
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº     , DE         DE                         DE 2017.

Altera os artigos 9º e 15 da Resolução nº 181, de 7 de
agosto  de  2017,  que  dispõe  sobre  instauração  e
tramitação do procedimento investigatório criminal a
cargo do Ministério Público.

O  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO, no  exercício  das  atribuições
conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e com arrimo nos artigos 147 e
seguintes de seu Regimento Interno;

Considerando a necessidade de readequar a Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, para o fim
de fazer incluir as disposições que haviam sido inseridas pela Resolução nº 161, de 21 de fevereiro
de 2017, aprovada por unanimidade pelo Plenário do CNMP, em fevereiro de 2017, na Resolução n.
13, de 02 de outubro de 2006, expressamente revogada por aquela;

Considerando o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais, disposto no art. 5º,
LX, da Constituição Federal, em que está expresso: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”;

Considerando que o advogado é indispensável à Administração da Justiça, nos termos do art. 133,
da Constituição Federal, e que a advocacia é serviço público de alta relevância social;

Considerando que  o  Estatuto  da  Advocacia  e  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  Lei  n.
8906/1994 - assegura em seu art. 7º, incisos XIII e XIV, o direito de examinar autos de processos
findos ou em andamento, sendo-lhes assegurada a obtenção de cópias, sempre quando não estejam
sujeitos a sigilo;

Considerando que a possibilidade de carga dos autos para extração de cópias, para além de um
direito do advogado, é uma expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa em seu
aspecto formal, na medida que visa evitar prejuízos ao(s) investigado(s).

Considerando que a Lei nº 13.245, de 12 de janeiro de 2016 alterou o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e disciplinou a possibilidade de amplo acesso aos autos pelo Defensor mesmo
sem instrumento procuratório, ressalvadas as hipóteses que envolvem sigilo, e o direito do Defensor
de  acompanhar  e  auxiliar  seu  cliente  durante  o  interrogatório  ou  depoimento  no  curso  da
investigação, podendo apresentar razões e quesitos;

Considerando  que a mesma Lei veda o sigilo dos documentos constates dos autos, de qualquer
procedimento investigatório, aos advogados legalmente habilitados, excetuando-se aos  elementos
de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando
houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências;

Considerando que a disciplina adequada do acesso aos autos e a participação nas investigações são



ferramentas indispensáveis ao Defensor, sem as quais não há que se falar em exercício do direito de
defesa dos cidadãos;

Considerando que tais matérias precisam ser incorporadas à Resolução n. 181, de 7 de agosto de
2017, que disciplina os Procedimentos Investigatórios Criminais;

Considerando a  necessidade de evitar  a  ocorrência  de nulidades  em processos  administrativos
oriundos dos órgãos ministeriais, RESOLVE:

Art. 1º. O artigo 9º da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 9º  O autor do fato investigado será notificado a apresentar, querendo, as informações que
considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. 

§  1º  O  defensor  poderá  examinar autos,  em  qualquer  instituição  responsável  por  conduzir
investigação,  mesmo  sem  procuração,  de  investigações  de  qualquer  natureza,  findos  ou  em
andamento,  ainda que conclusos à autoridade,  podendo copiar peças e tomar apontamentos,  em
meio físico ou digital.

§ 2º O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de infrações,
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de
todos  os  elementos  investigatórios  e  probatórios  dele  decorrentes  ou  derivados,  direta  ou
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. 

§ 3º No exame de autos sujeitos a sigilo, deve o defensor apresentar procuração. 

§  4º  O  presidente  do  procedimento  investigatório  criminal  poderá  delimitar,  de  modo
fundamentado, o acesso do defensor à identificação do(s) representante(s) e aos elementos de prova
relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco
de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 

Art. 2º. O artigo 15, II, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 15. (...)

II – no deferimento de pedidos de vista ou de extração de cópias, desde que realizados de forma
fundamentada pelas pessoas referidas no inciso I, pelos seus procuradores com poderes específicos
ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos
sigilosos ao defensor que não possuir procuração;

Art. 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público da União deverão adequar
seus atos normativos internos à presente Resolução.

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

Brasília-DF,     de           de 2017.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DOGDE
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público



JUSTIFICATIVA

     A presente proposta de alteração da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, busca

eliminar equívoco surgido com a revogação da Resolução nº 13/2006 e consequente exclusão de

dispositivos que se encontravam em total consonância com a recente Lei nº 13.245, de 12 de janeiro

de 2016, que alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

A questão posta em análise já foi objeto de decisão unânime deste Colegiado, quando

do julgamento do Processo nº 1.00580/2016-19, oportunidade em que a Resolução n. 13, de 02 de

outubro de 2006 foi alterada para permitir que advogados devidamente habilitados possam acessar

os autos, podendo extrair cópias de documentos contidos em procedimento investigatório criminal,

instaurados pelos mais diversos órgãos ministeriais,  mesmo sem procuração e independentemente

de fundamentação.

A alteração visou possibilitar  aos procuradores o exame de autos  administrativos

instaurados pelo Parquet, conferindo-se uma maior garantia quanto ao contraditório e ampla defesa

em relação aos clientes dos advogados.

Entretanto, a Resolução n. 13, de 02 de outubro de 2006  foi expressamente revogada

pela  Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017. Dessa forma,  a medida se faz necessária  para

restaurar a norma prevista na Resolução n. 13, de 02 de outubro de 2006, com redação que lhe foi

dada pela Resolução n. 161/2017,  a qual foi suprimida pela Resolução n. 181, de 7 de agosto de

2017.

A  supressão  da  norma  implica  verdadeiro  retrocesso  no  arcabouço  de  direitos

conquistados pelos cidadãos, na medida em que atinge diretamente e de forma negativa as garantias

constitucionais  ao contraditório e a  ampla defesa, corolários  do devido processo legal,  sendo a

observância de tais garantias vital para assegurar ao cidadão um processo justo e livre de qualquer

espécie de nulidade.

A disciplina adequada do acesso aos autos e a participação nas investigações são

instrumentos  essenciais  ao  advogado  para  a  efetivação  do  exercício  do  direito  de  defesa  dos

cidadãos.

Ademais,  com  a  supressão,  o  atual  texto  da  resolução  em  comento contraria

frontalmente  os  dispositivos  legais  insculpidos  na  Lei  n.  13.245,  de  12  de  janeiro  de  2016,

extrapolando o poder regulamentar deste Conselho Nacional, ante à negativa de observância do

preceito normativo.



Registramos que desde a publicação e entrada em vigor da Resolução nº 181, de 7 de

agosto de 2017, já houve várias reclamações por parte de advogados acerca das dificuldades de

acesso a autos, diante da negativa fundamentada especificamente na referida resolução.

Pelo exposto, torna-se indeclinável o posicionamento deste Conselho Nacional do

Ministério  Público no sentido de  manter a decisão  colegiada anterior,  que,  por unanimidade,  já

reconhecia a necessidade de tornar o texto da resolução que tratava do procedimento investigatório

criminal consonante com o texto da Lei n. 13.245, de 12 de janeiro de 2016.

Com esses  esclarecimentos,  propõe-se  a  alteração  da  Resolução nº  181,  de  7 de

agosto de 2017, para o fim de eliminar quaisquer incongruências e, bem assim, para que não haja

dúvidas quanto a obrigatoriedade de cumprimento da Lei n. n. 13.245, de 12 de janeiro de 2016,

razão pela qual submetemos a presente proposta à apreciação desse Egrégio Plenário, na forma

regimental. 

              Brasília (DF), 03 de outubro de 2017.

Erick Venâncio Lima do Nascimento
Conselheiro Nacional

Leonardo Accioly da Silva
Conselheiro Nacional


