
 

 

 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE CONSELHEIRO OSWALDO D’ALBUQUERQUE  

 
 

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

do CNMP e acrescer parágrafos ao art. 59, do RICNMP, visando disciplinar a retirada e reinclusão em 

pauta dos feitos com pedido de vista dos Eminentes Conselheiros, em atenção à interpretação 

sistemática do RICNMP, cotejada com os princípios da razoável duração do processo, proteção da 

confiança e da segurança jurídica. 

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, 28 de setembro de 2021. 

 

OSWALDO D'ALBUQUERQUE 

Conselheiro Nacional  
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JUSTIFICATIVA 
 
 

1. Trata-se de Proposição que visa alterar o § 6º, do art. 7º e acrescer disposições ao art. 

59, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, com o fito de disciplinar a 

reinclusão em pauta dos feitos com pedidos de vista dos Eminentes Conselheiros, em obséquio à 

interpretação sistemática do Regimento Interno do CNMP, combinado com os princípios da razoável 

duração do processo, proteção da confiança e segurança jurídica. 

 

2. Com efeito, prevê o art. 7º, § 6º, do RICNMP, in verbis: 

 

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

[...] 

§ 6º Os processos não julgados permanecerão em pauta, observada a ordem de 

inclusão. (Anterior § 5º renumerado para § 6º pela Emenda Regimental nº 34, de 10 

de março de 2021) 

 
3. Assim, da forma como está redigido o aludido preceito normativo, pode-se deduzir que 

todos os processos não julgados, inclusive os com pedido de vista, ficam automaticamente reinseridos 

na pauta da sessão subsequente (normalmente ordinária que ocorre de 14 em 14 dias), entrando em 

rota de colisão com outros dispositivos do Regimento desta Corte de Controle, especialmente os arts. 

59, §§ 1º e 2º, verbis: 

 

Art. 59. O pedido de vista será deferido uma única vez, de forma coletiva e extensiva 

a todos os Conselheiros que manifestarem interesse, sendo-lhes encaminhada 

reprodução digitalizada dos autos, permanecendo os originais na Secretaria do 

Conselho. 

§ 1º O voto-vista deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias contados da data 

da solicitação, prorrogáveis uma vez por mais 30 (trinta) dias. (Parágrafo único 

renumerado para § 1°, com redação dada pela Resolução n° 130, de 22 de setembro 

de 2015) 

§ 2º Ultimado o prazo do parágrafo antecedente, apresentado ou não o voto-vista, o 

Presidente dará prosseguimento ao julgamento, desde que presente o Relator, salvo 

situação excepcional devidamente motivada. (Incluído pela Resolução n° 130, de 

22 de setembro de 2015) (grifo nosso) 

 
4. De meridiana clareza que, se o voto-vista pode ser apresentado em até 30 dias, 

prorrogáveis por mais 30 dias, ainda podendo tal prazo ser estendido por situação excepcional 
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devidamente motivada, é evidente que a subsistência em pauta dos processos não julgados com 

pedido de vista acaba frustrando expectativas legítimas, transgredindo a proteção da confiança dos 

destinatários das decisões deste Conselho. Explica-se: 

 

5. A permanência automática dos feitos com pedido de vista nas pautas das sessões 

subsequentes, repisa-se, vai de encontro ao previsto nos §§ 1º e 2º, do art. 59, do RICNMP, levando 

as partes e advogados a acreditar que seus processos podem ser julgados na sessão imediatamente 

posterior, dando ensejo, não raras vezes, que os interessados tenham despesas com deslocamento 

para esta capital da República e sede do Conselho a fim de acompanhar os julgamentos e/ou realizar 

sustentação oral nos processos com pedido de vista e que ainda podem estar no prazo regimental de 

análise, o que certamente viola os princípios da eficiência e segurança jurídica, de estatura 

constitucional. 

 
6. Neste diapasão, o professor Humberto Ávila1 expõe que: 

 

“O princípio da segurança jurídica determina a busca dos ideais de cognoscibilidade, 

confiabilidade e calculabilidade no direito. Esses ideais (porém, e com a permissão 

para o emprego de uma metáfora) compõem apenas a parte da segurança jurídica que 

pode ser vista acima do mar, tal qual um iceberg, cuja ponta esconde uma imensa, 

externa e profunda base submersa. Como o princípio da segurança jurídica delimita 

os contornos daquilo que é indispensável para que o cidadão possa, de acordo com o 

direito, plasmar o seu presente e planejar, livre e autonomamente, sem engano ou 

injustificada surpresa, o seu futuro, inquiri-lo é, a um só tempo, investigar, de um lado, 

os direitos de liberdade, de igualdade e de dignidade, e de outro, os princípios relativos 

à atuação estatal. Mais do que isso: os ideais que o integram revelam, indiretamente, 

o tipo de sociedade que se visa a constituir, pelos tipos de Estado e de cidadão que 

resultam da sua configuração. A exigência de cognoscibilidade permite que o cidadão 

possa ‘saber’ aquilo que ‘pode ou não fazer’ de acordo com o direito. Essa exigência, 

dentro de um estado de confiabilidade e de calculabilidade, capacita-o a, com 

autonomia e com liberdade, ‘fazer ou não fazer’, de modo que possa ‘ser ou não ser’ 

aquilo que deseja e que tem condições de ser. A segurança jurídica, em outras 

palavras, é um instrumento para que o cidadão possa saber, antes, e com 

seriedade, o que pode fazer, de modo que possa melhor ser o que pode e quer ser. 

 
1 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 95. 
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Como pontifica Ataliba, seguros são os cidadãos que têm certeza de que o direito é 

objetivamente um e que os comportamentos do Estado ou dos demais cidadãos dele 

não discreparão. Em suma, a segurança jurídica é instrumento de realização da 

liberdade, e a liberdade é meio de realização da dignidade” (grifo nosso). 

 

7. Complementando o raciocínio acima, o ex-Conselheiro desta Corte e Magistrado Valter 

Shuenquener, pontua que2: 

 

“O princípio da proteção da confiança não surge em razão de uma decisão 

jurisprudencial específica, de uma particular alteração do texto constitucional ou de 

alguma lei que sobre ele dispusesse exclusivamente. Sua criação tem, na realidade, 

origem em distintos julgados no seio da jurisprudência alemã, que o emprega para a 

resolução dos mais diferentes conflitos e de onde o princípio vai ser extraído para 

encontrar ampla ressonância nos estudos doutrinários. Em um primeiro momento, ele 

se destaca como um instituto voltado para a proteção da iniciativa privada contra 

mudanças promovidas pelo Estado no planejamento econômico e para a limitação dos 

efeitos retroativos provocados pelo desfazimento de atos administrativos ilegais que 

geraram efeitos favoráveis aos seus destinatários. No entanto, rapidamente passa a 

ter seu alcance ampliado para todas as formas de atuação estatal que sejam 

juridicamente relevantes e capazes de afetar os particulares.” (grifo nosso) 

 
8. Nesse contexto, evidenciada a relevância da matéria e sempre prestigiando o princípio 

da razoável duração do processo, em convergência com os primados da proteção da confiança e 

segurança jurídica, impende harmonizar os preceitos normativos contidos no RICNMP, no sentido de 

que os processos com pedido de vista dos Eminentes Conselheiros não permaneçam automaticamente 

na pauta da sessão subsequente, mas que sejam retirados e reincluídos somente após observados os 

ditames previstos no art. 59, do RICNMP, sendo oportuno, ainda, propor uma melhor sistematização 

dos pedidos de vista, assim cabendo alteração da regra do § 6º, do art. 7º, e acréscimo de parágrafos 

ao art. 59, do Regimento, a fim de que passe a constar a seguinte redação, verbis: 

 
Art. 7º. Omissis. 

[...] 

§ 6º Os processos não julgados permanecerão em pauta, observada a ordem de 

inclusão, excetuados os com pedido de vista dos Eminentes Conselheiros, nos termos 

do art. 59, deste Regimento. 

 

 
2 ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do 

Estado. Niterói/RJ: Impetus, 2009, p. 24/25. 
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Art. 59. Omissis. 

[...] 

 

§ 4º O processo com pedido de vista será reincluído em pauta prioritariamente a 

pedido do vistor. 

 

§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo, o Relator poderá solicitar ao vistor 

ou ao Presidente do Conselho a reinclusão em pauta do processo com pedido de vista 

e o prosseguimento do julgamento na sessão imediatamente subsequente, nos termos 

do § 2º deste artigo. 
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EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2021. 

 

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 2021. 

 

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 § 6º, do art. 7º, 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. 7º. Omissis. 

[...] 

§ 6º Os processos não julgados permanecerão em pauta, observada a ordem de 

inclusão, excetuados os com pedido de vista dos Eminentes Conselheiros, nos termos 

do art. 59, deste Regimento. 

 

 

Art. 1º O art. 59, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público 

(Resolução nº 92, de 13 de março de 2013) passa a vigorar com os seguintes acréscimos: 

 

 

Art. 59. Omissis. 

[...] 

§ 4º O processo com pedido de vista será reincluído em pauta prioritariamente a 

pedido do vistor. 

 

§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo, o Relator poderá solicitar ao vistor 
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ou ao Presidente do Conselho a reinclusão em pauta do processo com pedido de vista 

e o prosseguimento do julgamento na sessão imediatamente subsequente, nos termos 

do § 2º deste artigo. 

 

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 

 


