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GABINETE CONSELHEIRO OSWALDO  D´ALBUQUERQUE  

 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. 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 43, § 3º, do Regimento Interno do CNMP, visando disciplinar a oitiva da parte Requerida, 

a critério do Relator, em caso de pedido de medida liminar ou cautelar formulado pela parte 

Requerente. 

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, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Conselheiro OSWALDO D'ALBUQUERQUE 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

1. Trata-se de Proposição que visa alterar o art. 43, § 3º, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, com o fito de disciplinar a possibilidade do Relator, 

a seu critério, determinar a oitiva prévia da parte Requerida em caso de formulação de medida 

liminar ou cautelar. 

 

2. Com efeito, constitui praxis adotada por alguns Conselheiros determinar tal 

oitiva quando postulada medida liminar ou cautelar, não existindo no âmbito do RICNMP 

permissivo expresso neste sentido, tal como prescreve algumas legislações ordinárias, caso da 

Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público, e estabelece em seu art. 2º a audiência do representante judicial da pessoa 

jurídica de direito público, em 72 (setenta e duas) horas, em sede de mandado de segurança e 

ação civil pública. 

 

3. No mesmo compasso, o art. 300, § 2º, do CPC, estatui que a “tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”, assentando a possibilidade do 

exercício do contraditório nas medidas de urgência. 

 

4. De mais a mais, a alteração que ora se propõe não subtrai do Relator o poder de 

deferir as medidas liminares ou cautelares inaudita altera pars, mas tem o condão, 

sobremaneira, de resguardar as providências inerentes a oportunizar o contraditório nas tutelas 

emergenciais, caso o Conselheiro relator assim entender pertinente. 

 

5. Nesse contexto, evidenciada a relevância da matéria, forçoso reconhecer a 

necessidade de regulamentação interna corporis da aludida oitiva prévia da parte Requerida em 

caso de pleitos de medidas liminares ou cautelares, visando, em última análise, conferir maior 

segurança jurídica nas decisões liminares proferidas por esta Corte de Controle, razão pela qual 

submeto tal proposição ao crivo deste Plenário. 
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‘EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2020. 

 

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 2020. 

 

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. 1º O art. 43, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

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

Art. 43.............. 

§ 3º Na hipótese do inciso VIII deste artigo, o Relator poderá, a seu critério, 

submeter a decisão ao referendo do Plenário, bem como determinar a oitiva prévia 

da parte Requerida, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. 

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

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


