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EXCELENTÍSSIMO DR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS  
 
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 Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, 

de 13 de março de 2013), com observância das disposições da Lei Complementar (LC) nº 95, 

de 26 de fevereiro de 1998, Proposta de Emenda Regimental, com o objetivo de alterar o 

artigo 148, §1º, em obséquio à tecnicidade do termo utilizado no referido artigo, por tratar-se 

de manifestação do Relator proferida em Órgão Colegiado. 

 

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 RI/CNMP.  

 

                                                                            

Brasília/DF, 24 de maio de 2022.  

 

 

                   Conselheiro OSWALDO D'ALBUQUERQUE  

                     Corregedor Nacional do Ministério Público 
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JUSTIFICATIVA 

 

1. Trata-se de Proposição que visa alterar o artigo 149, §1º, do Regimento Interno 

do Conselho Nacional do Ministério Público, com o fito de utilizar um termo técnico mais 

apropriado em sua redação. 

 

2. O texto está redigido da seguinte forma: 

 

Art. 149. As emendas, apresentadas ao Relator no prazo de trinta dias, serão aditivas, supressivas, 

modificativas ou substitutivas e deverão ser acompanhadas de justificação sucinta. 

§1º: Findo o prazo de apresentação de emendas, o Relator emitirá parecer, no prazo de trinta 

dias, podendo incluir emendas de sua iniciativa ou optar pela apresentação de substitutivo, 

enviará cópia integral dos autos, em meio digital, aos demais Conselheiros, e solicitará a inclusão 

do feito na pauta de julgamento.  

 

3. Assim, para que se possa alcançar a melhor técnica na redação do texto faz-

se necessária a substituição do termo “emitirá parecer” pelo termo “proferirá voto”, a fim de 

que o texto regimental expresse com maior propriedade o nome iuris  do documento que o 

Relator proferirá após o fim do prazo de apresentação de emendas e submeterá ao crivo do 

Plenário desta Corte de Controle, conforme o artigo supracitado. 

 

4. Essa alteração se deve ao fato de que a emissão de parecer é intrínseca à 

atuação do Membro Ministerial em seu cotidiano nas Promotorias e Procuradorias de Justiça, 

enquanto no Conselho Nacional do Ministério Público os Conselheiros emitem voto em sua 

atuação plenária. 

 

5. Nesse contexto, evidenciada a necessidade de adequação do termo utilizado 

no artigo 149, §1º, nos termos acima indicados, apresento a proposição em tela, propugnando 

por sua tramitação na forma regimental.  
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2022.  

 

 

 

Altera o 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 __________ de 2022.  

 

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 a competência de expedir atos regulamentares tem grande 

significado institucional, pois representam a ordem administrativa constitucionalmente atribuída e 

defendida por seus legítimos integrantes;  

 

 

RESOLVE:  

 

 

Art. 1° Alterar o artigo 149, §1º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013), que passa a vigorar com a seguinte alteração:  

 

“Art. 149 As emendas, apresentadas ao Relator no prazo de trinta dias, 

serão aditivas, supressivas, modificativas ou substitutivas e deverão ser 

acompanhadas de justificação sucinta. 

§ 1º Findo o prazo de apresentação de emendas, o Relator proferirá 

voto, no prazo de trinta dias, podendo incluir emendas de sua iniciativa 

ou optar pela apresentação de substitutivo, enviará cópia integral dos  
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autos, em meio digital, aos demais Conselheiros, e solicitará a inclusão 

do feito na pauta de julgamento.”  

 

 

 

Art. 2° Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

                             ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS  

                      Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


		2022-05-25T17:52:07-0300
	OSWALDO DALBUQUERQUE LIMA NETO:82606




