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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
 
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 005/2007 – CSMP 
 
 

Regulamenta, no âmbito do Conselho Superior do 
Ministério Público, a pauta virtual para as sessões 
ordinárias e extraordinárias e dá outras providências.  
 

 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, após aprovação, por 
unanimidade, em sessão ordinária de 07 de agosto de 2007, na forma do art. 28 da Lei 
Complementar Estadual nº. 141 de 09 de fevereiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte), 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aliar a tecnologia à preservação dos 

recursos naturais, como também financeiros públicos; 
 
CONSIDERANDO as atribuições previstas no art. 12 do Regimento Interno do 

Conselho Superior do Ministério Público, dentre elas a de examinar e deliberar sobre 
arquivamentos de inquérito civil ou quaisquer outras peças de informação, na forma da 
legislação pertinente; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar os julgamentos das promoções de 

arquivamento acima referidas; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Instituir no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte a pauta virtual, objetivando uma maior celeridade no 
julgamento dos processos já mencionados. 

 
Art. 2° No ato do arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação, o 

Promotor de Justiça deverá remeter à Secretaria do Conselho Superior do Ministério 
Público, através do e-mail: csmp@rn.gov.br, cópia da promoção de arquivamento com o 
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fundamento da decisão, sem prejuízo da remessa dos autos originais, conforme o disposto 
na Resolução nº. 005/2005 – CPJ. 

 
Art. 3° Para elaboração da pauta virtual, compete a cada Conselheiro, até quatro 

dias úteis antes da sessão em que ocorrerá o julgamento, encaminhar à Secretaria do 
Colegiado, através do e-mail: csmp@rn.gov.br, cópia do relatório e do voto pertinentes aos 
processos que serão apreciados na referida sessão. 

 
Art. 4° Compete à Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público 

disponibilizar, até dois dias úteis antes da sessão em que ocorrerá o julgamento, através de 
CD-ROM, a pauta virtual contendo a promoção de arquivamento, o relatório e o voto dos 
Conselheiros referentes aos processos que serão apreciados na sessão. 

 
Art. 5° Na sessão de julgamento, o Conselheiro colocará em mesa os processos 

contidos na pauta virtual, submetendo-os à apreciação do Colegiado, ocasião em que serão 
apresentados os destaques, quando pertinentes. 

 
Art. 6° Excetuam-se da pauta virtual as matérias urgentes que, submetidas ao 

Colegiado, podem ser colocadas em mesa e apreciadas. 
 
Art. 7° Esta Resolução passa a vigorar na data de sua publicação, sem prejuízo 

dos processos que já se encontram na Secretaria do Conselho Superior do Ministério 
Público. 

 
  

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do Conselho 
Superior do Ministério Público, em Natal, 07 de agosto de 2007. 
 
 
 

José Augusto de Souza Peres Filho 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
 

 
 

Geralda Franciny Pereira Caldas 
Corregedora-Geral do Ministério Público 

 
 
 

Maria Sônia Gurgel da Silva 
8ª Procuradora de Justiça 
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Maria Auxiliadora de Souza Alcântara 
5ª Procuradora de Justiça 

 
 
 

Mildred Medeiros de Lucena 
9ª Procuradora de Justiça 

 
 
 

Branca Medeiros Mariz 
7ª Procuradora de Justiça 

 
 
 

Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa 
19ª Procuradora de Justiça 

 


