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PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL

OBJETO: Art. 67 do RICNMP 

PROPONENTE: Corregedor Nacional do Ministério Público

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

       Eminentes pares,

                    

O Conselho Nacional do Ministério Público, desde a sua instalação, 

editou diversos atos de conteúdo normativo, sendo cinquenta e cinco resoluções e seis 

enunciados,  além  de  diversas  recomendações,  com  tramitação  das  proposições  nos 

termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno. 

Este último artigo é o que define o quórum para aprovação de tais 

matérias, estando assim redigido:

“Art. 67. Considera-se aprovada a matéria que receber o voto da  

maioria dos Conselheiros”.

Entre as cinquenta e  cinco resoluções, constata-se que dezessete 

(quase um terço), se constituem em atos de alteração ou revogação de normas editadas 

anteriormente pelo próprio CNMP. 

Tal  percentual  demonstra,  pelo  menos  em análise  preliminar,  a 

aparente  facilidade  com que  se  revê  atos  normativos  editados  por  decisão  plenária, 
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votados muitas vezes em composições anteriores do Colegiado, em situações onde a 

matéria recebeu ampla discussão e debate, decidida muitas vezes pela unanimidade do 

Plenário  então  existente.  Por  vezes,  tais  resoluções  foram  decididas  em  decisões 

apertadas (sete a seis) ou até mesmo precedidas de empate (seis a seis), com voto de 

minerva  da  Presidência  do  colegiado,  constituindo-se  em  verdadeiros  momentos 

históricos do CNMP, que merecem ser respeitados.

Todavia, ao contrário disto, o que se vê é que a sistemática atual de 

votação,  baseada no art.  67 antes citado,  em conjugação com o art.  20 (constituição 

válida do Plenário com maioria absoluta dos membros, ou seja, oito), permite que uma 

resolução  seja  aprovada,  modificada  ou  revogada  com  apenas  quatro  votos  (num 

escore  de  quatro  a  três,  por  exemplo,  sem  necessidade  de  voto  de  desempate  do 

Presidente). 

Por outro lado,  vemos  que o Regimento  Interno  foi  muito  mais 

prudente  quando  especificou  quórum  qualificado  para  votações  de  suas  próprias 

emendas, nos termos do art. 137, assim redigido:

“Art. 137. As emendas considerar-se-ão aprovadas se obtiverem o 

voto favorável da maioria absoluta do Plenário do Conselho”.

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, é muito mais exigente 

no  quórum  para  edição  de  normas  de  caráter  normativo,  nos  seguintes  termos 

(Regimento Interno, art. 102, com redação dada pela ER nº 1, de 09/03/10):

“O  Plenário  poderá,  por  maioria  absoluta, editar  atos 

normativos,  mediante  Resoluções,  Instruções  ou  Enunciados  Administrativos  e,  

ainda, Recomendações”.
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Entendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, na edição 

de  normas  de  caráter  regulamentar,  deve  seguir  pelo  mesmo caminho,  sob  pena  de 

assistirmos um dia absurdos serem cometidos neste mister, dependendo da composição 

que  o  órgão possa  ter  no  futuro  e  das  eventuais  ausências  em determinada  sessão. 

Apenas para exemplificar o que poderia ocorrer, em situação muito improvável, porém 

factível: na atual sistemática seria possível, por apenas quatro votos a três, revogar as 

resoluções  anti-nepotismo  (nº  01/2005)  ou  a  do  teto  remuneratório  (nº  09/2005), 

editadas logo após a instalação do CNMP e consideradas marcos da sua implantação.

Evidentemente não chegaríamos a tal absurdo, porém a prudência 

indica  que  podemos  prevenir.  Hoje  temos  a  atual  composição,  sempre  lúcida  e 

ponderada em suas decisões, com poucas e justificadas ausências às sessões, porém o 

amanhã é sempre incerto. Devemos preservar o que foi duramente discutido e decidido 

por esta e por cada uma das anteriores composições do Colegiado, em respeito aos seus 

membros  e  à  própria  segurança  jurídica,  que  não  pode  ser  submetida  a  humores  e 

oscilações momentâneos ou ocasionais. 

Pelas  mesmas  razões,  entendo  que  a  edição  de  novos  atos 

normativos,  por  sua  importância  e  abrangência,  deve  alcançar  um  grau  de 

comprometimento  maior  da  composição  do  Colegiado,  somente  sendo aprovadas  as 

matérias que efetivamente passarem pelo crivo da maioria absoluta dos seus membros.

Proponho, pois, nos termos do art. 134 do Regimento Interno do 

CNMP,  que o art. 67 do mesmo ordenamento passe a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.  67.  Considera-se  aprovada  a  matéria  que  obtiver  o  voto  

favorável da maioria absoluta do Plenário do Conselho”.



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CORREGEDORIA NACIONAL

Solicito, pois, atendimento das disposições dos artigos 135 e 136 

do RICNMP, com posterior votação e aprovação pelo Plenário.

Brasília, 22 de junho de 2010

          SANDRO JOSÉ NEIS

Corregedor Nacional do Ministério Público


