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Proposição n°1.00692/2020-47 

Relatora:  Conselheira Fernanda Marinela de Sousa Santos 
Requerente: Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza 

E M E N T A 

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL QUE FIXA PRAZO 
PARA INCLUSÃO DE FEITOS EM PAUTA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
1. A proposta pretende alterar o Regimento Interno do Conselho 
Nacional do Ministério Público para fixar prazo para inclusão de 
feitos em pauta e para tanto o art. 7º para a vigorar com o acréscimo 
do §3º. 

2. Por conseguinte, os demais parágrafos serão renumerados, e o novel 
§4º terá nova redação. 

3. A proposta pretende alterar também o art. 54 do Regimento Interno 
para modificar a redação de seu §6º e acrescer-lhe o §7º. 

4. Em sua justificativa, o eminente Conselheiro proponente ressalta 
que “A correta regulamentação da inclusão de feitos em pauta é 
matéria de extrema importância para o escorreito desenvolvimento 
dos trabalhos no Conselho Nacional do Ministério Público, na 
medida em que confere segurança jurídica e previsibilidade às partes, 
aos julgadores e aos servidores, além de contribuir para a 
concretização do princípio da eficiência”.  

5. Nesse sentido, adequado que o prazo esteja previsto de forma clara 
no Regimento Interno do Conselho Nacional para evitar conflitos ou 
interpretações divergentes. 

6. Realço a necessidade de haver compatibilização entre o prazo para 
inclusão dos processos em pauta e o prazo que será estabelecido para 
publicação da pauta. 

7. Proponho alteração no texto do §3º, do art. 7º, com a seguinte 
redação final: “O termo para inclusão de processos na pauta da 
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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”. 

8. Há sugestão ainda de que nas hipóteses de trancamento de pauta 
não haja nova publicação do documento no Diário Eletrônico do 
CNMP, considerando-se, neste caso, a data do diário eletrônico em 
que foi publicada a pauta anterior, tomando a Secretaria Processual as 
providências para a devida divulgação. 

9. Aprovação da Proposta, com sugestão de texto introduzida pela 
Relatora no §3º, do art. 7º, acrescido ao Regimento Interno deste 
CNMP. 

10. Procedência. 
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A C Ó R D Ã O 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho 

Nacional do Ministério Público,             , em julgar procedente a presente Proposição, nos 

termos do voto da Relatora. 

 

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. 

 

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 
Conselheira Relatora 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de Proposta de Emenda Regimental de autoria do eminente 

Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, apresentada na 13ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 08/09/2020, que prevê alteração do art. 7º e 54, ambos do Regimento Interno 

do Conselho Nacional do Ministério Público (RICNMP) para estabelecer regras claras 

relativas a inclusão dos feitos em pauta e sua publicação. 

A proposta fundamenta-se na importância de uma regulamentação 

expressa e clara acerca do tema. Dessa forma, argumenta: “A correta regulamentação da 

inclusão de feitos em pauta é matéria de extrema importância para o escorreito 

desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Nacional do Ministério Público, na medida em 

que confere segurança jurídica e previsibilidade às partes, aos julgadores e aos servidores, 

além de contribuir para a concretização do princípio da eficiência”. 

 

Realço que o prazo anterior decorria de deliberação plenária 

registrada em ata na gestão de 2014, oportunidade em que se definiu a data da última sessão 

como prazo derradeiro para inclusão de feitos na pauta da sessão subsequente. 

 

Foi aberto prazo para que os Conselheiros Nacionais se 

pronunciassem acerca da proposta, bem como para manifestação dos Ministérios Públicos da 

União e dos Estados e às Associações Nacionais do Ministério Público, bem como para o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre com o objetivo de aperfeiçoar a 

presente proposta.  

A proposta foi apresenta nos seguintes termos: 

 

EMENDA REGIMENTAL N° [...], de____de_________2020. 
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“Altera o Regimento Interno do Conselho Nacional do 
Ministério Público para fixar prazo para inclusão de 
feitos em pauta e dá outras providências. 

 
 

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 regulamentação da inclusão de feitos em pauta é 

matéria de extrema importância para o escorreito desenvolvimento dos trabalhos no 

Conselho Nacional do Ministério Público, na medida em que confere segurança jurídica e 

previsibilidade às partes, aos julgadores e aos servidores, além de contribuir para 

concretização do princípio da eficiência e; 

CONSIDERANDO que hoje inexiste prazo estipulado em norma para inclusão 

de feitos em pauta, o que gera cenário de insegurança jurídica e de divergências 

interpretativas; 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º O art. 7° do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público passa a vigorar acrescido de novo §3°, renumerados os demais, bem como com nova 
redação para o anterior §3°, novel §4°, nos seguintes termos: 

 
Art. 7°............ 
§ 3º O termo para inclusão de processos na pauta da sessão ordinária 
subsequente findará às 19 horas do dia em que for realizada a sessão 
ordinária anterior, 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 
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publicadas no Diário Eletrônico do Conselho, com pelo menos 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. 
 
Art. 2º O art. 54 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público passa a vigorar com nova redação para o §6° e com acréscimo de §7°, nos seguintes 
termos: 

Art. 54................. 
§6º Em se tratando de sessão que teve a pauta trancada, não haverá nova 
publicação do documento no Diário Eletrônico do CNMP, considerando-se, 
neste caso, a data do diário eletrônico em que foi publicada a pauta anterior. 
 
§7º A Secretaria Geral do Conselho Nacional do Ministério Público tomará as 
medidas necessárias para divulgar a informação relativa ao trancamento da 
pauta.” 

 
Aponto os Ministérios Públicos que se manifestaram: 

1. Ministério Público do Estado do Paraná: entendeu relevante e 

oportuna a proposta, capaz de conciliar os vetores da celeridade processual com os princípios 

da participação e ampla defesa. Viabiliza o estudo dos processos para eventuais intervenções 

ou sustentações orais por ocasião dos julgamentos e permite o planejamento logístico por 

aqueles que, eventualmente, precisem se deslocar para acompanhar a sessão. 

2. Ministério Público do Rio Grande do Norte: concordou 

integralmente com os termos da proposta. 

3. Ministério Público do Rio de Janeiro: não apresentou qualquer 

ressalva, registrou que a proposta busca estabelecer uma normativa mais apropriada, sistêmica 

e isonômica de inclusão de feitos em pauta, tendo em vista que a usual não atende mais a 

fluência de circulação de processos no âmbito do CNMP, e que aprimora a sistemática 

prevista no Regimento Interno do CNMP, para conferir maior eficiência aos trabalhos da 

Secretaria-Geral. 

4. A CONAMP elogiou a proposta, considerando necessária a 

atualização do Regimento Interno acerca do tema. 
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5. Ministério Público do Estado da Bahia: consignou ser a 

iniciativa louvável e a modificação regimental deveras pertinente. 

6. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT): 

considerando sólida a fundamentação jurídica da proposta, consignou não ter a respeito 

qualquer objeção ou sugestão a apresentar. 

7. Ministério Público do Trabalho: posicionou-se favoravelmente à 

proposta, nos termos em que apresentada e trouxe aos autos parecer do Secretário de Relações 

Institucionais Adjunto para fundamentar a concordância do órgão. 

8. Ministério Público do Estado do Tocantins, Ministério Público 

do Mato Grosso, Ministério Público do Acre e Ministério Público do Estado de Rondônia: 

informaram não haver sugestões a apresentar. 

9. Ministério Público Federal: entende não haver óbice jurídico à 

publicação da presente proposição.  

10. Ministério Público do Estado do Pará: informou que concorda 

com os termos da proposta e que não possui contribuições acerca do tema. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou 

concordância com a edição da Proposta, mas registrou a ressalva de, durante a tramitação ou 

julgamento da Proposta de Resolução, poder apresentar sugestões e/ou outras manifestações 

quanto ao tema.  

É o que importa relatar. 
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V O T O 

A presente proposição trata de tema que interfere diretamente no 

adequado e eficiente trâmite processual no âmbito deste CNMP, portanto, considero relevante 

que se busque um ponto de equilíbrio no estabelecimento das regras acerca dos prazos, os 

quais serão dispostos de forma expressa no regimento interno, garantindo a fundamental 

segurança jurídica. 

 

Como se pôde constatar, a proposta foi acolhida por todos os 

Ministérios Públicos que se manifestaram nos autos, bem como pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

Ab initio, destaco que a necessidade de alterar o prazo para inclusão 

dos processos em pauta surgiu no Plenário deste CNMP na 15ª Sessão Ordinária de 2020, a 

partir de ponderações feitas pelos Conselheiros no sentido de que a sistemática atual tem 

gerado uma certa dificuldade na organização dos trabalhos dos gabinetes e que a alteração do 

prazo não seria prejudicial. 

 

Dessa forma, explicito o entendimento dos eminentes Conselheiros e 

do Secretário-Geral por ocasião da realização da referida sessão: 

 

1. O Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque sugeriu que o prazo 

final para inclusão de processos em pauta, fosse até 5 (cinco) dias úteis antecedentes à data da 

sessão ordinária.  

2. O Conselheiro Otávio Rodrigues registrou que obteve a 

informação de que o prazo de inclusão dos processos em pauta no Superior Tribunal de 

Justiça – STJ é de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão, de modo que seria viável, 

do ponto de vista técnico e do respeito ao direito dos advogados, que o mesmo procedimento 

fosse adotado neste CNMP. 

3. De minha parte, realcei a relevância da proposta apresentada 
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pelo Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, visando buscar a eficiência dos trabalhos, ante a 

dificuldade de pautar processos para a sessão seguinte no dia da sessão em curso, e ponderei 

que isso levava os Conselheiros a solicitar adiamentos e retiradas de feitos da pauta. 

4. A Conselheira Sandra Krieger aderiu a minha manifestação e do 

Conselheiro Otavio Rodrigues, consignando que a mudança do prazo de inclusão dos 

processos em pauta não traria prejuízo aos advogados, sendo viável à Secretaria Processual 

operacionalizar a alteração no sentido da melhoria das atividades desenvolvidas pelos 

gabinetes e do funcionamento do CNMP. 

5. O Conselheiro Marcelo Weitzel ressaltou que não ser razoável 

comparar o STJ com o CNMP, dada as diferenças estruturais entre esses dois Órgãos, muito 

embora possuíssem o mesmo status constitucional. 

6. O Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque realçou que seria 

oportuna a deliberação da matéria na presente Sessão, em caráter provisório, ressalvando a 

possibilidade de o Colegiado rever o tema caso fosse verificada a impossibilidade de 

realização das devidas intimações no prazo sugerido. 

7. O Secretário-Geral, Jaime de Cassio Miranda, esclareceu que, de 

acordo com informações apresentadas pela Secretaria Processual, a medida ideal seria o prazo 

limite até a quarta-feira posterior à sessão em curso, para permitir que os procedimentos 

necessários fossem realizados em tempo hábil, de modo a não comprometer a qualidade do 

trabalho. 

 

Por fim, o Conselho aprovou, provisoriamente, até que fosse trazido a 

julgamento o presente feito, que o prazo para inclusão de processos em pauta seria até 5 

(cinco) dias úteis antecedentes à data da sessão ordinária, nos termos propostos pelo 

Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque. 

 

Passo a análise da proposta.  

 

Como se verifica, a proposta dispõe acerca dos prazos para inclusão 

de processos em pauta e para sua posterior publicação. Ressalto que este último prazo 
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interfere diretamente no bom desempenho profissional dos advogados, tendo em vista que 

somente a partir dessa publicação terão conhecimento dos processos efetivamente pautados e 

poderão adotar as providências que entenderem pertinentes para a defesa dos interesses dos 

seus constituintes. 

 

Nesse sentido, no que concerne ao prazo referente à publicação da 

pauta, ou seja, pelo menos 6 (seis) dias de antecedência da sessão de julgamento, entendo ser 

um prazo bastante razoável, que possibilita aos advogados trabalharem com mais 

tranquilidade e organização.  

 

Aliás, o prazo proposto aproxima-se do prazo estabelecido pelo 

Código de Processo Civil, o qual traz a seguinte previsão em seu art. 935: “Entre a data de 

publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) 

dias (...)”. No presente caso, o prazo é de 6 (seis) dias corridos, o que implica dizer que a 

pauta deverá ser publicada pelo menos até a terça-feira anterior à sessão de julgamento. 

Registre-se que, atualmente, a praxe é a publicação da pauta na quarta-feira anterior à sessão 

de julgamento, portanto, a diferença seria de apenas um dia. Assim, nesse ponto, adiro à 

proposta, ressaltando a necessidade de haver uma compatibilização deste prazo com o prazo 

que será estabelecido para a inclusão dos processos em pauta. 

 

A partir desse entendimento, vejamos a melhor forma de conciliar o 

prazo de publicação da pauta com o prazo estabelecido para a inclusão dos processos em 

pauta, o que exigirá um pequeno ajuste no texto original da proposta nesse ponto.  

 

A presente proposta prever que o prazo final para inclusão de 

processo na pauta seria às 19:00 do dia da sessão de julgamento, mantendo, portanto, o 

entendimento firmado pelo Plenário em 2014, o que não atenderia a demanda apresentada em 

plenário, já que parte significativa dos Conselheiros, incluindo esta Relatora, entende ser 

imprescindível a alteração no prazo final, aproximando-se mais do que foi estabelecido 

provisoriamente na 15ª Sessão Ordinária de 2020, sob pena de dificultar a organização dos 
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trabalhos dos gabinetes e eventualmente prejudicar o bom andamento dos feitos. 

  

Por outro lado, por ocasião da referida sessão, o pessoal da Secretaria 

Processual ponderou que o ideal seria o prazo limite até a quarta-feira posterior à sessão em 

curso, para permitir que os procedimentos necessários sejam realizados em tempo hábil, sem 

o comprometimento da qualidade do trabalho;  

 

Sendo assim, e buscando uma solução intermediária e satisfatória, 

que possa contemplar a todos, no sentido de não haver prejuízo para o trabalho de qualquer 

dos setores envolvidos, sugiro que o prazo final seja até 10 (dez) dias antes da realização da 

sessão subsequente. 

  

O outro aspecto tratado na presente proposta diz respeito às hipóteses 

de trancamento de pauta e a sugestão é de que não haja nova publicação do documento no 

Diário Eletrônico do CNMP, considerando-se, neste caso, a data do diário eletrônico em que 

foi publicada a pauta anterior, o que entendo bastante sensato e pragmático, tendo em vista 

que quando a pauta é trancada, significa que não serão incluídos novos processos, 

considerando-se a sessão subsequente como a continuidade da anterior.  

 

Dessa forma, concluo ser pertinente uma pequena modificação no 

texto original referente ao art. 7º, §3º, o qual trata do prazo para inclusão dos processos em 

pauta, possibilitando aos Conselheiros e sua assessoria a devida atenção e foco fundamentais 

durante o julgamento dos processos em plenário, bem como a posterior análise detalhada e 

segura dos processos que efetivamente estão prontos para pautar na sessão subsequente, a 

depender do que ocorrer durante a sessão, o que implica maior produtividade e eficiência. 

 

A seguir, transcrevo o texto original apresentado pelo proponente e o 

texto que se pretende inserir junto ao ordenamento regimental deste CNMP (destaquei): 

 

Proposta original  Proposta da Relatora 
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Art. 7°........... 
§ 3º O termo para inclusão de processos na 
pauta da sessão ordinária subsequente 
findará às 19 horas do dia em que for 
realizada a sessão ordinária anterior, 
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. 
 

Art. 7°............ 
§ 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. 

 

Pelo exposto, considerando-se que a proposta está em total 

consonância com a Lei, e diante da necessidade premente de regulamentação da matéria em 

respeito ao princípio da segurança jurídica e da transparência, bem como diante do 

acolhimento por todos que se manifestaram nos autos, voto pela APROVAÇÃO da presente 

proposição, com a sugestão de texto proposta por esta Relatora. 

 

É como voto. 

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. 

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 
Conselheira Relatora 

 
 
 

TEXTO FINAL PROPOSTO 
 

EMENDA REGIMENTAL N° [...], de____de_________2020. 
 
 
 

“Altera o Regimento Interno do Conselho Nacional do 
Ministério Público para fixar prazo para inclusão de 
feitos em pauta e dá outras providências. 
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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 regulamentação da inclusão de feitos em pauta é 

matéria de extrema importância para o escorreito desenvolvimento dos trabalhos no 

Conselho Nacional do Ministério Público, na medida em que confere segurança jurídica e 

previsibilidade às partes, aos julgadores e aos servidores, além de contribuir para 

concretização do princípio da eficiência e; 

CONSIDERANDO que hoje inexiste prazo estipulado em norma para inclusão 

de feitos em pauta, o que gera cenário de insegurança jurídica e de divergências 

interpretativas; 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º O art. 7° do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público passa a vigorar acrescido de novo §3°, renumerados os demais, bem como com nova 
redação para o anterior §3°, novel §4°, nos seguintes termos: 

 
Art. 7°............ 
§ 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 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. 
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Art. 2º O art. 54 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público passa a vigorar com nova redação para o §6° e com acréscimo de §7°, nos seguintes 
termos: 

Art. 54................. 
§6º Em se tratando de sessão que teve a pauta trancada, não haverá nova 
publicação do documento no Diário Eletrônico do CNMP, considerando-se, 
neste caso, a data do diário eletrônico em que foi publicada a pauta anterior. 
 
§7º A Secretaria Geral do Conselho Nacional do Ministério Público tomará as 
medidas necessárias para divulgar a informação relativa ao trancamento da 
pauta.” 


