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RESOLUÇÃO N° ___, DE ___ DE ____ DE 2020.  

 

Disciplina o uso da expressão “Ministério Público” e sua 

abreviatura como componente da denominação pública ou 

coletiva por entidades privadas. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, com 

fundamento nos arts. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, e na decisão plenária 

proferida nos autos da Proposição nº ______________, julgada na __ª Sessão ___________, 

realizada no dia __ de ____ de 2020. 

 

Considerando que 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 a necessidade de regulamentação do uso da expressão 

“Ministério Público” como componente da denominação pública ou coletiva por entidades 

privadas, com o propósito de resguardar a dignidade e integridade da imagem do Ministério 

Público brasileiro; 

 

Considerando que o direito de expressão é amplo e incondicionado, mas deve 

ser feito destacando os limites específicos do grupo que se pronuncia, de modo a não induzir o 

leitor, ouvinte ou espectador a pensar que se trata de uma manifestação da totalidade do 

Ministério Público, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O uso regular da expressão “Ministério Público” ou de sua abreviatura 

como denominação pública ou coletiva é reservado às seguintes hipóteses: 
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I - para nomear a própria instituição, nos termos da dicção constitucional e das 

respectivas regulamentações de caráter legal, ou os seus órgãos de controle; 

 

II - como componente dos nomes das associações de classe historicamente 

reconhecidas em cada ramo, esfera ou Estado, que tenham por objetivo a defesa dos interesses 

comuns dos membros ou servidores do Ministério Público;  

 

III - como componente dos nomes das Fundações Escolas Superiores do 

Ministério Público historicamente reconhecidas em cada ramo, esfera ou Estado, que tenham 

por objetivo a formação cultural dos membros ou servidores do Ministério Público; 

 

IV – como componente do nome dos colegiados nacionais de dirigentes do 

Ministério Público. 

 

Art. 2º É vedada a criação por membros ou servidores do Ministério Público, 

fora das hipóteses previstas no artigo anterior, de entidades privadas que utilizem para a sua 

denominação a expressão “Ministério Público” ou sua abreviação. 

 

Art. 3º Os membros e servidores do Ministério Público que integrem a 

administração de entidades privadas já constituídas em desacordo com a disciplina do artigo 

1º devem adotar as providências necessárias para esclarecer em suas comunicações os limites 

específicos de sua atuação e do grupo que representam.   

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, __, de ___________ de 2020.  

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


