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Características 

. Inexistência consequência para o procedimento em si 

. Possibilidade de imposição de medidas compensatórias 

. Conclusão: fragilidade na tutela do sigilo externo da investigação 

- Sigilo interno: limitação de acesso por parte do investigado e seu 
defensor 

> Sigilo interno parcial: investigação inacessível em relação a 
determinados atos (em andamento e pendentes de realização); 
acesso ao conteúdo já introduzido (documentado) na investigação 

> Sigilo interno absoluto ou total: investigação inacessível em 
relação a todos os atos 



Características 

. Sistema brasileiro? 

. Sigilo interno absoluto? 

. Jurisprudência (ex.: STF, HC 92.331; STJ, HC 58.377) 

. Base normativa: 

CR/88, art. 5º, LXIII - o preso [e o solto] será informado de seus 
direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado. 

Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 7º - São direitos do advogado: [...] 
XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, 
autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

 



Características 

> Súmula Vinculante 14 (02/02/2009): 

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. 

. Direito do defensor: acesso como prerrogativa profissional (art. 7º, 
XIV, Lei 8.906/94) 

. Interesse do representado: exigibilidade de procuração diante do 
potencial acesso a dados sigilosos do investigado ou outros suspeitos 



Características 

. Acesso a elementos (de informação) já documentados: mantido o 
sigilo de atos pendentes de realização ou em andamento (PL 
8.045/10, art. 11) 

. Procedimento investigativo realizado por órgão com competência 
de polícia judiciária: refere-se apenas ao inquérito policial? Posição 
da Paulo Rangel e Aury Lopes Jr. 

- Razoável a fixação de sigilo interno absoluto em outros 
procedimentos investigativos? 

- STF, MS 23.576 (Rel. Min. Celso de Mello): acesso ao inquérito 
parlamentar 



Características 

. Instrumentos de tutela, diante da negativa: 

- Mandado de segurança (advogado): violação de prerrogativa 
profissional prevista no art. 7º, XIV da Lei 8.906/94 

- Habeas corpus “profilático” (investigado): risco (ainda que 
remoto) à liberdade de locomoção 

- Reclamação constitucional > CR/88, art. 103-A, § 3º - Do ato 
administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal [...] 

> Responsabilidade por abuso de autoridade (Lei 4.898/95) 

 


