
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na condição de Membro do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, 

venho à presença de Vossa Excelência apresentar proposta de Emenda Regimental com o 

objetivo de alterar os parágrafos 2º e 7º, do artigo 7º-A do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público, mediante leitura em Sessão e distribuição de cópias aos demais 

Conselheiros, para que possa ser analisada, votada e aprovada pelo Plenário com dispensa dos 

prazos regimentais, na forma do art. 149, § 2º, do RI/CNMP1. 

Coloco-me, para tanto e desde logo, à disposição de Vossa Excelência e dos 

nobres Pares. 

 
Brasília-DF, em 22 de junho de 2021. 

 

 
SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Art. 149. [...] §2º Em casos de excepcional relevância e urgência, os prazos poderão ser reduzidos ou suprimidos 
pelo Plenário. 
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EMENDA REGIMENTAL Nº [...], DE [DIA] DE [MÊS] DE 2021. 
 
 
 

Altera os parágrafos 2º e 7º, do artigo 7º-A do Regi-
mento Interno do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atri-

buições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição da República, 

e com fundamento nos artigos 23, incisos IV e VI, e 147 e seguintes, de seu Regimento Interno; 

Considerando a edição da Emenda Regimental nº 31, de 10 de março de 2021, a qual 

acrescentou os artigos 7º-A, 7º-B e 7º-C ao Regimento Interno do Conselho Nacional do Mi-

nistério Público, para o fim de instituir o Plenário Virtual no âmbito deste Conselho; 

Considerando a superveniente publicação da Emenda Regimental nº 34, de 10 de 

março de 2021, a qual alterou os artigos 7º e 54 do Regimento Interno do CNMP, para fixar 

para o fim de estabelecer prazo para inclusão de feitos na pauta de julgamento e para sua sub-

sequente publicação, dentre outras providências; 

Considerando a conveniência e a necessidade de compatibilizar as disposições das 

Emendas Regimentais nº 31/2021 e nº 34/2021, para o fim de padronizar as regras relacionadas 

aos aludidos prazos, bem como para atualizar a remissão, efetuada pelo § 7º, do artigo 7º-A, à 

norma regimental que trata da manutenção em pauta de processos não julgados; RESOLVE: 

 

Art. 1º O art. 7º-A do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, 

aprovado pela Resolução nº 92, de 13 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º-A. .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

§ 2º A pedido do Relator, as sessões do Plenário Virtual serão convocadas pelo Presi-

dente, observados os prazos estabelecidos no art. 7º, §§ 3º e 4º, deste Regimento. 
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.................................................................................................... 

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

do art. 7º, § 6º, deste Regimento Interno.” 

Art. 2º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, [dia] de [mês] de 2021. 

 
 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J U S T I F I C A Ç Ã O 
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Excelentíssimo Senhor Presidente e Nobres Pares, tenho a honra de lhes 

apresentar esta proposta de Emenda Regimental com a pretensão de atualizar as disposições 

que regulamentam o Plenário Virtual, para o fim de compatibilizá-las com as alterações 

promovidas pela Emenda Regimental - ER nº 34/2021. 

Indico inicialmente que a presente proposta conta com as valorosas sugestões 

apresentadas pelo Exmº Secretário-Geral deste Conselho Nacional, formuladas a partir de 

relevantes informações produzidas pela Secretaria Processual deste CNMP. 

Destacou Sua Excelência que: 

[...] Como se sabe, a Emenda Regimental nº 31, de 10 de março de 2021 (ER 
nº 31/2021), nos autos da Proposição 1.00631/2019-55, sob Relatoria de Vossa 
Excelência, instituiu o Plenário Virtual no âmbito deste Conselho, de modo a 
viabilizar o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que 
aguardam apreciação pelo Plenário do CNMP. 

Nesse contexto, durante a reunião de validação do Sistema “Plenário Virtual”, 
realizada no dia 8 de abril, os Conselheiros presentes na ocasião interpretaram 
que tanto o prazo para inclusão de processos na pauta do Plenário Virtual, 
quanto o prazo mínimo a ser observado entre a publicação da referida pauta e 
a realização da sessão do Plenário Virtual serão os mesmos definidos no 
Regimento Interno por meio da Emenda Regimental nº 34, de 10 de março 
2021 (ER nº 34/2021). 

Dessa forma, após análise prática dos normativos supracitados, faz-se preciso 
analisar a adequação do § 2º do art. 7º-A do RICNMP (o qual estabelece: “A 
pedido do Relator, as sessões do Plenário Virtual serão convocadas pelo 
Presidente com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência”), uma vez 
que tal dispositivo aparentemente encontra-se em dissonância com os prazos 
cristalizados nos §§ 3º e 4º do art. 7º RICNMP, in verbis: 

Art. 7º As sessões plenárias serão ordinárias ou extraordinárias. [...] 

§ 3º O termo para inclusão de processos na pauta da sessão ordinária 
subsequente findará 10 (dez) dias antes da realização desta, conforme 
calendário de sessões previamente publicado, nos termos do § 1º deste 
artigo, ressalvando-se a possibilidade de prazo diverso a ser 
comunicado pelo Presidente aos integrantes do Plenário quando o 
intervalo entre as sessões recair nos meses de janeiro e julho. 

§ 4º As pautas das sessões plenárias expressarão a ordem do dia e serão 
publicadas no Diário Eletrônico do Conselho, com pelo menos 6 (seis) 
dias de antecedência, conjuntamente, se houver sessões ordinárias e 
extraordinárias subsequentes, devendo ser encaminhada aos 
Conselheiros a documentação pertinente a cada um de seus pontos.  

Nesse mesmo diapasão, merece análise o § 7º do art. 7º-A do RICNMP, o qual 
estabelece que “Não concluído o julgamento, na forma do § 6º deste artigo, 
observar-se-á a regra do art. 7º, § 5º, deste Regimento Interno”. O mais 
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acertado seria fazer referência ao § 6º do art. 7º, que estabelece: “Os processos 
não julgados permanecerão em pauta, observada a ordem de inclusão”. Isso se 
deve devido ao fato de que, com entrada em vigor da ER nº 34/2021 (art. 7º), 
não foram observadas as questões tratadas pela ER nº 31/2021 (art. 7º-A). [...] 

A primeira alteração busca adotar no Plenário Virtual os mesmos prazos para 

inclusão de feitos na pauta de julgamento e para sua subsequente publicação já estabelecidos 

no art. 7º, §§ 3º e 4º, do Regimento Interno - RI do CNMP.  

Parece-nos conveniente e necessária a padronização dos aludidos prazos, pois 

considero que os fundamentos que levaram a sua adoção na ER nº 34/2021 aplicam-se, 

igualmente, ao Plenário Virtual, além do que evitará eventuais equívocos interpretativos que 

possam acarretar prejuízos para as partes e para seus advogados. 

A segunda alteração, por sua vez, destina-se tão-somente a atualizar a remissão 

efetuada pelo art. 7º-A, § 7º, relacionada à previsão de manutenção em pauta de processos não 

julgados, a qual ficou desatualizada desde a renumeração dos parágrafos do art. 7º do RI/CNMP 

promovida pela mencionada ER nº 34/20212. 

Foram esses, portanto, os fundamentos e considerações que me motivaram a 

delinear a presente proposta de Emenda Regimental, de maneira que a apresento ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente e aos Nobres Pares e postulo que, uma vez analisada, possa 

ser votada e, enfim, aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Brasília-DF, 22 de junho de 2021. 

 

 
SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 
2 A aludida regra estava prevista no § 5º, do art. 7º do RI/CNMP e, com a edição da ER nº34/2021, passou a constar 
do § 6º daquele artigo. 


