
EMENDA Nº       - CCJ 
(ao PLS nº 468, de 2013) 

Acrescente-se o seguinte art. 3º ao Projeto de Lei do Senado nº 

468, de 2013, renumerando-se os demais: 

 

 
“Art. 3º Acrescentem-se os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 9º do 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 

Processo Penal, com a seguinte redação: 

“Art. 9º ......................................................................... 

....................................................................................... 

§ 1º Sob pena de nulidade do inquérito, a autoridade 

policial deverá permitir que o advogado examine todas as 

peças dos autos, findos ou em andamento, qualquer que seja a 

natureza da investigação, ainda que conclusos à autoridade, 

podendo copiar as peças física ou digitalmente, bem como 

apresentar razões e requisitar diligências. 

§ 2º Incorre em abuso de autoridade o agente que: 

I - se nega a cumprir a determinação do parágrafo 

anterior; 

II - fornece ao advogado as peças do inquérito de modo 

incompleto; 

III - promove a retirada de peças já incluídas no 

caderno investigativo. 

§ 3º A autoridade responsável exigirá a apresentação de 

procuração pelo advogado somente nos casos de inquérito 

sigiloso. 

§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores se aplica a 

qualquer procedimento de investigação criminal, 

independentemente de qual seja a autoridade condutora.” 

.................................................................................................” 
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JUSTIFICAÇÃO 

Como bem assevera a Justificação do PLS, não há justiça no 

processo de investigação criminal sem que seja assegurado o direito à 

ampla defesa e ao contraditório ao cidadão investigado, que pode ocorrer 

pela vista dos autos de todo o processado, bem como pela juntada de 

provas em seu favor. 

Concordando com isto, apresentamos a presente emenda 

objetivando alterar também o Código de Processo Penal para que haja 

menção expressa ao direito do cidadão investigado de que seu advogado 

tenha acesso aos autos do inquérito, bem como apresente razões e requisite 

diligências. 

Não se afigura compatível com a ordem constitucional vigente 

a tramitação de inquéritos verdadeiramente sigilosos, nos quais não seja 

permitido aos advogados dos investigados sequer acessar os autos. Da 

mesma forma que o ilustre autor da matéria, entendemos que é o momento 

de acabar com a anomalia da existência deste tipo de inquérito. 

Em verdade, a Constituição exige que qualquer procedimento 

– e o criminal com mais razão ainda – seja regido pelo contraditório. 

Devemos, portanto, assegurar os direitos essenciais do cidadão investigado, 

para que toda investigação criminal seja realizada sem abuso de autoridade, 

atribuindo sanções às violações. 

Por fim, a presente emenda faz questão de afirmar o direito do 

advogado a acessar os autos de qualquer procedimento de investigação 

criminal, bem como nele se manifestar, independentemente de qual seja 

autoridade condutora, uma vez que a restrição ao acesso dos advogados não 

é “privilégio” das autoridades policiais. 

 

Sala da Comissão, 

 

Senador RICARDO FERRAÇO 
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