para estagiários de direito: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO PRIVATIVO DE 

ADVOGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DA 

IMPETRAÇÃO.  

1. Não é permitida a prática de sustentação oral por estagiário de advocacia (art. 

124, parágrafo único, do RI/STF).  

2. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão preventiva. 
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Precedentes.  

3. Habeas corpus prejudicado. (HC 118317, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 

18-12-2013) 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO 

ORAL. DIREITO DO RÉU. ATUAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM SESSÃO DE 

JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO 

PARA O ATO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. É defeso ao estagiário de Direito a prática de ato privativo de advogado. 

2. A denegação da sustentação oral do recurso viola o direito à ampla defesa, 

assegurado aos réus pela Constituição Federal. 

3. Ordem concedida 

(STJ. 6ª T. HC nº 47.803/GO. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 15.02.2007). 

 

Veja-se ainda o disposto no Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente no 

âmbito deste CNMP por força do disposto no art. 165 do RICNMP) a respeito da realização de 

sustentação oral em sessões de julgamento, bem ilustrando a garantia aos advogados da realização 

dos atos típicos da advocacia, dentre os quais se encontram a de promover sustentação oral em 

órgãos Administrativos e Judiciais: 

 

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o 

presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos 

de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 

15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes 

hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :  

I - no recurso de apelação;  

II - no recurso ordinário;  

III - no recurso especial;  

IV - no recurso extraordinário;  

V - nos embargos de divergência;  

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;  

VII - (VETADO);  

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que 

versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;  

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.  

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas 

observará o disposto no art. 984 , no que couber.  

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até 

o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo 

das preferências legais.  

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá 

sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o 

extinga.  
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§ 4º É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa 

daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de 

videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e 

imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.  

 

Por fim, fazemos o registro de que a modificação regimental aqui sugerida não 

impede, nos termos do caput e § 1º do art. 55 do RICNMP, que ocupem a tribuna autoridades, 

técnicos ou peritos que, a critério do Presidente, possam contribuir para o julgamento do caso com o 

esclarecimento de questões de fato; ou presidentes das entidades representativas dos Membros e 

servidores do Ministério Público, assim comprovados, antes da votação dos temas de interesse 

direto e coletivo dos segmentos representados.  

 

Desta feita, considerando as razões e justificativas expostas, bem como a relevância 

do tema, apresentamos Proposição que visa alterar o Regimento Interno desta Casa e 

requeremos que a presente proposta receba a devida tramitação regimental perante este Conselho 

Nacional, para que, ao final, seja aprovada. 

 

Brasília, 22 de junho de 2021. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 

 

(Documento assinado digitalmente) 

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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EMENDA REGIMENTAL n° _, de __ de __ de 2021. 

 

Acrescenta parágrafo ao art. 54 do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, 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 _ de 2021, 

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

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

Considerando a necessidade de racionalizar as atividades desta Casa e otimizar a função 

institucional deste Conselho; 

Considerando que facultar apenas a advogados regularmente constituídos e Membros do 

Ministério Público a possibilidade de fazer uso da tribuna assegura ao cidadão um julgamento justo 

e com a imprescindível defesa técnica, permitindo que o CNMP melhor analise os casos que são 

trazidos a nossa apreciação nas ponderações orais aduzidas em uma sustentação oral técnica e 

consciente dos limites de atuação desta Corte Administrativa;  

Considerando a necessidade de se preservar não apenas a eficiência, a economia de 

recursos e o tempo para o julgamento de processos, como também a seriedade dos trabalhos aqui 

desenvolvidos e a própria honorabilidade dos Membros do Plenário, contra abusos cometidos em 

nome do direito de petição, RESOLVE: 

 

Art. 1° O art. 54 da Resolução n° 93, de 13 de março de 2013, passa a vigorar acrescido 

do parágrafo 8º com a seguinte redação: 

 

“Art. 54...................................................................................................  

§ 8º — A realização de sustentação oral perante este Conselho Nacional do Ministério 

Público, ressalvado o disposto no caput e § 1º do artigo 55, é atividade privativa de advogados e 

Membros do Ministério Público brasileiro.” 
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Art. 2º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília, __ de __ de 2021. 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


