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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

 

 

 No uso da atribuição conferida pela art. 147 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público (RI/CNMP), apresento à Vossa Excelência proposta de 

Enunciado que visa a uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito 

ao crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, quando praticado mediante (a) 

depósito, (b) emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou 

com o pagamento frustrado ou (c) transferência de valores. 

Requeiro à Vossa Excelência o processamento da presente proposta em regime de 

urgência, com dispensa dos prazos regimentais. 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

       OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

J U S T I F I C A T I V A 

De acordo com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal nos autos 

da Ação Cível Originária nº 843/SP, julgada em 8/6/2020 e publicada em 4/11/2020, compete 

ao Conselho Nacional do Ministério Público resolver conflitos de atribuições entre os diversos 

ramos do Ministério Público brasileiro. 

Em razão do acórdão da Ação Cível Originária nº 843/SP, o Conselheiro Oswaldo 

D’Albuquerque, em 30/6/2020, apresentou ao Plenário do CNMP proposta de regulamentação 

da nova classe processual “Conflito de Atribuições” no Regimento Interno do CNMP 

(RI/CNMP). A Proposição nº 1.00424/2020-61 tinha por objeto a alteração do art. 37 do 

Regimento Interno, de modo a incluir a nova classe processual que disciplinaria os conflitos 

de atribuições entre ramos e unidades do Ministério Público. Até aquele momento, o 

RI/CNMP não possuía norma específica e os conflitos de atribuições eram comumente 

autuados nas classes processuais de “Pedido de Providências” e “Procedimento de Controle 

Administrativo”. 

Após a fixação da competência do CNMP para dirimir conflitos de atribuições, 

verificou-se uma quantidade substancial de decisões do Conselho nesse campo.  

De acordo com o Ementário de Conflitos de Atribuições produzido em 2021 pela 

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (CALJ), sob a coordenação 

deste proponente, “em 23 de fevereiro de 2021, durante a 2ª Sessão Ordinária, na qual 

ocorreu a votação pela alteração regimental que criou a classe processual ‘Conflito de 

Atribuições’, verifica-se que, dos 46 processos apreciados, 15 referiam-se à Pedidos de 

Providência que versavam sobre a temática, além da Proposição que culminou na alteração 

regimental, o que representa aproximadamente um terço da pauta. Por sua vez, na 3ª Sessão 

Ordinária de 9 de março de 2021, dos 21 processos apreciados, 8 deles correspondiam a 

conflitos de atribuições”. 

O julgamento de Conflitos de Atribuições pelo CNMP demonstrou a repetição de 

determinados temas em conflitos idênticos ou similares. 
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Nesse sentido, diante da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.155, 

de 27 de maio de 2021, que acrescentou o §4º ao art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, 

estabeleceu-se que a competência territorial, em casos de estelionato praticados mediante 

transferência de valores pela vítima, é a do local de seu domicílio. No caso de pluralidade de 

vítimas, a competência firmar-se-á pelo critério de prevenção. 

Referida mudança legislativa tem incidência imediata, em virtude do art. 2º do CPP 

dispor que “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 

realizados sob a vigência da lei anterior”. 

Ante o exposto, apresenta-se a presente proposta de Enunciado com o fim de 

uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito sobre o crime de 

estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, quando praticado mediante (a) depósito, (b) 

emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o 

pagamento frustrado ou (c) transferência de valores. 

 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022.  

 

 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ENUNCIADO Nº ___, DE ___ DE ____________ DE 2022. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, no exercício 

da competência fixada no art. 130-A, § 2°, incisos I, II e III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO que compete a qualquer membro ou Comissão apresentar 

Proposta de Enunciado, conforme dispõe o art. 147 do Regimento Interno do CNMP; 

 CONSIDERANDO a Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021 que alterou o Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para, dentre outras providências, 

definir a competência em modalidades de estelionato; 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Propor o seguinte enunciado: 

“A atribuição do Ministério Público será definida pelo local do 

domicílio da vítima nos crimes previstos no art. 171 do Código Penal, 

desde que praticados mediante alguma das seguintes modalidades: (a) 

depósito; (b) emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos 

em poder do sacado ou com o pagamento frustrado; ou (c) 

transferência de valores. Na hipótese de reconhecimento de prevenção 

pelo juízo, a atribuição será do órgão do Ministério Público com 

atuação na respectiva localidade.” 

 

Brasília/Distrito Federal, _____ de ___________ 2022. 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.155-2021?OpenDocument

