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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 

a irregularidades na operacionalização de recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020 (Lei Aldir Blanc). 

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 
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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”. 

A Lei nº 14.017/2020, também denominada de Lei Aldir Blanc, dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública decorrente 

da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).  



 

3 

Em seu art. 3º, a lei prevê que os recursos destinados às ações emergenciais de apoio 

ao setor cultural “serão executados de forma descentralizada, mediante transferências da 

União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos 

fundos estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando não houver, de outros órgãos 

ou entidades responsáveis pela gestão desses recursos”. 

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 

2020, o qual prevê a possibilidade de retorno aos cofres da União dos recursos não utilizados 

pelos municípios. 

Nesse sentido, transcrevem-se os arts. 13, 14 e 15 do citado Decreto: 

“Art. 13. Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto 

de programação publicada no prazo de cento e vinte dias após a 

descentralização aos Estados serão restituídos no prazo de dez dias 

à Conta Única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do 

pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica. 

Art. 14. Os recursos revertidos pelos Municípios aos Estados que 

não tenham sido programados ou destinados no prazo previsto no 

§ 2º do art. 12 serão restituídos no prazo de dez dias à Conta Única 

do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia 

de Recolhimento da União eletrônica. 

Art. 15. Encerrado o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o saldo remanescente das 

contas específicas de que trata o art. 11 será restituído no prazo de 

dez dias à Conta Única do Tesouro Nacional por meio da emissão 

e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica”. 

 

Os recursos contemplados na Lei nº 14.017/2020 são, portanto, de natureza federal, 

cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios apenas sua execução de forma 

descentralizada, observadas as diretrizes estabelecidas pelo ente repassador, no caso, a União. 
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Em sendo assim, conclui-se que a inadequada operacionalização dos recursos 

contemplados na Lei nº 14.017/2020 atinge diretamente o interesse da União, a dar ensejo ao 

exercício da atribuição do Ministério Público Federal para tratar da questão. 

Registre-se que o Plenário deste CNMP já teve a oportunidade de se pronunciar sobre 

o tema no julgamento dos Conflitos de Atribuições nº 1.00554/2021-20, nº 1.00893/2021-61, 

nº 1.00896/2021-22 e nº 1.01347/2021-00 e do Pedido de Providências nº 1.00241/2021-09. 

O julgamento de Conflitos de Atribuições pelo CNMP, portanto, demonstrou a 

repetição de determinados temas em conflitos idênticos ou similares. 

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

uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito a irregularidades na 

operacionalização de recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei 

Aldir Blanc). 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022.  

 

 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público 
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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 jurisprudência do CNMP para se definir a atribuição do 

Ministério Público para atuar em procedimentos relativos a supostas irregularidades na 

operacionalização de recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei 

Aldir Blanc); 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Propor o seguinte enunciado: 

“É atribuição do Ministério Público federal apurar supostas 

irregularidades na operacionalização de recursos contemplados na Lei 

nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc).” 

 

Brasília/Distrito Federal, _____ de ___________ 2022. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


