
 

 
 

 

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 artigo 37 do Regimento Interno do CNMP e inserir dispositivos, visando disciplinar o 

instituto do Conflito de Atribuições neste Colegiado. 

 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, 30 de junho de 2020. 

 

 

Conselheiro OSWALDO D'ALBUQUERQUE 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

1. Trata-se de Proposição que visa alterar o art. 37 e acrescer dispositivos ao 

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

Conflito de Atribuições entre ramos e unidades do Ministério Público, nos termos da recente 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária 843, 

realizado no julgamento virtual finalizado em 05 de junho de 2020, cuja decisão restou 

lavrada nos seguintes termos: 

 
Decisão: O Tribunal, por maioria, entendeu não ser da sua 
competência a resolução do conflito, vencidos os Ministros Marco 
Aurélio (Relator) e Celso de Mello, que entendiam pela competência 
do STF. Dentre os Ministros que entendiam ser o STF incompetente, 
foi assentado, por maioria, que a competência para dirimir o conflito é 
do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Nesse sentido, 
votaram os Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Ficaram vencidos os 
Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, que 
entendiam pela competência do Procurador-Geral da República. 
Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Não participou 
deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Dias 
Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020. 

 

2. Com efeito, após a prolação da decisão acima, conflitos de atribuição entre 

ramos e unidades do Ministério Público começaram a aportar neste Conselho, caso do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00386/2020-00, sob minha Relatoria, situação 

em que, à vista da lacuna normativa interna corporis, resolvi aplicar método de integração 

analógica, via de consequência aplicando o CPC no tópico que disciplina o conflito de 

competência. 

3. Nesse contexto, evidenciada a relevância da matéria, forçoso reconhecer a 

necessidade de regulamentação do “conflito de atribuições” entre os ramos e unidades do 

Ministério Público no âmbito do Regimento Interno deste Conselho visando, sobretudo, 

conferir segurança jurídica nas decisões a ser proferidas por este Órgão de Controle quanto ao 

instituto em apreço. 
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‘EMENDA REGIMENTAL nº __, de ___de_________de 2020. 

 

Acresce e 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 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 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 art. 37, 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. 37.............. 

XX – Conflito de Atribuições. 

 

Art. 2º Fica inserido o capítulo XVI ao Título V, do Regimento Interno do CNMP, 

com o seguinte acréscimo: 

 

CAPÍTULO XVI  

DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES 
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Art. 152-A. O conflito de atribuições poderá ocorrer entre os ramos e unidades do 

Ministério Público da União e dos Estados. 

Art. 152-B. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada ou por qualquer 

das autoridades conflitantes.  

Art. 152-C. O Relator poderá, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, 

determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo e, nesse 

caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em 

caráter provisório, as medidas urgentes.  

Art. 152-D. Sempre que necessário, o Relator mandará ouvir as autoridades em 

conflito, no prazo de dez dias.  

Art. 152-E. Prestadas ou não as informações, o Relator solicitará a inclusão do 

feito na pauta de julgamento.  

§1º Ao decidir o conflito, o Conselho declarará qual o órgão com atribuições, 

pronunciando-se também sobre a validade dos atos do órgão sem atribuições.  

§ 2º No caso de conflito positivo, o Presidente do Conselho poderá determinar o 

imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. 

§3º Contra a decisão de conflito somente caberá embargos de declaração.  

§4º Findo o prazo para manifestação das autoridades em conflito, o Relator 

proferirá voto, julgando o conflito no prazo de 30 (trinta) dias e solicitará inclusão 

do feito na pauta de julgamento.  

 

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 

 


