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Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, Dd. Relator da ADI n. 5790/DF 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, vem, por seus advogados, 

respeitosamente, à presença de V.Exa, oferecer o presente 

 

Aditamento 

À 

Aação direta de inconstitucionalidade  

 

 
em razão da revogação parcial da Resolução n. 181, de 7/8/2017, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, por meio do acórdão proferido na Proposição n. 

100927201769, publicada no DO do CNMP de hoje, 15/12/2017, que foi objeto de 

deliberação na sessão do dia 12/12/2017. 

 

Registra a AMB que é mais do que louvável e elogiável a conduta do CNMP de ter 

reexaminado a Resolução n. 181 e deliberado promover alterações que afastam 

algumas inconstitucionalidades apontadas, quer pela AMB, quer pelo Conselho 

Federal da OAB, em suas respectivas ADIs, quer pela comunidade jurídica de uma 

maneira geral. 

 

No entanto, subsistem inconstitucionalidades que foram postas na inicial e que, por 

não terem sido revogadas, deverão ser objeto de exame e julgamento por esse eg. 

STF. 

 

Ademais, como a decisão tomada pelo CNMP não acrescentou nova regra que 

mereça ser impugnada, mas apenas regras que prejudicaram em parte a presente 

ação direta de inconstitucionalidade, bastará considerar a perda parcial de objeto da 

ação e o prosseguimento quanto a inconstitucionalidade subsistente. 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpfa@gpfa.adv.br 

2 

 

Com efeito, pelo menos 3 das inconstitucionalidades apontadas pela AMB na petição 

inicial foram afastadas pela nova decisão do CNMP, cuja proposta de Resolução 

pende de publicação. 

 

Foi acrescentado um dispositivo (§ 2º ao art. 1º) que afasta a possibilidade de os 

magistrados estarem submetidos ao Inquérito, quando tiverem prerrogativa de foro: 

 

“Por fim, há a necessidade de inserção de um novo § 2º, para atender à preocupação 

externada na ADI nº 5.790, ajuizada pela AMB, no caso da existência de indício da prática de 

crime por parte de magistrado. 

Assim, voto no sentido de que os dispositivos do art. 1º da resolução tenham a seguinte redação: 

 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de 

natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério 

Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações 

penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de 

propositura, ou não, da respectiva ação penal. 

§ 1º O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou 

pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de 

formalização de investigação por outros órgãos legitimados da Administração Pública. 

§ 2º A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista nesta 

Resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do art. 33, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 

1979.” 

 

Não apenas aos magistrados, mas a qualquer pessoa que possua alguma espécie de 

prerrogativa de função (expressão inserida no caput do art. 21): 

 

“Promove-se alteração redacional para resguardar a previsão de prerrogativas funcionais em lei 

específica, bem como os casos de competência originária dos Tribunais. Afasta-se, assim, a 

preocupação externada na ADI aforada pela AMB. Por fim, e além disso, foi suprimido o 

parágrafo único, porquanto os direitos e prerrogativas dos defensores foram melhor e 

integralmente tratados nos artigos anteriores. 

Assim, voto no sentido de que o art. 21 receba a seguinte redação: 

 

Art. 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e as garantias 

individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as 

prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se, no que couber, as normas do 

Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente.” 

 

Foram acrescentados ainda expressões com texto que implica a observância da 

“reserva constitucional de jurisdição” para as diversas hipóteses de providências 

passíveis de serem adotadas pelos membros do MP no artigo 7º e seu § 1º: 
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O caput do art. 7º deve receber importante alteração, incluindo a ressalva das “hipóteses de 

reserva constitucional de jurisdição”, conforme a literalidade da decisão no RE 593727/MG RG 

(STF, Plenário, julgado em 14/05/2015), que trouxe a seguinte tese aprovada: “O Ministério 

Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, 

investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 

qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por 

seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas 

profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, 

notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre 

presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, 

necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa 

instituição.” 

É um importante passo rumo à preservação de direitos fundamentais de pessoas investigadas. 

Pela mesma razão, o § 1º, por tratar exatamente da não oponibilidade da exceção de sigilo, 

também recebeu a ressalva da cláusula de reserva de jurisdição. (...). 

Assim, voto no sentido de que o art. 7º da resolução venha a ter a seguinte redação: 

 

Art. 7º O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva 

constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua 

atribuição funcional, poderá: 

(...) 

§ 1º Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função 

pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem 

prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do 

documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional 

de jurisdição. (...) 

 

Por fim, na parte que toca ao “acordo de não persecução penal” houve ALTERAÇÃO 

PARCIAL, tendo sido mantida as hipóteses previstas apenas na Resolução  --  e não 

em lei  --  porém, agora, com submissão à homologação pelo Poder Judiciário: 

 

Análise do art. 18 

Este é, com certeza, o dispositivo, hoje, mais debatido dentro e fora do Ministério Público. Trata-

se do acordo de não persecução penal. Pelas mesmas amplas razões já expostas quando da 

edição da Resolução nº 181/2017, o instituto é mantido, embora com algumas modificações. 

Preservou-se a intenção original de que o acordo se destina para os crimes “não graves”, isto é, 

que não ensejam recolhimento à prisão. De outro lado, é absolutamente indispensável a fixação 

de critérios objetivos da gravidade do delito, nesse sentido, é mantida a vedação do acordo 

para crimes com violência ou grave ameaça a pessoa, incluindo a exigência de que a pena 

mínima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos. Como já debatido no âmbito da Resolução nº 

181/2017, busca-se uma solução institucional para resguardar a persecução penal em juízo 

efetivamente para crimes mais graves. É, inclusive, determinação veiculada na ADPF 347 (MC) 

– a que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.  

 

A redação reproduz o critério do art. 44, inc. I, do CP (substituição da pena privativa de liberdade 

por penas restritivas de direitos). Além disso, a redação exclui o dever de “indicar outros meios de 

prova”, exigindo apenas a “confissão circunstanciada”. A redação também deixa a possibilidade 

de inclusão de outras condições. Padroniza-se a natureza jurídica do conteúdo do acordo: são 

condições que, se cumpridas, esvaziam o interesse processual no manejo da ação penal (o que 

gera a promoção de arquivamento), partindo-se da premissa de que não se cuida de pena (pois a 

pena guarda conteúdo de inafastável jurisdicionalidade). 
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O § 1º trata das hipóteses que impendem a celebração do acordo de não persecução penal. 

Voltando os olhos para esse dispositivo, opera-se alteração na redação do seu inciso II, 

permitindo o minudenciamento local pelos MPs estaduais ou câmaras dos ramos do MPU, 

mediante a contextualização do que seja o dano relevante para cada atuação específica do MP. 

Foram inseridos, além do mais, o inciso V, que veda o acordo para crimes hediondos e 

equiparados, bem assim para crimes da Lei Maria da Penha, e o inciso VI, no qual se 

esclarece que só cabe acordo nos casos em que a persecução penal em juízo não traga 

medida de responsabilização mais gravosa que o próprio conteúdo do acordo. 

 

Continuando, o § 2º, que trata da confissão e da assistência do defensor no ato, recebe uma 

adequação de redação para se sintonizar às alterações promovidas no art. 9º. No § 3º busca-se a 

padronização do texto mediante a nomenclatura “defensor”. O § 4º é reformulado para prestigiar a 

atenção à vítima no acordo de não persecução penal. 

 

De grande importância são as alterações promovidas nos §§ 5º e 6º. Busca-se uma solução 

para atrair o controle prévio do Juízo sobre o cabimento do acordo e o próprio conteúdo 

das condições avençadas. Ora, sendo o arquivamento a consequência do acordo de não 

persecução penal exitoso, tanto melhor que o Juiz de Direito atue desde logo para verificar o 

cabimento da avença e de suas condições. Por essa razão, o § 6º tenta solucionar a 

desinteligência entre MP e Juiz, quanto ao cabimento ou conteúdo do acordo, mediante 

regramento análogo ao do art. 28 do CPP. 

 

O § 8º é alvo de alteração redacional para inclusão, num único parágrafo, dos deveres do 

investigado que celebra o acordo. Além disso, manter endereço e dados atualizados deixa de ser 

condição para ser dever do investigado que celebra o acordo. No mais, os §§ 9º, 10 e 11, além da 

renumeração, também recebem mero ajuste redacional. 

(...) 

Assim, voto no sentido de que o art. 18, bem como seus dispositivos, recebam a seguinte 

redação: 

 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao 

investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça 

a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua 

prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público 

como instrumentos, produto ou proveito do crime; 

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à 

pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado 

pelo Ministério Público; 

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a 

entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a 

prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função 

proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; 

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 

proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. 

§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (texto sem alteração) 

I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; (texto sem alteração) 

II – o dano causado for superior a vinte salários-mínimos ou a parâmetro econômico 

diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação 

local; 

III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 

9.099/95; (texto sem alteração) 
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IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão 

punitiva estatal; (texto sem alteração) 

V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006; 

VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. 

§ 2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos 

meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das 

informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor. 

§ 3º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do investigado e 

estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as 

datas para cumprimento e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo 

investigado e seu defensor. 

§ 4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo e os 

autos serão submetidos à apreciação judicial. 

§ 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, 

devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação. 

§ 6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou insuficientes 

as condições celebradas, fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão 

superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente, 

que poderá adotar as seguintes providências: 

I – oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; 

II – complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la; 

III – reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do 

investigado; 

IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a Instituição. 

§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da 

audiência de custódia. 

§ 8º É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mudança de 

endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensalmente o cumprimento 

das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, 

quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma 

documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo. 

§ 9º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não 

observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições 

estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente 

oferecer denúncia. 

§ 10 O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado, também, 

poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o 

eventual não-oferecimento de suspensão condicional do processo. 

§ 11 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 

arquivamento da investigação, nos termos desta Resolução. 

§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por 

militares que afetem a hierarquia e a disciplina. 

§ 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput, serão 

consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 

 

Como se pode ver, SUBSISTE a inconstitucionalidade apontada na petição inicial 

com relação ao art. 18, pelo fato de terem sido criadas hipóteses de acordo de não 

persecução penal que NÃO estão previstas em lei, porque não adianta a 

submissão ao Poder Judiciário de acordo de não persecução penal, sem previsão 

legal. 
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Preocupa a AMB a manutenção das hipóteses de acordo de não persecução penal 

previstas no art. 18, porque, a despeito de agora haver a submissão ao Poder 

Judiciário do acordo firmado, é inegável que diante da inexistência de lei dispondo 

sobre ela, resultará uma insegurança jurídica sem tamanho, diante da possibilidade de 

magistrados recusarem ou aceitarem esses acordos, com base exclusivamente no 

fato de a Resolução não poder dispor sobre a matéria sem prévia previsão legal. 

 

Subsistem, assim, as inconstitucionalidades sustentadas nos capítulos V, VI, VII e IX: 

 

V – O “procedimento investigatório criminal do Ministério Público” ou se submete ao rito 

do CPP para o Inquérito Policial ou dependerá de lei para sua instituição válida. 

Usurpação da competência do legislador ordinário (CF, art. 22, I) e ofensa ao princípio da 

reserva legal (CF, art. 5º, III) 

VI – Vicio de inconstitucionalidade formal da Resolução 181 do CNMP por criar uma 

delação premiada “sem lei”. 

VII – Vicio de inconstitucionalidade material (CF, art. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXII 

e LXV) da Resolução 181, pois a pretexto de fazer acordo, está o CNMP usurpando a 

competência do Poder Judiciário para julgar e impor sanção aos jurisdicionados 

IX – Medida cautelar necessária, porque a Resolução 181 do CNMP está inovando em 

“matéria penal”, que a CF vedou ser objeto até mesmo por Medida Provisória, quanto 

mais por Ato Normativo. 

 

*      *     * 

 

Em face do exposto, requer a AMB seja o presente aditamento acolhido, para o fim de 

considerar prejudicada, por perda de objeto, a impugnação dos dispositivos 

mencionados que importaram em alteração do texto original  --  conforme 

demonstrado nessa petição  --  restando mantido, no entanto, a impugnação feita ao 

artigo 18, porque não adianta a submissão ao Poder Judiciário de acordo de não 

persecução penal, cujas hipóteses não foram previstas em lei.  

       Brasília, 15 de dezembro de 2017. 

 
 
     P.p.  
       Alberto Pavie Ribeiro 
         (OAB-DF, nº 7.077) 
(AMB-STF-ADI-5790-Res-181-CNMP-aditamento) 


