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EXCELENTÍSSIMO DR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

Na qualidade de Conselheiro Nacional do Ministério Público, venho, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas conferidas pelos arts. 

23, IV, e 147, III, do Regimento Interno deste Colegiado, apresentar Proposta de Resolução, com 

leitura em sessão e distribuição aos demais conselheiros, nos termos regimentais. 

Brasília-DF, data de assinatura digital. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 A Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, que disciplina, no âmbito do 

Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento 

Administrativo, estabelece, atualmente, em seu art. 2º, §§ 2º e 3º, que o declínio de atribuição em 

sede de notícia de fato pressupõe a homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de 

Coordenação e Revisão, salvo quando configurada uma das seguintes hipóteses: 1) se a ausência 

de atribuição for manifesta; 2) se estiver fundada em jurisprudência consolidada; ou 3) se estiver 

fundada em orientação dos citados órgãos.  

 Ocorre que, no entendimento deste Conselheiro, a norma em comento tem, na prática, 

conteúdo demasiadamente vago e confuso, demandando interpretações que, por vezes, acabam por 

gerar falta de uniformidade do rito procedimental adotado, possibilitando que vários conflitos 

negativos de atribuição, que são a imensa maioria, sejam suscitados perante o CNMP sem o 

necessário e importante controle dos órgãos revisionais dos ramos e unidades do Ministérios 

Públicos, quais sejam, as Câmaras de Coordenação e Revisão, no âmbito do Ministério Público da 

União, e os Conselhos Superiores, no âmbito dos Ministério Público dos Estados.  

 Têm sido comum, por exemplo, conflitos de atribuição suscitados diretamente ao 

CNMP por membros e membras, sem remessa às CCRs e Conselhos Superiores, com base em 

supostas jurisprudências consolidadas, sendo apresentados julgados pontuais de Tribunais 

Superiores, e em orientação daqueles órgãos dos Ministérios Públicos, baseando, por exemplo, em 

precedentes antigos em casos concretos, dando margem a uma enxurrada de conflitos negativos 

de atribuição para julgamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Nesse contexto, visando a aprimorar e conferir maior clareza aos mencionados 

dispositivos, reputo que o art. 2, §§ 2º e 3º, da Resolução CNMP nº 174/ 2017 deve ser alterado, 

para deixar claro que, no caso de declínio de atribuição, o agente ministerial que receber notícia 

de fato, mas entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público, 

tem o dever, em regra, de submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente.  
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Excepcionalmente, o membro ministerial poderá deixar de fazê-lo se a 

ausência de atribuição for manifesta. 

Por sua vez, merece ser acrescido um parágrafo – a ser numerado como § 4º –, para 

preconizar expressamente que, no caso de conflito de atribuição suscitado entre Ministérios 

Públicos distintos, quando, na prática, já houve um declínio de atribuição de um primeiro membro 

ou membra, o agente ministerial que suscitar o conflito deve, em todas as hipóteses (mesmo 

nos casos em que entenda que é manifesta a sua ausência de atribuição), submeter sua 

decisão ao referendo do órgão de revisão competente, o qual, em caso de homologação, 

encaminhará os autos ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

Tal entendimento vai ao encontro e traz maior inteligibilidade ao artigo 152-D, § 

1º, do RICNMP que prevê que, no bojo do Conflito de Atribuição instaurado no âmbito do CNMP, 

“verificando que a questão não foi submetida à avaliação de instâncias internas que apreciam 

declínios de atribuição, o Relator poderá determinar a manifestação do respectivo ramo ou 

unidade”. 

No que tange a esse dispositivo do regimento interno, também reputo serem 

necessários ajustes e, por isso, nesta mesma assentada, proponho alteração do Regimento 

Interno para que conste que, em caso de não submissão à avaliação de instâncias internas 

que apreciam declínios, o Relator “deverá” determinar a manifestação do respectivo ramo 

ou unidade. 

 Diante das razões expostas, proponho: 

1) alteração da redação ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Resolução nº 174/2017, dando-

se, por conseguinte, nova numeração ao antigo § 4º, que passa a ser renumerado como § 5º: 

Art. 2º .................................................................................................................. 

§ 1º ....................................................................................................................... 

§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que a 

atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público deverá 

submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo 

de 3 (três) dias. 
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§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente 

de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de Coordenação e 

Revisão se a ausência de atribuição for manifesta. 

§ 4º No caso de conflito de atribuição suscitado entre Ministérios Públicos 

distintos, o órgão suscitante deve, em qualquer hipótese, submeter sua 

decisão ao referendo do órgão de revisão competente que, em caso de 

homologação, deverá encaminhar os autos ao Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

§ 5º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento 

das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação futura de procedimentos 

decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima 

efetividade e resolutividade da atuação finalística, observadas as diretrizes do 

Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público. 

 

2) alteração do artigo 152-D, § 1º, do RICNMP, nos seguintes termos: 

 

Art. 152-D. O Relator requisitará informações dos Membros em conflito no prazo 

de 10 (dez) dias. 

§ 1º Verificando que a questão não foi submetida à avaliação de instâncias 

internas que apreciam declínios de atribuição, o Relator deverá determinar que 

o declínio seja submetido a juízo homologatório do órgão revisor. 

 

 Forte nesses argumentos, apresento a presente proposição para apreciação por este 

Conselho Nacional. 

Brasília-DF, data de assinatura digital. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público  
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RESOLUÇÃO Nº ____, DE ___ DE ________DE 2023 

 

Altera as Resoluções CNMP nº 174, de 4 de julho de 

2017 e nº 92, de 9 de março de 2013 (Regimento Interno 

do CNMP) para disciplinar a obrigatoriedade de 

submissão do declínio de atribuição às instâncias 

revisoras internas 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 com arrimo nos 

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão plenária 

proferida na (...)ª Sessão Ordinária, realizada em (...) de (...) de 2023, nos autos da Proposição nº 

(...); 

Considerando que o art. 152-A do RICNMP estabelece a competência do CNMP para 

processar e julgar os conflitos de atribuições entre os ramos e as unidades do Ministério Público 

da União e dos Estados;  

Considerando que também compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar 

pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;  

Considerando que a atual redação dada aos §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução CNMP 

nº 174/ 2017, que versa sobre o declínio de atribuições em sede de notícia de fato, tem conteúdo 

que dá margem a interpretações conflitantes; e 

Considerando a necessidade de primar pela clareza normativa, uniformidade do rito 

procedimental e pela celeridade dos declínios e conflitos de atribuições, RESOLVE: 

Art. 1º O art. 2º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º .................................................................................................................. 

§ 1º ....................................................................................................................... 

§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que a 
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atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público deverá 

submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo 

de 3 (três) dias. 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente 

de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de Coordenação e 

Revisão se a ausência de atribuição for manifesta. 

§ 4º No caso de conflito de atribuição suscitado entre Ministérios Públicos 

distintos, o órgão suscitante deve, em qualquer hipótese, submeter sua 

decisão ao referendo do órgão de revisão competente que, em caso de 

homologação, deverá encaminhar os autos ao Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

§ 5º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento 

das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação futura de procedimentos 

decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima 

efetividade e resolutividade da atuação finalística, observadas as diretrizes do 

Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público.” 

Art. 2º O art. 152-D, § 1º, da Resolução CNMP nº 92, de 9 de março de 2013 

(Regimento Interno do CNMP), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 152-D. ............................................................................................................. 

§ 1º Verificando que a questão não foi posta à avaliação de instâncias internas que 

apreciam declínios de atribuição, o Relator deverá determinar que o declínio seja 

submetido a juízo homologatório do órgão revisor. (NR) 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, (...) de (...) de 2023. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


