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1 Introdução 

 

 É da contingência humana resistência a mudanças. O 

desconhecido, o inédito, a potencial perda de controle sobre algum fenômeno incerto 

que está por vir gera, entre nós, sentimento de inquietação e desconfiança. Esse 

sintoma pode ser facilmente constatado nos mais variegados espectros do 

conhecimento científico, das relações sociais, humanas e da vida em geral. 

A título ilustrativo, a evolução industrial verificada no século 

XIX, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, causou, no início, 

perturbação e questionamentos, a ponto de JOSÉ DE ALENCAR, talvez o maior 

romancista que este País já conheceu, em um de seus habituais folhetins publicados 

no ano de 1854, apodar a máquina de coser de “maldito invento”
1
. A constatação, 

portanto, é secular. 

 O homem habitua-se à sua rotina diária, à sua corriqueira 

ambiência familiar, à constante dinâmica de seu trabalho, aos horários e trajetos, a 

toda sorte de costumes, hábitos e tradições, que compõem seu padrão sistemático de 

sobrevivência. Tende a acomodar-se. Prioriza evitar oscilações em sua jornada. O 

instintivo desejo de preservação da inalterável programação quotidiana se torna 

inerente à sua condição e, precisamente por isso, se mostra avesso a transformações. 

Como não poderia deixar de ser, essa recalcitrância também se 

descortina no campo das leis. Mudanças legislativas implicam a ruptura da 

sistemática anterior e exigem novos estudos, reflexões, adaptações e, por que não 

dizer, reciclagem profissional. Quanto maior a abrangência das propostas, maior o 
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desafio que se projeta ao operador do Direito. Isso sem considerar que, a cada projeto 

normativo em discussão, despontam outros interesses, muitas vezes antagônicos e 

que se contrapõem, a gerar novos confrontos, tornando o ambiente ainda mais 

dificultoso para implementação de medidas modificativas. 

 A somatória dos fatores apontados explica a razão pela qual, ao 

longo das últimas sete décadas, as reformas do Código de Processo Penal tenham 

sido exclusivamente pontuais. E inegavelmente a opção do Poder Legislativo pelas 

mudanças casuístas têm se mostrado desastrosas, sob o prisma da compreensão 

sistêmica do ordenamento, com a institucionalização de temerárias aberrações 

jurídicas. 

 Daí porque se está a discutir, presentemente, a reformulação 

integral do Estatuto Processual Penal. No final de 2008, a Presidência do Senado 

Federal, através do Requerimento nº 227/2008, criou Comissão de Juristas 

responsável pela elaboração de Anteprojeto da Lei Penal Adjetiva. 

Sem alarde ou mesmo ampla discussão nos meios jurídicos e 

acadêmicos, a Comissão, a despeito da magnitude do alcance da proposta, apresentou 

com celeridade a versão final do Projeto que, no Senado Federal, foi autuado sob nº 

156/2009. Somente a partir desse momento é que o Projeto passou a merecer certa 

divulgação, dando-se início à fase de apresentação de sugestões das entidades 

representativas. A Relatoria coube ao Senador Renato Casagrande. 

 Naquela Casa Legislativa, vencidas as etapas procedimentais 

estabelecidas em regimento interno, o Senado, em votação realizada no mês de 

dezembro de 2010, em turno suplementar, aprovou a versão final do texto, em 

seguida encaminhado à Câmara dos Deputados, onde se acha presentemente. 

 O texto derradeiro do Projeto do Código de Processo Penal 

definido pelo Senado Federal traz, em alguns aspectos, profundos impactos às 

prerrogativas profissionais do Advogado, sendo que duas preocupantes proposições 

merecem imediato reexame e serão abordadas a seguir. 

 

2 PRISÃO ESPECIAL DO ADVOGADO 

 

 O Poder Judiciário, no mais puro conceito aristotélico retomado 

no iluminismo por Charles Luis de Secondat, o Barão de Montesquieu, se constitui 

em um dos três braços da soberania do Estado e a ele está afeta a tarefa de exercer a 

composição pacífica e civilizada dos conflitos de interesses. 



Para a incumbência deste mister que lhe está acometido por 

estruturação constitucional (Título IV, Capítulo III, da Carta Magna) acham-se a 

Magistratura (artigos 101 a 126), o Ministério Público (artigos 127 a 130) e a 

Advocacia (artigos 131 a 135). A estas duas últimas classes profissionais, 

convencionou a Lex Legum apodá-las de “funções essenciais à Justiça” (Título IV, 

Capítulo IV). 

Embora em caráter privado, o Advogado, em essência, ostenta 

munus publicum e exerce função social. Assim, a advocacia se encontra imbricada 

nessa fundamental e pública missão estatal que é a jurisdição, dela se mostrando 

elemento inexorável. Sem os Advogados não há funcionalidade da jurisdição, de 

modo que desponta inarredável a conclusão de que a advocacia é componente 

conceitual do próprio Estado Democrático de Direito. 

Atualmente, o Advogado vê protegida sua independência 

funcional, porque se vier, por extremo, a ser processado criminalmente por suposto 

delito no exercício da profissão, tem o resguardo da prisão especial, insculpida no 

artigo 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94): “Art. 7º: 

São direitos do advogado... V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada 

em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades 

condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 

Ao contrário do que se possa pensar, não se cuida a sala de 

Estado Maior de privilégio corporativo da classe dos Advogados, até porque a Lei 

Processual Penal já determinava, na redação originária de 1941, fossem os Ministros 

de Estado, os Magistrados, os Delegados de Polícia e os diplomados por qualquer das 

faculdades superiores da República, dentre outros, recolhidos a quartéis ou a prisão 

especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes da 

condenação definitiva (incisos I, VI e VII do artigo 295 do Código de Processo 

Penal). 

O direito de ser recolhido em sala de Estado Maior, aliás, não é 

só dos Advogados, consoante se vê da Lei Complementar n
o
 35 de 14/3/79 (Lei 

Orgânica da Magistratura) que em seu artigo 33 preceitua: “Art. 33. São 

prerrogativas do magistrado: ... III. Ser recolhido a prisão especial, ou a sala de 

Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do Órgão Especial 

competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final”. 

 A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n
o
 8.625, 

de 12/2/83), de sua parte, dispõe igualmente que: “Art. 40. Constituem prerrogativas 



dos Membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica: ... V - 

ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar, ou a sala especial de estado maior, 

por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do 

julgamento final”. 

 No mesmo sentido a Lei Complementar n
o
 75 de 20/5/93: “Art. 

18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: II – ... e) ser 

recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado Maior, com direito a 

privacidade e à disposição do tribunal competente para julgamento, quando sujeito a 

prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimento em que 

tiver de ser cumprida a pena”. 

 Como se vê, o direito do Advogado que aqui se está a sustentar 

é rigorosamente o mesmo que acode o Magistrado e, também, o membro do 

Ministério Público. Sem mais, nem menos. Havendo uniformidade ontológica entre 

os profissionais do Direito, não pode o direito de uns, ser mais direito que o de 

outros
2
... 

 A distinção com a qual deve ser tratada determinada categoria 

de pessoas que exerce funções socialmente relevantes, longe de ser privilégio de 

poucos ou malferir o princípio constitucional da isonomia, se justifica em si mesmo 

eis que, nas palavras do Professor BASILEU GARCIA: “A prisão provisória é 

estabelecida em caráter excepcionalíssimo, em atenção a diversas conveniências, da 

sociedade e da justiça. Sendo medida de exceção, que pode acarretar grave e 

imerecido dano àquele que a sofre, deve ser aplicada com a maior benignidade 

possível. A concessão de que se trata é consentânea com essa aconselhável 

benignidade. Não sendo possível, por deficiências de ordem material, facultar a todos 

os acusados ainda não condenados um tratamento que reduza os riscos de injustiça, 

imanentes ao caráter preventivo da medida privativa da liberdade, não há mal em que 

isso seja feito pelo menos relativamente a alguns acusados. Dentre eles, os que, pela 

sua vida, funções e serviços prestados à coletividade, mereceram maior consideração 

pública, ou que, pela sua educação, maior sensibilidade devem ter para o sofrimento 

no cárcere”
3
. 

Por isso que, a propósito da franquia profissional do Advogado 

em tela, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou: “A prisão especial 
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assegurada ao advogado é prerrogativa de toda uma classe, é um direito legal 

inafastável, sob qualquer pretexto, devendo o Poder Judiciário fazê-lo valer a 

qualquer custo, no interesse maior da própria ordem jurídica. Não é um favor que 

necessite de beneplácito de quem quer que seja” (RT 509/334). 

Isto porque é fácil imaginar que o Advogado (assim como o Juiz 

e o Promotor) pode estar sujeito a dividir uma cela com pessoa cujos interesses 

contrariou em juízo, acusando ou se contrapondo às suas pretensões. Como poderia 

ser segura essa convivência in custodiam ad carcem? Quem seria responsável pelos 

imprevistos danosos – por vezes fatais – daí decorrentes? Isso teve em conta o 

Legislador ao dispor sobre prisão processual de Magistrados, membros do Ministério 

Público e Advogados, que agora se quer mudar apenas a estes últimos e, pior, à 

sorrelfa... 

 Explica-se. 

 A Comissão de Juristas constituída pelo Senado Federal em 

nenhum momento cogitou da eliminação, do ordenamento jurídico, da prisão 

especial do Advogado. O último artigo da proposta originária da Comissão (então 

artigo 682) elencava numeroso rol de dispositivos legais que seriam revogados, com 

a aprovação do texto e o advento da nova ordem processual penal. 

 No Senado Federal, porém, a situação se transfigurou. Sem 

ruídos, foram incluídos outros dispositivos legais no artigo final do Projeto (que 

tratava da revogação de preceitos do sistema jurídico), dentre os quais se fez inserir o 

artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, o qual contempla, precisamente, a prisão 

especial do Advogado. 

 É dizer, com o claro intuito de fazer passar despercebido dentre 

o elevado número de dispositivos relacionados no último artigo do Projeto de modo 

disperso, é que o preceito legal que assegura a prerrogativa profissional da prisão 

especial foi ali colocado. Com ares de clandestinidade... Quer parecer que o Senado 

Federal ansiava que a silenciosa inserção deletéria não fosse identificada. Tanto que 

o foco dos debates jurídicos que se seguiram jamais se concentrou na pretensão de 

extirpação do sistema a prisão especial do profissional da advocacia, tamanho o grau 

de ocultação. Parecia mesmo que passaria sem ser notado. No entanto, a ilusória 

expectativa do Senado não se confirmou e a surpreendente (e porque não dizer 

lamentável) estratégia veio à tona
4
. Deve, então, merecer veemente repúdio! 
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É preciso, portanto, excluir imediatamente do texto que tramita 

no Congresso essa malsinada proposta, que só acarreta prejuízos aos jurisdicionados. 

Insta sublinhar que, com base no mesmo texto originário no Senado Federal, 

acrescido de ajustes técnicos mais apropriados e corrigidas certas distorções, o 

Deputado Federal MIRO TEIXEIRA apresentou outro texto de Reforma do CPP, que 

tramita paralelamente na Câmara dos Deputados. Neste texto, acertadamente não se 

tencionou suprimir do ordenamento jurídico a prisão especial do Advogado. E inteira 

razão lhe assiste. 

É que de nada adiantaria se assegurarem, abstratamente, 

liberdades e direitos ao cidadão sem aparelhá-los com os meios aptos para a 

realização da concreta tutela que busca perante o templo sagrado de Themis, 

derradeira esperança dos homens. Por isso, o Advogado, dotado de conhecimentos 

técnicos, que se dedica em juízo na luta pela instrumentalização de direito alheio, 

precisa ter assegurada sua desimpedida atuação profissional. Precisa ter garantida sua 

independência funcional. 

Do contrário, não se poderia exigir do Advogado, na essência de 

sua atividade representativa, que deixasse se esgrimir com pugnaz atuação para, 

temeroso de que possa vir a ser submetido ao cárcere comum, abdicar da 

combatividade que caracteriza nossa profissão e pautar-se com pusilanimidade no 

patrocínio de direitos de terceiros a si confiados. Esse risco se acentua na jurisdição 

criminal, em que os ânimos costumam se alterar mais facilmente. Não raras vezes, 

em razão da intransigente defesa do Advogado, o Juiz se sente contrariado e faz 

ecoar voz de prisão na própria audiência... Defender com veemência, para algumas 

autoridades, tem outra conotação: consubstancia expressão de ousadia, a recomendar 

punição... 

Em comarcas de menor porte, em que o Magistrado se julga 

ainda mais poderoso e relega ao oblívio a atuação do Advogado, hipóteses como esta 

têm se sucedido com lastimável frequência. Eis, então, o dilema que se fará projetar 

com a proposta legislativa: quedar-se inerte e deixar de enfrentar os desajustes do 

Magistrado e do Promotor de Justiça, em prejuízo da defesa do cliente ou, por outro 

lado, enfrentar as autoridades locais com seriedade e, com isso, correr o sério risco 

de ser submetido ao cárcere por mera idiossincrasia ou em decorrência de alguém 

que revele aguda sensibilidade?...  
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A atividade do Advogado jamais pode comportar restrições que 

o façam carecedor da liberdade de utilizar e de se fazer valer da palavra na arte de 

convencer, na defesa de um direito. Por isso, a liberdade de manifestação profissional 

na dialética processual, sem receios ou temores de qualquer natureza, é uma das mais 

sagradas prerrogativas do Advogado. O direito à prisão especial que dela decorre por 

eventual conduta perpetrada no exercício profissional não pode, absolutamente, ser 

extirpado de nosso ordenamento jurídico. 

 

3 O DIREITO DE CONSULTAR AUTOS DE INQUÉRITO 

 

 O mais elementar direito de qualquer pessoa investigada é saber, 

com precisão, de que se trata a inculpação que pesa sobre si. Não é possível se 

prestigiar, em qualquer Estado que se pretenda Democrático e de Direito, a 

consagração de investigações sigilosas, secretas, clandestinas... Rematada 

ilegalidade! 

 Além dos comandos constitucionais dos artigos 5º, inciso LV, 

93, inciso IX e 133 da Carta Magna, a sistemática atual do Código de Processo Penal 

autoriza a participação do Advogado na fase policial, eis que o artigo 14 do Estatuto 

Adjetivo autoriza a possibilidade do indiciado (através de seu representante legal) 

requerer diligências. Ora, só pode requerer diligências aquele que, previamente, 

tenha conhecimento prévio do conteúdo do apuratório. 

 Com mais vigor, o Estatuto da Advocacia encerra 

definitivamente a questão, ao estabelecer, em seu artigo 7º, incisos XIII, XIV e XV, 

que: “São direitos do advogado: ... XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes 

Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos 

findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a 

sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; XIV – 

examinar em qualquer repartição policia, mesmo sem procuração, autos de flagrante 

e inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 

copiar peças e tomar apontamentos; XV – ter vista dos processos judiciais ou 

administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou 

retirá-los pelos prazos legais”. 

Como se constata, tem o Advogado – enquanto defesa técnica 

constituída - assegurado em lei o direito de examinar autos de qualquer natureza sem 

procuração, ressalvados, nesta hipótese, apenas os que estejam sob sigilo. Com 



procuração do interessado (investigado ou acusado), porém, o acesso é pleno e 

irrestrito, mesmo na hipótese do decreto de segredo de justiça, em quaisquer autos de 

inquérito policial ou desses novos instrumentos preparatórios de persecução penal 

tão em voga nos dias de hoje (chamados de “Procedimentos Criminais Diversos”, 

“Procedimentos Investigatórios Criminais”, ou seja lá qual for o nome que a este se 

dê). 

 Reconhecendo essa insonegável prerrogativa do Advogado, o 

Supremo Tribunal Federal, pela sábia pena do Ministro CELSO DE MELLO, fez 

coroar o entendimento segundo o qual: “A Comissão Parlamentar de Inquérito, como 

qualquer outro órgão do Estado, não pode, sob pena de grave transgressão à 

Constituição e às leis da República, impedir, dificultar ou frustrar o exercício, pelo 

Advogado, das prerrogativas de ordem profissional que lhe foram outorgadas pela 

Lei nº 8.906/94. O desrespeito às prerrogativas – que asseguram, ao Advogado, o 

exercício livre e independente de sua atividade profissional – constitui inaceitável 

ofensa ao estatuto jurídico da Advocacia, pois representa, na perspectiva de nosso 

sistema normativo, um ato de inadmissível afronta ao próprio texto constitucional e 

ao regime das liberdades públicas nele consagrado. Medida liminar deferida” 

(Mandado de Segurança n
o
 23.576-4/DF)

5
. 

 Sucede, porém, que, de tempos a esta parte, a prerrogativa 

profissional do Advogado de consultar autos de inquérito policial tem sido 

sistematicamente solapada por autoridades que insistem em recusar a exibição de 

apuratórios ou de procedimentos preparatórios de qualquer natureza, a ponto de a 

mais alta Corte de Justiça do país ter que novamente se debruçar sobre o tema e 

editar a Súmula Vinculante nº 14, cujo teor é o seguinte: “É direito do defensor, no 

interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência 

de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

 Dentro desse quadro normativo, se mostra altamente 

preocupante a redação contida na versão final do Projeto do Código de Processo 

Penal aprovada pelo Senado Federal que impõe condicionante ao acesso dos autos 

pelo Advogado. Eis, nesse ponto, a proposta do artigo 11 do referido Projeto: “É 

garantido ao investigado e ao seu defensor acesso a todo material já produzido na 

investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em 

andamento”. 
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 A crítica direcionada à redação final reside precisamente na 

nociva ressalva contida no texto que, dadas sua abrangência e generalidade, pode 

sepultar definitivamente a prerrogativa do Advogado de acessar o conteúdo da 

investigação criminal. De fato, o quê compreenderia o significado “diligências em 

andamento”? Certamente, todas as providências determinadas, pela autoridade, no 

curso do inquérito ou do procedimento preparatório pendentes de cumprimento.  

 Sendo assim, a ampla ressalva prevista no Projeto resultará, 

seguramente, em impedimento (no mínimo embaraço) ao exercício de defesa. Ora, se 

a autoridade designa a oitiva de uma testemunha para data longínqua e certifica nos 

autos esse agendamento, a rigor e por exegese literal do dispositivo, não poderá o 

Advogado ter acesso aos autos enquanto não realizado o ato processual, eis que 

haverá diligência (oitiva de testemunha) pendente de cumprimento (isto é, 

aguardando efetivação). Não é absurdo? 

 Sem dúvida que sim! Mas certamente - caso mantida a ressalva 

no texto final - nos depararemos, no futuro, com a situação ora descrita. 

 Vejamos outro exemplo. Determinado Juiz decreta a prisão 

temporária de diversas pessoas (situação absolutamente factível no cenário jurídico 

penal atual). Ao alvorecer e sob os estrepitosos holofotes da imprensa (como sói 

acontecer...), quase todos os investigados são detidos e submetidos ao cárcere, com 

exceção de um único. Os Defensores dos averiguados presos poderão ser impedidos 

de tomarem conhecimento do conteúdo do apuratório? A resposta me parece 

desenganadamente negativa. Mas, indaga-se: não há decretação de prisão de um 

investigado pendente de satisfação? Em outras palavras, não há ordem judicial 

deflagrada, mas ainda não integralmente executada? Essa situação não se cuida, pois, 

de diligência em andamento? E, se assim for, quem duvida que haverá Magistrado a 

impedir que os Advogados dos co-imputados tomem conhecimento dos autos 

enquanto não executada por completo o comando judicial, ao falacioso argumento de 

que há “diligências em andamento”... Note-se o perigo! 

 Melhor seria, então, a supressão dessa perniciosa ressalva, cuja 

razão de existir só se explica para obstaculizar o efetivo exercício da ampla defesa e 

do contraditório, assegurados constitucionalmente. Ou, no mínimo, adotar-se a 

sugestão específica do Projeto de Reforma do Código de Processo Penal levada a 

efeito pelo Deputado Federal MIRO TEIXEIRA, acima citada, porque delineia com 

exatidão o alcance da ressalva, além de consignar a expressão “diligências em 



andamento”, no lugar de “medidas cautelares em andamento”, substituição esta que 

parece muito mais acertada. 

 Nesse ponto, eis a íntegra da proposta formulada pelo Deputado 

fluminense: “É garantido ao investigado e ao seu defensor acesso a todo material já 

produzido na investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às medidas 

cautelares em andamento cujo êxito pode ser comprometido com a ciência prévia do 

investigado ou seu defensor”. 

 Há, ainda, outro aspecto relevante inserido dentro dessa mesma 

categoria de prerrogativa que exige detida análise. 

O artigo 14 da redação final do Projeto aprovado pelo Senado 

Federal elenca uma série de atribuições funcionais outorgadas ao Magistrado que 

venha a oficiar na fase preliminar e que, pelo texto, recebeu a nomenclatura de “Juiz 

de Garantias”
6
). 

Do extenso rol das funções elencadas no indigitado artigo, 

destaque está a merecer, nessa angulação, o inciso VIII, que dispõe: “prorrogar o 

prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões 

apresentadas pelo delegado de polícia e observado o disposto no parágrafo único 

deste artigo”. 

O Senado, como se vê, não fez incluir neste dispositivo a 

possibilidade da prorrogação do inquérito policial, pelo Magistrado, na hipótese de 

investigado solto. Para esta situação, nos remete o Projeto ao artigo 31, caput, e § 1º, 

verbis: “Art. 31. O inquérito policial deve ser concluído no prazo de 90 (noventa) 

dias, estando o investigado solto. § 1º. Decorrido o prazo previsto no caput deste 

artigo sem que a investigação tenha sido concluída, o delegado de polícia comunicará 

as razões ao Ministério Público com o detalhamento das diligências faltantes, 

permanecendo os autos principais ou complementares na polícia judiciária para 

continuidade da investigação, salvo se houver requisição do órgão ministerial”. 

 Quer isso significar que, nos inquéritos policiais em que o 

investigado estiver solto (que é a maioria esmagadora de nossa realidade criminal) e 

inexistindo pleito incidental de aplicação de medida cautelar, a tramitação física dar-

                                                           
6
 Embora não seja este o objeto do presente artigo, não se poderia deixar de elogiar a salutar iniciativa 

de se institucionalizar a figura do juiz de garantias (ou qualquer nomenclatura que se venha a adotar, 

para serenar os críticos...) que vem a consagrar o sagrado princípio da imparcialidade do julgador. 

Não há mesmo como se exigir isenção do Juiz que, já no início do procedimento, decrete toda sorte de 

medidas constritivas de liberdade contra o cidadão, tais como, interceptações telefônicas, ordens de 

busca e apreensão domiciliar, prisão provisória para que, tempos depois, agora na fase judicial, venha 

a proferir sentença. 



se-á de forma direta e exclusiva entre Polícia e Ministério Público, sem a 

interveniência do Poder Judiciário. 

Ora, não se desconhece, em absoluto, que, embora as diligências 

policiais se destinem, ao fim e ao cabo, a reunir subsídios para formação da opinio 

delicti do representante do Ministério Público (dominus litis), que é parte processual, 

e, portanto, tem hialino interesse na produção da prova, certo é que a formação de 

tais adminículos, bem como a tramitação do apuratório nas hipóteses de dilação de 

prazo para ulteriores diligências não podem prescindir do necessário controle 

jurisdicional. A menos que se considere a atividade judicial de menor expressão, o 

que não se tem como crível...  

O Judiciário tem de ser o último refúgio da rigorosa observância 

da lei, derradeiro baluarte das liberdades públicas, por isso toda e qualquer 

persecução instaurada contra o cidadão deve, necessariamente e sempre, passar por 

seu crivo de legalidade, mesmo na fase de tramitação de inquérito policial, 

independente da condição do investigado (preso ou solto)! 

Como se não bastasse, a Instituição Ministério Público, na quase 

totalidade de suas sedes espalhadas ao longo do Estado de São Paulo, não dispõe de 

instalação própria para o atendimento de Advogados que buscam consultar feitos em 

andamento, circunstância que se afasta da norma insculpida no artigo 6º da Lei nº 

8.906/94, que alberga outra prerrogativa profissional da classe: “As autoridades, os 

servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado no 

exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e 

condições adequadas a seu desempenho”. Ou será que os nobres Promotores de 

Justiça permitirão a consulta dos autos em seus gabinetes? 

Ante a inexistência de repartição adequada para a consulta 

processual por parte dos Advogados e dos estagiários - que seriam obrigados a ter 

acesso aos autos no próprio gabinete do representante do Parquet (será?), causando 

constrangimento e prejudicando inclusive o regular desenvolver das atividades de 

ambos -, restaria aos profissionais da advocacia obter vista dos autos nas 

dependências da Polícia. 

No entanto, atualmente, quem vivencia o quotidiano da 

advocacia criminal sabe bem o que se está aqui a narrar, especialmente nas 

dependências da Polícia Federal, tem o Advogado se deparado com novo percalço. Já 

na entrada de muitas Delegacias Especializadas Federais existem portas, mantidas 

constantemente trancafiadas, que impedem ou dificultam o acesso dos Advogados às 



salas dos Delegados. Não raras vezes, não conseguem os profissionais que para lá se 

deslocam ter acesso aos autos naquelas dependências (daí o elevado número de 

reclamações e providências judiciais adotadas perante as Cortes Superiores). 

Nos termos da redação final do Projeto, privados o Magistrado, 

enquanto Órgão do Poder Judiciário, e o respectivo cartório (ou secretaria, conforme 

a jurisdição), do contato físico dos autos, a conseqüência que disso advirá será a 

oblíqua e indireta restrição ao exercício da atividade profissional do Advogado, no 

que tange à prerrogativa de consultar autos de inquérito. 

Mais recomendado se mostra, portanto, a manutenção da 

sistemática atual, explicitada no artigo 10º, § 3º, da atual Lei Penal Adjetiva, ao 

determinar que a autoridade policial “poderá requerer ao Juiz a devolução dos autos, 

para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo Juiz”. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Inegavelmente é chegado o tempo de se promover reforma 

sistêmica - e global - do septuagenário Código de Processo Penal vigente, ao invés de 

se perseguir nas desastrosas mudanças pontuais e casuísticas que têm se verificado 

ao longo dos anos. 

Nessa conformidade, embora a versão final do Projeto aprovado 

pelo Senado Federal suscite inúmeras discussões, pretendeu-se, neste breve espaço, 

destacar duas propostas que colocam em risco o desimpedido exercício da advocacia: 

a supressão da prisão especial do Advogado e a cominação de obstáculos que 

dificultam a consulta de autos de inquéritos policiais ou procedimentos 

investigatórios de qualquer natureza. Consubstanciam proposições claramente 

ofensivas às prerrogativas profissionais do Advogado e que não podem subsistir, 

porque vulneram, em última análise, franquias do jurisdicionado, por conta da 

restrição da atuação de seu representante legal, detentor de capacidade postulatória. 

Assim, a discussão destes temas precisa ser renovada e 

ampliada, da mesma forma como se sucedeu com o recente debate sobre o Habeas 

Corpus, quando a Comissão de Juristas originariamente constituída pelo Senado 

Federal tencionou restringir sua utilização, proposta esta que, ao fim e ao cabo, foi 

plenamente rechaçada. Aliás, e para não alongarmos no espaço, recomendável seria o 

definitivo sepultamento do Projeto aprovado no Senado Federal e a adoção, em 

substituição, do texto apresentado pelo do Deputado Federal Miro Teixeira. 



 

 

 Ricardo Toledo Santos Filho 

Advogado Criminalista, Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo 

(USP), Conselheiro Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, integrante da 

Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/SP e Presidente da Comissão de 

Estudo do Projeto do Código de Processo Penal da OAB/SP. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ALENCAR, José de. Crônicas Escolhidas. São Paulo: Ática, 1995. 

- GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Volume III. Rio de 

Janeiro: Forense. 1945. 


