
 

 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, PRESIDENTE 

DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

Venho à presença de Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno deste 

Conselho, apresentar proposta de Recomendação, com leitura em Sessão e distribuição de cópias aos 

demais Conselheiros para que, no prazo regimental, possa ser aperfeiçoada. 

 

Segue, com o presente, a justificativa, contendo os motivos que fundamentam a 

proposição e o texto sugerido para a resolução. 

 

Brasília/DF, ___ de _______ de 2020. 

 

 

Conselheira FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 

Conselho Nacional do Ministério Público 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Trata-se de Proposta de Recomendação que busca conferir pleno cumprimento ao 

direito de atendimento dos advogados, procuradores e defensores, em razão dos constantes relatos de 

desrespeito a tais prerrogativas por parte da unidades do Ministério Público, embora tal direito 

permaneça em vigor, a despeito do advento de medidas de prevenção à propagação do contágio pelo 

novo Coronavírus (Covid-19), nos termos da Resolução CNMP nº 210, de 14 de abril de 2020. 

 

Ressalto que a defesa das prerrogativas da advocacia é garantia ao cidadão, tendo 

em vista que o advogado é essencial para o acesso à justiça e, por consequência, as prerrogativas são 

necessárias para amparo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. É o que se 

observa da leitura do art. 133 da Constituição Federal e do art. 2º do Estatuto da OAB, ao disporem 

que o advogado é indispensável à administração da justiça. 

 

As prerrogativas da advocacia expressas na Constituição e na legislação não se 

constituem em privilégios, mas um conjunto de garantias que assegura o pleno desempenho de seu 

ofício. 

 

Dessa forma, de modo a trazer maior clareza à Resolução CNMP nº 210/2020, bem 

como comando mais incisivo de seu teor com o objetivo de reforçar a necessidade de bom préstimo 

no atendimento dos advogados e da sociedade, é que se faz necessária esta proposição. 

 

Feitas estas considerações, submeto a presente proposta de Recomendação ao 

Egrégio Plenário, para que delibere a respeito do tema ora apresentado, ressaltando a sua importância 

para a presteza eficiência das atividades exercidas pelos membros do Ministério Público brasileiro. 

 

Brasília/DF, ___ de _______ de 2020. 

 

 

Conselheira FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS 

Conselho Nacional do Ministério Público 
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RECOMENDAÇÃO nº __, de ___de_________de 2020. 

 

Recomenda às Unidades do Ministério Público 

brasileiro regras de atendimento aos advogados, 

procuradores e defensores públicos, para efetivação 

do art. 5º da Resolução CNMP nº 210, de 14 de abril 

de 2020. 

 

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 ___ Sessão 

Ordinária, realizada em _____. 

CONSIDERANDO que compete ao Plenário a aprovação de proposições, nos termos do 

art. 151, caput e seu parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Público - RICNMP; 

CONSIDERANDO que é direito do Advogado ingressar livremente e ser atendido em 

qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o 

advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, 

dentro do expediente ou fora dele, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado nos 

termos do art. 7º, inc. VI, “c”, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia); 

CONSIDERANDO que o direito de atendimento dos advogados e da sociedade 

permanece em vigor, mesmo com o advento de medidas de prevenção à propagação do contágio pelo 

novo Coronavírus (Covid-19), nos termos da Resolução CNMP nº 210, de 14 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que o direito de ingresso e atendimento nas repartições públicas pode ser exercido em qualquer 

horário pelo advogado, desde que esteja presente qualquer servidor da repartição. 

CONSIDERANDO que o caráter ininterrupto da atividade prestada pelo Ministério 

Público é garantido, ainda que suspenso o expediente forense, no período noturno, nos finais de 

semana e nos feriados, por meio de sistema de plantões judiciais. 

CONSIDERANDO os constantes relatos de desrespeito ao direito de atendimento dos 

advogados e da sociedade;  

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Recomendar que as Unidades do Ministério Público observem as disposições deste 

ato ao promover as regulamentações atinentes à Resolução CNMP nº 210, de 14 de abril de 2020 

(uniformiza, no âmbito do MP, medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo 

Coronavírus - Covid-19) e à Resolução CNMP nº 214, de 15 de junho de 2020 (Estabelece, no âmbito 

do MP, medidas para retomada dos serviços presenciais). 

 

Art. 2º Recomendar às unidades do Ministério Público brasileiro e aos seus membros que 

resguardem o atendimento a advogados, procuradores e defensores públicos, em relação às medidas 

urgentes e às hipóteses previstas em lei.  

 

Parágrafo único: O atendimento previsto no caput deverá ocorrer, enquanto perdurar as 

medidas de exceção em razão da pandemia de COVID-19, por meio de videoconferência ou outro 

meio tecnológico, quando não for possível atendimento presencial. 

  

Art. 3º Caso não seja possível o atendimento na forma prevista no artigo anterior no prazo 

de 48 horas, a justificativa deverá ser apresentada por escrito, via correio eletrônico, com indicação 

de horário de atendimento no primeiro dia possível. 

  

Parágrafo único. Deve ser priorizada, na Corregedoria de cada unidade do Ministério 

Público, a apuração quanto a eventual inobservância do dever de atendimento previsto nesta 

recomendação. 

 

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

 

Brasília, ___, de ___________ de 2020. 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


