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Teresina (PI), 22 de março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí
Teresina/PI

Assunto: Recomendações CNMP n" 35 e 36

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Conselho Nacional do Ministério Público,
exercendo sua função constitucional, expediu as Recomendações n" 35 c 36, que tratam,
respectivamente, dos pedidos de busca e apreensão em escritórios de advocacia e local de
trabalho do advogado bem como das cautelas que devem ter os membros do Ministério
Público ao analisar a contratação direta de advogados ou escritórios de advocacia por ente
público (cópias anexas).

Comunico, ainda, que. no afã de difundir tais recomendações c fortalecer a relação
respeitosa historicamente estabelecida entre o Ministério Público e a Ordem dos Advogados
do Brasil, expedi circular aos membros úOs-Paiyiiet estadual piauiense dando-lhes
conhecimento das diretrizes fixadas pelo CNMP acerca de temas sensíveis a ambas
instituições.

Atenciosamente.

CLEANDROÁLVl
Procurailor-Ger

DE MOURA
\l (h Justiça



Conselho Nacional do Ministério Púulico

RECOMENDAÇÃO N°35, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre orientações aos membros do Ministério
Público no cumprimento da Lei federa! n°. 11.767,
de 2008. em relação aos pedidos de busca c
apreensão em escritórios de advocacia e local de
trabalho do advogado.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO, no exercício da

competência lixada no artigo 130-A, §2°, 1, da Constituição federal e com fundamento nos

artigos 147, inciso IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público-

R1CNMP, nos aulos da Proposição n° 0.00.000.000394/2011-67. julgada na 2a Sessão

Extraordinária, realizada em M de junho de 2016;

Considerando o que preconiza a Lei n". 11.767 de 2008 quanto inviolabilidade do

local de trabalho do advogado, bem como de seus instrumentos de trabalho e de sua

correspondência, relativas ao exercício da advocacia;

Considerando os requerimentos de busca e apreensão cm escritório de advocacia ou

local de trabalho do advogado, com os indícios de autoria e materialidade da prática de crime

por parte de advogado;

Considerando que os requerimentos deverão especificar e pormenorizar o objeto da

busca e apreensão, com finalidade de se evitar pedido genérico;

Considerando que o membro do Ministério Público na diligência de busca c

apreensão conte com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, na

forma da lei;

Considerando a necessidade de o membro do Ministério Público observar a

inviolabilidade dos documentos, das mídiase dos objetos pertencentes a clientes do advogado

averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações

sobre clientes, RESOLVE:



Conselho Nacional do Minisikiuo Püislico

Recomendar aos membros cio Ministério Público que, respeitada a independência

funcional, nos requerimentos de busca e apreensão em escritórios de advocacia ou local de

trabalho do advogado, demonstrem os indícios de autoria e materialidade da prática de crime

por palie do advogado, bem como especifique e pormenorize o objeto da busca c apreensão,

de modo a preservar a inviolabilidade dos documentos, das mídias e objetos pertencentes ou

que tenham informações sobre clientes, salvo quando estes estejam sendo investigados pela

prática do mesmo delito que motivou a diligência.

Brasilia-DF, 14 de junho de 2016.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

KHCOiMUNDAÇÃO N"35. Oli 1-1 Oi; JUNHODl: 2016 717.



CoNSKf.lfG Nacional no Ministlkio Pimi.ico

RECOMENDAÇÃO N" 36, DE 14 DE JUNHO DE 21)16.

Dispõe sobre recomendação acerca das cautelas que
devem ler os membros do Ministério Público ao

analisar a contratação direta de advogados ou
escritórios de advocacia por ente público.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da

competência fixada no artigo 130-A, §2°, I, da Constituição federal e com fundamento no

artigo 147 . inciso IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público-

RICNMP, nos autos da Proposição tf 0.00.000.000171/2014-42, julgada na 2;' Sessão

Extraordinária, realizada em 14 de junho de 2016;

Considerando que para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 da

Lei n°. 8.666/93, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos requisitos de

natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização;

Considerando que o Superior Tribunal de Justiça no REsp n°. 1.I92.332/RS

(2010/0080667-3), julgado cm 12/11/2013, entendeu que é impossível aferir, mediante

processo licitalório. o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços

de natureza personalíssima e singular, mostrando-sc patente a inviabilidade de competição; e

que a singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste cm seus conhecimentos

individuais, estando ligada á sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável

escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de

licitação, pois tal mensuração não se funda cm critérios objetivos (como o menor preço);

Considerando que o Supremo Tribunal federal já estipulou as balizas para que seja

considerado crime licitalório a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de

licitação ao julgar o Inq 3074 / SC, IaTurma, rei. Min. Roberto Barroso (julgado 26/08/2014);

Considerando que a conclusão do mencionado julgado é a de que. diante da natureza

intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação

de confiança, é licito ao administrador, desde que movido pelo interesse público., utilizar da

discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional;



Conski.iio Nacional do Ministério Púhi.ico

Considerando a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal federal, proferida

nojulgamento da Ação Penal 917 (julgada em 07/06/2016);

Considerando que a conlraiação direta de advogado ou de escritório de advocacia por

ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não significa alo ilícito ou ímprobo,

RESOLVE, respeitada a independência funcional dos membros e a autonomia da Instituição,

expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO:

Art. TA contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público,

por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, pelo que

recomenda aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação,

descreva na eventual ação a ser proposta o descumprimenlo dos requisitos da Lei de

Licitação.

Brasília-DP, 14 de junho de 2016.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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