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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 124/2020–PGJ, DE 25 DE MARÇO DE 2020 

  

 Publica, para conhecimento, as Resoluções 
ns. 207 e 208 de 2020, do Egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público.  (EMENTA 
ELABORADA) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, AVISA a todos 

os membros do Ministério Público, que foram publicadas as Resoluções ns. 207 e 208, de 

2020, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público: 

  

RESOLUÇÃO N. 207 DE 05 DE MARÇO DE 2020 

  

Altera a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre as audiências públicas 

no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. 

  

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada 

no art. 130-A, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, com fundamento no art. 147 e seguintes 

de seu Regimento Interno e na decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº 

1.00184/2019-61, julgada na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2020; 

  

Considerando que o art. 27, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro 1993, 

estabelece como atribuição do Ministério Público promover audiências públicas, e que o art. 

32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, prevê a realização de audiência pública na fase 

instrutória do processo administrativo, não estabelecem qualquer forma ou rito específico para 

realização do referido instrumento; 

 

Considerando que a realização de audiências públicas deve ser facultada ao prudente 

arbítrio do agente ministerial, no exercício de sua independência funcional, cabendo-lhe 

avaliar a conveniência e a oportunidade de convocação do ato, sem necessidade de atender 

a regulamentos formais estritos, desde que observados os direitos e as garantias inerentes 

ao devido processo legal; 

 

Considerando que a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, mostra-se necessária e 

útil para orientar, padronizar e uniformizar o procedimento do referido instrumento extrajudicial 
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de atuação do Ministério Público e, portanto, justifica-se à luz do poder normativo primário 

constitucionalmente atribuído a este Conselho Nacional (art. 130-A, § 2º, II, da CF); 

 

Considerando que a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, tem limitado, 

indevidamente, o livre exercício desse múnus público, cuja realização e forma necessitam ser 

dimensionadas no caso concreto, para atender à finalidade a que se destina, sob pena de 

ineficácia e de desuso, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial 

da União, Seção 1, edição de 9 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º Ao edital de convocação será dada a publicidade possível, sendo facultada a 

sua publicação no Diário Oficial do Estado e nos perfis institucionais do Órgão 

Ministerial nas redes sociais e obrigatória a publicação no sítio eletrônico, bem como 

a afixação na sede da unidade do Ministério Público, com antecedência mínima de 3 

(três) dias úteis, salvo em situações urgentes, devidamente motivadas no ato 

convocatório.” (NR) 

  

  

Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 4º da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012. 

  

Art. 3º O § 2º do art. 4º da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 4º ............................................................................................................................ 

§ 2º A ata, por extrato, será publicada no sítio eletrônico do respectivo Ministério 

Público. 

..............................................................................................................................” (NR) 

  

Art. 4º O art. 5º da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 5º Se o objeto da audiência pública consistir em fato que possa ensejar 

providências por parte de mais de um membro do Ministério Público, aquele que teve 

a iniciativa do ato comunicará sua realização aos demais membros, com antecedência 
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mínima de 3 (três) dias úteis, podendo a audiência pública ser realizada em conjunto.” 

(NR) 

  

Art. 5º O art. 6º da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 6º Ao final dos trabalhos que motivaram a audiência pública, o representante do 

Ministério Público deverá produzir um relatório, o qual poderá ser substituído pela ata 

prevista no artigo 4º, no caso de não haver providências imediatas a serem adotadas.” 

(NR)  

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília-DF, 5 de março de 

2020. 

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

RESOLUÇÃO N. 208, DE 13 DE MARÇO DE 2020. 

 

Suspende a vigência de dispositivos de Resoluções expedidas por este Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

  

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada 

no art. 130-A, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, por intermédio de seu PRESIDENTE e de 

seu CORREGEDOR NACIONAL, com fundamento nos arts. 12, XXVIII, e 18, XIV, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público; 

  

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, elevou 

o estado de contaminação mundial pelo Novo Coronavírus (COVID-19) à Pandemia, o que 

implica no risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma 

simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão 

interna; 

  

Considerando a necessidade de se adotar medidas emergenciais e temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito da atuação funcional dos membros do 

Ministério Público brasileiro; 
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RESOLVE: 

  

Art. 1º Suspender, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorar a presente 

Resolução, a vigência dos seguintes dispositivos expedidos por este Conselho Nacional do 

Ministério Público: 

I – arts. 4º, inc. I, 6º, caput e §§ 4º e 8º, da Resolução CNMP nº 20, de 28 de maio de 2007; 

II – arts. 2º e 3º da Resolução CNMP nº 56, de 22 de junho de 2010; 

III – arts. 2º, caput e § 3º, 2º-A, § 4º, e 3º da Resolução CNMP nº 67, de 16 março 2011; 

IV – arts. 1º, §1º, 2º, caput e §§ 2º e 4º, da Resolução CNMP nº 71, de 15 de junho de 2011; 

  

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUÇÃO Nº 208, DE 13 DE 

MARÇO DE 2020. 2/2 V – arts. 4º e 6º da Resolução CNMP nº 154, de 13 de dezembro de 

2016; VI – arts. 2º e 3º, caput e § 1º, da Resolução CNMP nº 204, de 16 de dezembro de 

2019. 

  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília-DF, 13 de março 

de 2020. 

  

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

RINALDO REIS LIMA 
Corregedor Nacional do Ministério Público 
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