
 
 
 

 
 

 
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, com observância das dispo-

sições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, Proposta de Emenda Regimental 

para que, no prazo regulamentar, possa vir a ser analisada. 

 

Encaminho em anexo, outrossim, a justificação e o texto sugestivo da Emenda Regi-

mental, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências necessárias à tramitação desta 

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

  

Brasília, 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 
 
 

 
 
Altera o RICNMP, para incluir a previsão de remessa das 
proposições aprovadas em Plenário à Comissão de 
Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência - CALJ, 
para, se cabível, apresentação da redação final.  

 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no art. fixada no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a atribuição da Comissão de Acompanhamento Legislativo e 

Jurisprudência de zelar pela racionalização das normas internas do CNMP e pela observância da 

técnica de redação legislativa; 

CONSIDERANDO que a elaboração legislativa exige, acima de tudo, bom senso e 

responsabilidade, uma vez que as resoluções do CNMP são atos normativos primários, por buscar o 

seu fundamento de validade diretamente no texto constitucional; 

CONSIDERANDO o grande volume proposições apresentadas neste Conselho, nem 

sempre precedidas do necessário estudo sobre as normas internas em vigor que tangenciam o mesmo 

assunto;  

CONSIDERANDO a necessidade de evitar a existência de normas esparsas sobre o 

mesmo tema, muitas vezes dificultando a exegese sobre a vigência ou revogação tácita de 

dispositivos de normas sobrepostas; 

CONSIDERANDO que a CALJ propôs iniciativa em seu plano de gestão de 2020 

visando à consolidação das normas do CNMP (PG_20_CALJ_001), no afã de condensar o número 

de Resoluções desta Casa;  

CONSIDERANDO que a tarefa da CALJ restringir-se-ia somente a evitar lapso 

formal, incorreção de linguagem e inadequações à técnica legislativa, além de verificar a existência 

de norma interna ou outra proposição em trâmite com temática semelhante à da proposta apreciada, 

sem imiscuir-se no mérito; 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 23, inciso IV, do Regimento Interno,  
 
 
RESOLVE: 

 
 



 
 
 

 
Art. 1º O artigo 151 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 151. (...)  

§ 1º A proposição considerar-se-á aprovada se obtiver o voto favorável da maioria 

absoluta do Plenário. 

§ 2º Uma vez aprovada, a proposição seguirá para a Comissão de Acompanhamento 

Legislativo e Jurisprudência – CALJ que, se entender cabível, apresentará redação 

final da proposição, considerando: 

I – adequação à técnica de redação legislativa, em especial à Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998; 

II – a obediência à norma culta da língua portuguesa; 

III – a existência de norma interna em vigor que aborde, ainda que parcialmente, tema 

semelhante ao da proposta aprovada. 

§ 3º A redação final não poderá atingir o mérito da proposição já aprovada, 

restringindo-se a seus aspectos de forma. 

§ 4º A redação final será apresentada na sessão plenária seguinte para homologação, 

por maioria simples, após a qual será publicada no Diário Eletrônico do Conselho. 

§ 5º Não sendo apresentada a redação final no prazo referido no § 4º, considerar-se-

á como sendo dispensada, permanecendo a proposição aprovada na sua forma 

original.  

§ 6º A aprovação da redação final dispensa relatório e discussão, exceto se requerida 

por algum Conselheiro.” 

 

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

 
 
 

J U S T I F I C A Ç Ã O 
 
 

No exercício de suas atribuições, o Conselho Nacional do Ministério Público 

expediu, até a presente data, mais de 200 (duzentas) resoluções e 70 (setenta) recomendações, acerca 



 
 
 

 
das mais diversas matérias, além de enunciados e súmulas oriundos de sua jurisprudência. Observa-

se, ainda, que existem mais de 80 (oitenta) propostas em regime de tramitação. 

Muitos destes atos normativos, embora independentes, versam sobre temas que se 

relacionam e se sobrepõem, tornando-se imperioso condensá-los por temáticas, para facilitar a 

compreensão e assimilação por seus destinatários.  

Com isso, o princípio da transparência também é prestigiado, na medida em que 

torna de mais fácil compreensão todo o conjunto normativo. O maior benefício da racionalização 

normativa, todavia, é o aumento da segurança jurídica. 

Não raras vezes, no cotejo entre as diversas normas expedidas por este Conselho 

sobre um mesmo assunto, é preciso considerável esforço interpretativo para saber quais dispositivos 

estão efetivamente vigentes e quais foram tacitamente revogados, por estar em dissonância com 

regras posteriores, em virtude da desproporcional sobreposição de regulamentos.  

Por essa razão, a CALJ incluiu o projeto “Consolidação das Normas do CNMP” 

em seu plano de gestão para o ano de 2020, com a finalidade de aperfeiçoar a atividade nomogenética 

deste órgão de controle e extirpar eventuais excessos regulatórios.  

Entretanto, com o objetivo de adequar a produção legiferante à técnica redacional 

e às reais necessidades do Conselho - evitando-se equívocos, contradições e duplicidades -, é preciso 

agir também no nascedouro na norma, ou seja, logo após a aprovação da proposta em plenário e 

antes da publicação.  

O artigo 151 do Regimento Interno deste Conselho, que trata da votação das 

proposições em Plenário, seria acrescido de dispositivos para institucionalizar a competência da 

CALJ de, se necessário, fazer a redação final do texto normativo, adequando-o à técnica de redação 

legislativa, à norma culta da língua portuguesa e verificando a existência de norma interna em vigor 

que aborde, ainda que parcialmente, tema semelhante ao da proposta aprovada. 

Não seria possível, por óbvio, modificar o mérito da proposição, uma vez finda a 

votação que a aprova, o que afasta qualquer possibilidade de inovação unilateral do texto. A redação 

final seria, ainda, sujeita à homologação, por quórum de maioria simples, na sessão imediatamente 

posterior. Somente após essa ratificação, o texto normativo poderia ser publicado no Diário 

Eletrônico do CNMP. 

Ressalte-se que a etapa de elaboração da redação final já é consagrada nos 

Regimentos Internos das Casas Legislativas e sua utilidade é diretamente proporcional à 

complexidade da proposta. Trazendo a boa prática para a realidade do Conselho, a Comissão de 



 
 
 

 
Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência - CALJ é a unidade que, por razão de pertinência 

temática, tem maior aptidão para realizar esse trabalho. 

Atente-se, por fim, para o fato de que a racionalização das normas do CNMP e a 

melhoria da qualidade dos textos normativos vão ao encontro dos objetivos estratégicos de promover 

a transparência ativa como instrumento de controle social, de aprimorar a fiscalização do Ministério 

Público e, especialmente, de assegurar a efetividade dos atos normativos deste Conselho. 

Assim, por todas as razões apresentadas, submeto ao Plenário a presente proposta 

de emenda regimental, para que, após a devida distribuição e instrução, delibere a respeito, nos 

termos dos arts. 148 a 151 do RICNMP.  

 

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 
Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência 


