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RESUMO 

 

O direito contra a autoincriminação é um direito fundamental que incide sobre a persecução 

criminal, e por isso merece um estudo apropriado amparado pela teoria geral do processo 

penal. O direito possui uma origem remota imprecisa. Apesar dos relatos históricos mais 

diversos, apenas surge quando existe um processo penal estruturado que tem como objetivo a 

limitação do dever-poder de punir do Estado. O único sistema de processo penal 

experimentado que se compatibiliza com a vedação a autoincriminação é o modelo acusatório. 

O modelo inquisitivo baseia-se na construção de uma verdade e obtensão da confissão a 

qualquer custo, e por isso é incompatível com o direito em estudo. A consagração do direito 

surge com a importância que os direitos fundamentais passaram a ter nos Estados 

Democráticos Constitucionais. Na experiência brasileira, antes de 1988 somente era possível 

reconhecer que a autoincriminação representava um ônus processual ao acusado. Apesar do 

debate aprofundado na Assembléia Constituinte, o direito restou consagrado em uma fórmula 

textual que mais se aproxima da concretização feita pela Suprema Corte dos Estados Unidos, 

conhecido como “avisos de Miranda”, do que do texto da Quinta Emenda da Constituição 

Americana que estabeleceu originariamente em sede constitucional o direito contra a 

autoincriminação. Todavia, a imprecisão textual não impede a consagração do direito como 

norma fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. A vedação de autoincriminação é um 

direito que deve ser observado no Processo Penal e se relaciona com diversos de seus 

cânones, tais como o a presunção de não culpabilidade, o modelo acusatório, a distribuição do 

ônus probatório e especialmente o exercício do direito de ampla defesa. Por ser um direito 

fundamental, a vedação de autoincriminação merece um estudo adequado a sua natureza 

constitucional. Para a definição dos sujeitos protegidos é importante a construção de um 

conceito material de acusado, que não se confunde com o conceito formal daquele denunciado 

na ação penal. No âmbito de proteção objetivo, dois bens jurídicos são o objeto de proteção da 

norma: o instinto de autopreservação do sujeito e a capacidade de autodeterminação. 

Configurando essencialmente em uma regra quanto as provas no Processo Penal, a análise do 

caso concreto deve se basear em critérios previamente fixados para indicar o respeito ao 

direito. Esses critérios são estabelecidos, incluindo o direito de informação do acusado, o 

acompanhamento por defensor técnico e o respeito a voluntariedade na participação. O estudo 

das hipóteses de violação se concentram no elemento da voluntariedade, a partir da definição 

do que consiste ou não em coerção violadora da autodeterminação. O direito enfrenta novos 

desafios que merecem atenção, com destaque para o combate ao terrorismo e a criminalidade 

organizada que forçam ao desenvolvimento de ferramentas, meios probatórios e tecnologias 

cada vez mais invasivas e ocultas e permitem a utilização das informações não somente para a 

persecução criminal, mas também para o estabelecimento de uma inteligência no 

desenvolvimento da segurança nacional e pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Autoincriminação, Direito fundamental, Voluntarieade. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The right against self-incrimination is a fundamental right that works in the criminal 

prosecution, and therefore deserves a study supported by the general theory of criminal 

procedure. The right has a vague origin, and despite the various historical accounts only arises 

when there is a criminal procedure structured that aims to limit the State´s duty-power to 

punish. The only system of criminal procedure experienced that reconciles with seal self-

incrimination is the accusatory model. The inquisitorial model is based on the construction of 

a truth and obtaining the confession at any cost, and is therefore incompatible with the right in 

study. The consecration of the right arises with the importance that fundamental rights have 

come to occupy in the Democratic Constitutional States. In the Brazilian experience before 

1988 was only possible to recognize that self-incrimination represented a procedural burden 

for accused persons. Despite thorough debate in the Constituent Assembly, the right remains 

consecrated in a textual formula that´s closer to the implementation made by the Supreme 

Court of the United States, known as "Miranda warnings", than the text of the Fifth 

Amendment to the U.S. Constitution that established originally the right against self-

incrimination with a constitutional status. However, the imprecise text does not prevent the 

consecration of the principle as a fundamental right in Brazilian law. The right against self-

incrimination is a right that should be observed in the Criminal Procedure and relates to 

several of his canons, such as the the presumption of not guilty, the accusatory model, the 

distribution of the burden of proof, and especially the right of defense. Because it a 

fundamental right, the prohibition of self-incrimination deserves a proper study to her 

constitutional nature. For the definition of protected persons is important to build a material 

concept of accused, which is different of the formal concept over who is denounced on the 

prosecution. In the objective area of protection, there are two objects of protection of the 

norm: the instinct of self-preservation of the subject and the ability to self-determination. 

Configuring essentially a evidence rule in criminal procedure, the analysis of the case should 

be based on standards set previously to indicate respect for the right. These standard include 

the right to information of the accused, the right to counsel and respect the voluntary 

participation. The study of violations cases, concentrated on the element of voluntariness, 

starting from the definition of what is or is not a coercion violative of self-determination. The 

right faces new challenges that deserve attention, especially the fight against terrorism and 

organized crime that force the development of tools, resources and technologies about proves, 

methods increasingly invasive and hidden, and allow the use of information not only for 

criminal prosecution, but also for the establishment of an intelligence strategy in the 

development of national and public security. 

 

KEYWORDS: self-incrimination, fundamental right, voluntariness. 
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13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito contra a autoincriminação é um direito fundamental consagrado no 

ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988. Integra, ao lado de 

outros direitos fundamentais como a ampla defesa, o contraditório e a presunção de não 

culpabilidade, um rol de princípios que são cânones do processo penal. Entretanto, a 

autonomia desse direito processual penal implementada na Constituição não se consolidou no 

sistema jurídico brasileiro. Visto muitas vezes como uma das vertentes de outros princípios 

que regem o processo penal, tem um valor pouco estimado e explorado na doutrina. 

Sua importância na persecução penal é ampla, pois limita diversos 

comportamentos dos órgãos de investigação e de julgamento, confere poder de resistência ao 

acusado diante de situações de violação, destaca a relevância da atuação do defensor técnico. 

Contudo, se de um lado demonstra grande abrangência dentro do processo penal em razão das 

diversas fases, situações e procedimentos que geram risco de violação do princípio, de outro 

apresenta pouca instrumentalidade objetiva na sua efetivação, visto a ausência de diplomas 

legais específicos sobre a norma e a escassa produção doutrinária aprofundada sobre o direito. 

A jurisprudência construída sobre o direito contra a autoincriminação não é consolidada e 

merece igualmente uma visão crítica. 

A incidência do direito contra a autoincriminação de forma precípua no processo 

penal destaca a acuidade de suprir essas carências. O direito em destaque é um limite imposto 

ao exercício do dever-poder de punir do Estado, protegendo o indivíduo do abuso do exercício 

irregular desse poder público. Por outro lado, a invocação e aplicação equivocada desse 

direito pode prejudicar o mesmo exercício do dever-poder, e assim gerar situações de 

impunidade. Dessa forma, se faz imprescindível determinar a dimensão protetiva e 

aplicabilidade prática da norma constitucional, evitando os extremos de injustiça, seja para o 

acusado ou para a sociedade interessada na punição de quem praticou uma conduta criminosa. 

Dessa forma, compreender o alcance constitucional da norma que consagra o 

direito contra a autoincriminação no ordenamento jurídico brasileiro é o objeto dessa 

pesquisa. Minorar o vácuo teórico existente é um desafio que deve ser enfrentado 

gradativamente. O estudo do desenvolvimento histórico-normativo do direito em questão é a 

primeira etapa que permitirá conhecer o seu surgimento, a natureza da proteção e a sua 

importância em diferentes experiências jurídicas. 

A identificação do direito contra a autoincriminação como um direito fundamental 

constitui uma segunda etapa determinante, pois permitirá verificar a sua dimensão no 
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ordenamento jurídico brasileiro, as consequências sobre as demais normas e o grau de 

proteção conferido, o que demanda uma análise apropriada as diversas peculiaridades que os 

direitos fundamentais constitucionalmente consagrados exigem. 

Outra fase desse desafio é descrever o estado da arte do direito contra a 

autoincriminação no sistema jurídico brasileiro, além de conferir a compatibilidade ou 

sintonia da experiência pátria com as experiências estrangeiras e com o sistema jurídico 

internacional de proteção aos direitos humanos. 

Mas a densidade da questão requer que não somente seja exposta a problemática, 

sendo mister que propostas de soluções práticas sejam apresentadas. Essa é a principal 

contribuição a ser realizada pela pesquisa. 

O progresso nessas fases e a realização das pretensões postulam um forte alicerce 

teórico a ser construído em relação ao processo penal constitucional. Para tanto, como 

referencial teórico, em um primeiro momento, a pesquisa se desenvolve sob uma visão 

histórica do direito, não apenas como narrativa jurídica-cronológica do desenvolvimento do 

objeto. Desde o início do estudo, são apontados os elementos principais que influenciam o 

direito atual, desde sua origem, bem como as críticas e contextualizações que lhe permitiram 

o desenvolvimento. A retomada histórica não é utilizada como uma curiosidade esvaziada de 

conteúdo, mas sim, como forma de preservar a essência do direito e fundamentar a visão atual 

e futura sobre a autoincriminação.1 

É mister relembrar que o objeto de estudo é um direito fundamental. Portanto, 

outro referencial teórico indispensável é a utilização da literatura adequada sobre os direitos 

fundamentais e o direito constitucional. O tratamento diferenciado que este recebe, em 

referência aos demais ramos do direito, é potencializado quando se trata do estudo dos direitos 

fundamentais. Mormente, diante da função central que tais direitos passaram a exercer no 

ordenamento jurídico moderno, a aplicação de uma teoria adequada dos direitos fundamentais 

é indispensável ao tema. 

O terceiro referencial, que estrutura a presente pesquisa, corresponde ao maior 

obstáculo encontrado: uma teoria geral do processo penal constitucional, que sirva de aporte 

para o estudo do direito contra a autoincriminação. São poucas as obras contemporâneas que 

com profundidade tratam do tema e que tenham se mantido atualizadas e empenhadas em 

                                                 

 

1 Para isto, utilizou-se como referência principal, a obra Origins of the Fifth Amendment, do autor Leonard W. 

Levy, renomado escritor canadense, referenciado por quase todas as obras científicas que tratam do direito contra 

a autoincriminação. A escolha da obra é reforçada pela profundidade e complexidade da abordagem e o mérito 

de ter sido ganhadora do prêmio Pulitzer de história no ano de 1969. 
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observar as novas concepções e teorias que surgem na ciência jurídica.2 A escassez de obras 

que, verdadeiramente, tratam de uma teoria geral do processo penal, é contornada a partir da 

releitura de obras clássicas3, auxiliada pela leitura de autores modernos que fundamentam 

suas construções teóricas mais atuais sob essas mesmas bases indispensáveis. 

Essas bases que compõe os referenciais teóricos do desenvolvimento do estudo e 

o desafio em relação a escassez de produção doutrinária nacional conduziram o estudo a um 

método em que a seleção do material bibliográfico se mostrou categórico para alcançar os 

objetivos pretendidos. A escolha das obras consultadas e referenciadas foi atenciosamente 

analisada e resultou em uma sólida e vasta base bibliográfica que inclui autores nacionais e 

internacionais, livros, artigos e periódicos incluindo os disponíveis na rede mundial de 

computadores, além da consulta a jurisprudência e outros acervos. 

A pesquisa se desenvolve por um modelo agregativo: cada momento vencido, na 

investigação, é indispensável para a compreensão do objetivo seguinte. Assim, apesar de 

resultar em uma análise extensa, o exame objetiva ter uma consonância, especialmente pela 

necessidade de tratar de diversos temas conexos, sem deslocar do eixo e foco orientador: 

traçar os contornos do direito contra a autoincriminação. 

A respeito da nomenclatura adotada para o objeto de estudo, são diversas as 

opções disponíveis. A escolha pelo direito contra a autoincriminação se mostrou, entre estas, 

a mais apropriada. Na visão histórica, diversos vocábulos em latim se referem a este objeto: 

nemo tenetur se ipsum accusare, nemo tenetur se impsum prodere, nemo tenetur edere contra 

se, nemo tenetur turpidumen suan, nemo testis se ipsum, e, com mais frequência, inclusive 

adotado em algumas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, nemo tenetur se detegere. 

Entre os brocardos em latim, o que se revela mais adequado, diante da dimensão verificada 

pelo direito no ordenamento jurídico brasileiro, é a expressão: nemo tenetur se ipsum 

accusare, que, em tradução simples, significa que “ninguém é obrigado a acusar a si mesmo”. 

A respeito das outras expressões, a maioria representa um dos modos de manifestação do 

direito contra a autoincriminação ou formatos confusos de expressar o direito quando feita a 

tradução. A exemplo, o termo mais comum, nemo tenetur se detegere, significa que “ninguém 

é obrigado a se descobrir” ou “ninguém é obrigado a se revelar”, o que não facilita, em uma 

primeira leitura, a interpretação do que a garantia confere. Outros termos, em língua 

                                                 

 

2 A obra Teoria (Constitucional) do Processo Penal de Walter Nunes da Silva Júnior é uma dessas, e que por 

isso é continuamente utilizada na pesquisa. 
3 Entre outras, destaque para Direito e Razão de Luigi Ferrajoli, e Do delito e das penas de Césare Beccaria. 
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portuguesa, também são utilizados. Entre eles, o direito ao silêncio, o qual não confere 

amplitude suficiente ao termo. Apesar de ser assemelhada com a dicção normativa utilizada 

na Constituição de 1988 (direito de ficar calado), comporta o mesmo reducionismo. Por fim, 

a expressão direito contra aautoincriminação corresponde à versão mais completa. Traduz 

um significado de direito personalíssimo, que envolve a participação do indivíduo (auto) e 

destinado à proteção no processo penal (incriminação). Além disso, facilita a pesquisa 

jurisprudencial, por ser um termo aceito na comunidade jurídica, cujo radical (incriminar) 

amplia o sucesso nas buscas de julgados. 

Desta forma, a pesquisa do direito contra a autoincriminação se estrutura em três 

etapas de conteúdo. A primeira cuidará da abordagem histórica, na qual irá verificar-se a 

partir de quando é possível identificar o direito contra a autoincriminação e sobre quais 

condições. Será feita uma verificação histórica dos principais remanescentes do direito, de 

acordo com o que a doutrina aponta e uma análise crítica dessas referências. Em seguida, será 

estudado o desenvolvimento do processo penal, pelos modelos inquisitivo e acusatório, 

estabelecendo a influência desses com o amadurecimento do direito em tela. São verificados 

os principais elementos que estruturam esses sistemas de persecução criminal e, em seguida, a 

avaliação da compatibilidade desses sistemas com o direito estudado. Os fundamentos do 

modelo inquisitivo serão comparados com o do sistema acusatório. Em seguida, será 

investigado qual o momento propício em que o direito contra a autoincriminação surge e sob 

qual contexto. Esse capítulo será construído até a aproximação do direito contra a 

autoincriminação com os primeiros movimentos constitucionais, permitindo um paralelo entre 

o processo penal e o direito constitucional. Os movimentos constitucionais serão apontados, 

assim como as transformações que esses realizaram sobre a garantia processual. 

No capítulo seguinte, diante da consolidação da vedação contra a 

autoincriminação como direito fundamental, inicia-se a investigação adequada do tema a essa 

característica. Assim, ganhará ênfase o fenômeno da constitucionalização do direito contra a 

autoincriminação no sistema jurídico brasileiro, com o estudo do cenário anterior a 

Constituição Federal de 1988. Os debates e as influências que cercaram a consolidação do 

direito em estudo na Assembleia Constituinte de 1986 são alvo de investigação, com o 

objetivo de compreender o formato que o direito foi introduzido na Carta Magna de 1988. Em 

seguida, são estabelecidas as premissas para uma primeira leitura adequada do dispositivo 

constitucional, diante do contexto esclarecido. 

Além disso, irá ser feita uma análise da previsão normativa em outras 

experiências constitucionais, nas quais serão apresentados alguns sistemas jurídicos 
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estrangeiros e a sua relação com o direito contra a autoincriminação, além da configuração do 

direito no sistema internacional de proteção dos direitos humanos. 

Em seguida, será feito o aprofundamento do que vem a ser um processo penal 

constitucional, com o estabelecimento dos principais valores e axiomas que influenciam a 

teoria geral do processo penal, apontando a relação com a garantia processual. A importância 

do direito contra a autoincriminação será investigada por quatro prismas fundamentais do 

processo penal: a presunção da não culpabilidade, a adoção do sistema acusatório de 

persecução criminal, o estabelecimento do ônus da prova no processo penal e o direito de 

ampla defesa do acusado – este último, sob três desdobramentos: a defesa técnica, a 

autodefesa e o contraditório. Posteriormente, irá ser feita uma verificação crítica do modelo 

garantista concebido na realidade brasileira e a importância diante do direito contra a 

autoincriminação. 

A importância desse capítulo finda com uma abordagem sobre a teoria geral dos 

direitos fundamentais. Os principais elementos dessa teoria serão aplicados sobre o direito 

estudado, assim como a descrição das características dos direitos fundamentais em relação ao 

direito contra a autoincriminação. De forma breve, serão analisadas as dimensões objetivas e 

subjetivas do direito fundamental em foco. 

O capítulo que antecede a conclusão corresponde à aplicação da teoria geral dos 

direitos fundamentais ao direito em espécie investigado. Será delimitado o âmbito de proteção 

do direito contra a autoincriminação, no aspecto subjetivo, estabelecendo os titulares desse 

direito. Algumas questões importantes serão debatidas, como a possibilidade ou não de 

extensão da garantia as testemunhas, as pessoas jurídicas e a proteção de terceiros. O 

exercício do direito contra a autoincriminação fora do processo penal será também alvo de 

estudo nesse tópico. 

Em sequência, a dimensão objetiva da área de proteção irá ser analisada, com a 

determinação de quais os bens jurídicos protegidos pela garantia processual. A vida privada, a 

autopreservação do indivíduo e a autodeterminação irão compor os elementos de estudo da 

dimensão objetiva do direito contra a autoincriminação. 

A partir da análise dos limites ao direito e consubstanciado por toda a 

investigação anterior, serão propostos cinco critérios, úteis na verificação do caso concreto, da 

compatibilidade de uma prova com o direito contra a autoincriminação. Esses critérios serão 

aprofundados assim como a sua relação com o direito contra a autoincriminação e o processo 

penal. Nesse tópico, diversas questões polêmicas serão encaradas, tais como: a possibilidade 

do uso do engano e ardil por parte dos agentes de investigação, a compatibilidade do direito 
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contra a autoincriminação com os benefícios legais a confissão, o direito a informação do 

acusado e o papel do defensor. 

Por fim, são sugeridos novos debates e perspectivas que demandam a partir da 

abordagem do tema, especialmente frente ao contexto hodierno de busca de meios eficientes 

de combate ao terrorismo e ao crime organizado, o desenvolvimento científico e o 

crescimento do uso da inteligência como instrumento de concretização da segurança pública. 

Através destes, serão apresentadas algumas breves ideias desses assuntos e a relação com o 

direito contra a autoincriminação. 
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2 DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO: DA ORIGEM À 

CONFORMAÇÃO ATUAL PELA PERSPECTIVA DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

 

A pesquisa em direito, na prática acadêmica brasileira, geralmente inicia-se a 

partir da abordagem sobre um determinado objeto de estudo, escolhendo um direito específico 

para analisar, e, em seguida, busca por meio dos relatos históricos, como foi evidenciado a 

presença daquele direito em tempos remotos. Será evitada essa prática, ou, ao menos, da 

forma em que comumente é feita. O objeto de estudo – o direito a não autoincriminação – 

pode receber essa mesma forma de tratamento relatada como normalmente ocorre4.   

Entretanto, é mais proveitoso realizar uma análise diferenciada, ainda que não 

retilínea e cronologicamente ordenada, sobre otema. 

A viagem no tempo, que habitualmente se inicia no Código de Hamurabi, percorre 

outros tantos relatos igualmente abstratos, até dar um salto para os momentos mais atuais, 

oferece um deleite histórico, uma agradável sensação de engrandecimento do conhecimento e 

da curiosidade.5Essa prática deixa passar a oportunidade de uma análise mais contextualizada, 

mais crítica e explicativa das diferenças e influências dessas experiências históricas que, em 

muitas vezes, nem mesmo são fiéis ou dizem respeito ao objeto estudado. Tudo isso sob o 

pretexto de uma visão multidisciplinar que não ocorre.6 

Por essa razão, é preferível uma análise que, como alertado, pode implicar em 

incoerências históricas ou em narrativas não retilíneas, mas que contribuam melhor à 

percepção do problema enfrentado na pesquisa. Apesar disso, a cronologia dos relatos poderá 

ser mantida o mais fiel possível, para evitar estranhamentos maiores. 

 

2.1 A ORIGEM E A EXPANSÃO HISTÓRICA DO DIREITO CONTRA A 

AUTOINCRIMINAÇÃO 

                                                 

 

4 Cf.: TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 81. 
5 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurabi: a pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em 

Direito. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (UFPE), v. 13, p. 299-330, 2003. p. 10. Disponível 

em: http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-

.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf 
6 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurabi: a pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em 

Direito. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (UFPE), v. 13, p. 299-330, 2003. p. 10. Disponível 

em: http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-

.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf 

http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/22789978/152848320/name/OLIVEIRA_Luciano_-.Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.pdf
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Como relatado na doutrina7, o direito a não autoincriminação possui uma origem 

incerta, não sendo possível apontar com precisão – e nem mesmo com uma margem 

confortável de tempo – o seu nascedouro. A seguir, serão expostos alguns dos mais comuns 

relatos de seu remanescente histórico, observando o que há de comum entre estes. 

O relato mais antigo, apontado pela literatura, é a previsão contida na coleção de 

livros que compõe o Talmud, o livro sagrado dos judeus, apesar da imprecisão do tempo de 

elaboração de suas normas. Em um procedimento criminal8 composto por algumas regras que 

aproximavam de um sistema acusatório, as práticas aplicáveis sobre a testemunha no caso de 

falsidade ou de recusa a colaborar, destoavam dessa direção e mais se aproximavam das 

condutas de um sistema inquisitivo.9Entre os preceitos que regiam os julgamentos hebraicos 

antigos, a máxima do ein adam meissim atsmo rasha era o equivalente ao preceito do nemo 

tenetur seipsum tenetur.10 

Entretanto, a concepção talmúdica diverge consideravelmente da que se firmou 

posteriormente até chegar ao conceito atual: o direito de origem anglo-saxônico, de forma 

ampla, veda a produção forçada das provas, mas admite a produção voluntária de provas 

autoincriminatórias; por sua vez, em contraste, a antiga norma judaica proíbe qualquer 

admissão de provas autoincriminatórias, ainda que produzidas voluntariamente pelo acusado. 

Ao acusado permitia-se, exclusivamente, que se pronunciasse em própria defesa. A norma 

expressa no livro exigia que, para a condenação de alguém a uma pena capital, era preciso a 

existência de, pelo menos, duas testemunhas, e excluía-se o próprio acusado da contagem 

dessas testemunhas.11 A lógica por trás desse raciocínio pode ser explicada através de dois 

                                                 

 

7 Cf., entre outros: TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao 

silêncio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 81; HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e 

contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 89. 
8 Apesar da referência literal à “procedimento criminal” empregada pela doutrina, inclusive ao tratar desse 

período histórico, será utilizada a expressão com diferentes conceitos, de acordo com a necessidade. A 

diferenciação principal, neste capítulo, se refere à existência real de um procedimento criminal, com regras 

minimamente detalhadas sobre a persecução que apenas é possível identificar em um período histórico mais 

recente; e um procedimento criminal enquanto sinônimo do conjunto de práticas que, apesar de serem algumas 

previstas como regras, não representam uma forma organizada e ideologicamente dirigidas de aplicação da lei 

penal. 
9 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

434. 
10LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

435. 
11 A previsão origina-se de um livro comum entre o Talmud e a Bíblia sagrada: “Sobre o depoimento de duas ou 

três testemunhas morrerá aquele que tiver de ser morto. Mas não será morto sobre o depoimento de uma só.” 

Bíblia Sagrada. Deuteronômio. 17: 6. 



21 

 

argumentos: primeiro, levantava-se que se o próprio acusado poderia incriminar-se com suas 

manifestações, o juiz poderia buscar outras formas de fazê-lo, ou seja, se precisa ser 

encontrado, será encontrado, e aquela prova seria desnecessária; o segundo argumento é de 

que o acusado seria um “interessado” nele mesmo, portanto, seu testemunho seria parcial e, 

consequentemente, inacreditável.12 

Ainda na antiguidade, é possível apontar o direito romano como embrionário do 

direito contra a autoincriminação. Percebe-se, ainda que timidamente, certa expressão desse 

direito nas distintas fases do direito romano. Inicialmente, o direito contra a autoincriminação 

não representava uma proteção efetiva, especialmente em razão da falta de sistematização dos 

procedimentos penais, o que revela a inexistência de direitos processuais reiteradamente 

repetidos, consagrados e respeitados.13 Na segunda fase (cognitio), a proximidade com o 

sistema inquisitivo não permitiu uma elaboração mais aprofundada com o direito em questão. 

Adiante, na fase da quaestio, a elaboração dos procedimentos permite identificar o período 

como algo mais alinhado ao que compreendemos hoje por sistema acusatório. Entre outras 

idas e vindas, em razão das modificações históricas ocorridas, de natureza política, 

especialmente, de forma ainda que embrionária, o direito romano conheceu o princípio contra 

autoincriminação. No entanto, o retrocesso em algumas situações que admitiam a tortura, 

exigiam juramentos e a presença física do acusado para colaboração, entre outras 

circunstâncias, permitem sustentar a posição que se opõe ao reconhecimento do direito nesta 

fase.14 

O direito contra a autoincriminação também é, historicamente, um direito 

relacionado com a religião. Em diversas passagens da Bíblia Sagrada dos Cristãos fica 

evidente a concepção que se tinha diante das condutas de autoincriminação. Em regra 

demonstram que o silêncio poderia ser exercido pelo acusado, mas disso decorreria uma 

tranquilidade ao julgador diante de sua função de decidir, uma facilidade no julgamento, pois 

essa conduta importava em uma renúncia de defesa, ou seja, o silêncio não conferia um direito 

a não ser prejudicado pelo seu exercício.15 

                                                 

 

12 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

437. Relaciona-se, também, com a sanção aplicada: como era amplamente utilizada a pena capital, o indivíduo 

não poderia dispor de sua própria vida, ao assumir um fato que lhe gerasse a morte. 
13 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 91. 
14 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 90. 
15 Entre as passagens que exemplificam esse pensamento: “E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente 

o interrogou, dizendo: És tu o Rei dos Judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes 



22 

 

Também na concepção religiosa-cristã, em outras passagens bíblicas é possível 

notar como o acusado deveria postar-se diante de acusação, assim como sopesar o tipo de 

valor que se atribuía aos testemunhos sobre a própria pessoa, como transcrito em passagem do 

livro de João: 

 

Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há 

outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é 

verdadeiro. (...) Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo; 

o teu testemunho não é verdadeiro (Bíblia Sagrada. João 5.31-32 e João 

8.13. Grifo Nosso). 

 

 

A palavra de uma pessoa, quando proferida com o objetivo de relatar fatos de seu 

próprio interesse, era logo impugnada, pois havia uma nítida suspeição daquelas declarações. 

Se a consequência do silêncio fosse tomada como uma facilitação para o trabalho do julgador, 

as palavras do acusado pouco serviriam para sua defesa16, pouca alternativa restaria ao 

acusado. Essa reunião de exigências de comportamentos conduziria, depois, a uma 

compreensão elaborada de um procedimento criminal, que muito importa ao direito contra a 

autoincriminação e sua formatação pelo direito canônico, nos procedimentos da inquisição. 

Pela relevância para a concepção moderna do direito contra a autoincriminação, esta análise 

será feita mais adiante de forma apropriada. 

Após esta breve e contida excursão pelas remissões mais antigas em que é 

possível, ainda que remotamente, identificar traços do direito contra a autoincriminação, cabe 

uma análise que inicialmente foi proposta. A dificuldade, de anotar uma referência antiga e, 

de forma precisa, do direito contra a autoincriminação, deriva da sua inexistência nesses 

tempos remotos. O que se faz, atualmente, nessas releituras, é uma visão retrospectiva do 

direito contaminada pela concepção moderna do princípio estudado. Funciona quase como 

uma apofenia: procura-se identificar, por meio de um conceito atual e civilizado do direito ao 

                                                                                                                                                         

 

dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E 

nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado (Bíblia Sagrada, Mateus 

27.11-14).” Na passagem emblemática, Jesus Cristo pratica o silêncio diante daquilo que era acusado. Verifica-

se, no juiz daquele julgamento, Pôncio Pilatos, uma sensação de “maravilhado”, que decorre do exercício do 

silêncio pelo acusado. 
16 Apesar disso, reconhecidamente na Bíblia há passagens que reforçam o direito de defesa do acusado, entre elas 

destaque-se: “E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo 

homem foi deixado por Félix aqui preso, Por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, 

estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser 

costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e 

possa defender-se da acusação.” (Bíblia Sagrada, Atos 25:14-16) 
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silêncio, qualquer traço semelhante, em um período totalmente distinto. Não é afastada, por 

completo, a possível influência que essas manifestações realizaram, ao longo de um grande 

período de tempo, no desenvolvimento do direito em foco, mas a reconhecer a existência de 

um direito contra a autoincriminação nesses relatos, há uma grande distância, por diversos 

fatores. Não existia, sequer, um procedimento criminal em que o direito ao silêncio pudesse 

representar um direito do acusado. Tampouco existia um Estado, cujo exercício da violência 

se busca restringir e controlar por meio de normas de direitos e garantias. 

Sendo assim, qual a justificativa para a presença desses relatos anotados, entre 

outros mencionados pela doutrina, de direitos da pessoa em não se autoincriminar? Estas 

previsões normativas comungam de um mesmo embrião: a necessidade de se proteger um 

comportamento humano natural, qual seja, a autoproteção, a autopreservação diante de 

ameaças e riscos, que acomete qualquer indivíduo em situação semelhante, 

independentemente da época, contexto político ou momento histórico. O instinto de 

autopreservação que desperta no indivíduo acusado de algum fato criminoso ou delito, e, 

consequentemente, sujeito a uma sanção, foi o primeiro motivador do direito contra a 

autoincriminação e também destas manifestações diversas a que se refere à doutrina. 

O risco de infligir desperta no acusado, independentemente de culpado ou 

inocente, um comportamento no qual dificilmente consegue sufocar o instinto de 

conservação.17 Ainda que haja uma tendência natural a buscar justificar-se diante de 

acusações, não se pode exigir verdadeiramente de alguém que contribua para o seu próprio 

mal. Há uma violação a todos os padrões naturais ao se exigir de um acusado que seja ele seu 

próprio acusador.18Esta foi a motivação desses relatos assimilados ao direito contra a 

autoincriminação. 

No Talmud, primeiro relato apresentado, a concepção não tem uma origem 

determinada, mas é possível relacionar a previsão genérica com uma forma de evitar que o 

acusado fosse conduzido a ter comportamentos contrários aos próprios preceitos religiosos 

exigidos, tais como: o de dispor de sua própria vida19. As inconsistentes previsões apontadas 

do direito romano sobre a existência de um suposto direito contra a autoincriminação buscam, 

igualmente, nos momentos em que emergem proteger o cidadão de um ato de autoviolação. O 

                                                 

 

17ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.1. p. 168. 
18 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 242. 
19 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

435. 
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relato referenciado da Bíblia Sagrada demonstra o comportamento de Jesus de Nazaré diante 

da acusação que lhe era feita, em um cenário complexo: o fato que lhe imputavam era 

verdadeiro, apesar de isto não consistir em um crime, em sua concepção. Apesar disso, tem a 

consciência de que a acusação feita iria lhe custar à vida, e, diante disto, em um 

comportamento natural, prefere o silêncio. 

O caráter natural desse comportamento humano é perceptível até em 

manifestações mais recentes, como bem alerta Enrico Altavilla20 quando verifica que no 

projeto de Código de Processo Penal italiano de 1905, o Finocchiaro-Aprile, havia a previsão 

contida no artigo 269, que exigia do juiz a advertência feita ao acusado de que este não era 

obrigado a responder e no relatório que comentava essa nova previsão normativa, constava a 

sua explicação: “É claro que há o direito de não responder às perguntas do juiz, que é de razão 

natural (...)”. 

Tão antigo quanto é o reconhecimento desse comportamento instintivo humano e 

a sua proteção, é também a oposição a essa proteção. A psicologia jurídica justifica esse 

comportamento e afasta a ideia de o acusado calar-se por lhe ser impossível praticar qualquer 

defesa. Por mais angustiosa que seja a posição processual do acusado, ele procurará defender-

se, nem que seja apenas para atenuar sua responsabilidade. Por sua vez, o silêncio é 

determinado por diversas outras causas.21O acusado, assim, se põe diante do dilema em que 

reconhece no exercício do silêncio uma forte possibilidade de ser desagradavelmente 

interpretado e, por isso, habitualmente responde.22 

O que é preciso deixar claro, a partir destas primeiras concepções aproximadas do 

direito contra a autoincriminação, é que estas derivam de uma proteção ao comportamento 

natural humano identificado nessas situações, o que não implica em se reconhecer tais 

manifestações como direito ao silêncio ou contra a autoincriminação. Por sua vez, isto 

também não implica em afastar, em definitivo, essa proteção natural da concepção hodierna 

do direito contra a autoincriminação, ao contrário, é justamente a repercepção da necessidade 

de se preservar esse instinto natural que permite, séculos depois, o surgimento do direito 

contra a autoincriminação. De fato, é possível reconhecer o surgimento desse direito a partir 

do ressurgimento das ideias iluministas, especialmente a partir da contribuição de Césare 

Beccaria, que em um contexto extremamente insípido, consegue vislumbrar a barbárie que 

                                                 

 

20ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.1. p. 168. 
21ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.1. p. 170. 
22 ALTAVILLA, 1959. p. 170. 
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resultava da exigência de que um homem fosse acusador de si mesmo e da prática ordinária 

da tortura como meio de obter confissões. 

Cesare Bonesana, o marquês de Beccaria, bem exclama o direito em questão em 

uma das obras que mais contribuiu ao desenvolvimento do processo penal moderno, trazendo 

diversos conceitos atuais, raramente vislumbrados com a profundidade merecida23 e pouco 

creditados ao jurista italiano, ao indignar-se: 

 

Direi ainda que é monstruoso e absurdo exigir que um homem seja 

acusador de si mesmo, e procurar fazer nascer a verdade pelos 

tormentos, como se essa verdade residisse nos músculos e nas fibras 

do infeliz! A lei que autoriza a tortura é uma lei quediz: “Homens, 

resisti à dor. A natureza vos deu um amor invencível ao vosso ser, e o 

direito inalienável de vos defenderdes; mas, eu quero criar em vós um 

sentimento inteiramente contrário; quero inspirar-vos um ódio de vós 

mesmos; ordeno-vos que vos tomeis vossos próprios acusadores e 

digais enfim a verdade ao meio das torturas que vos quebrarão os 

ossos e vos dilaceração os músculos. (...) 24 

 

A propriedade que impõe Beccaria ao relatar o quão bárbaro era a prática da 

época, com a percepção de que isto era contra os mais sinceros e primitivos comportamentos 

naturais do indivíduo, permitiram uma redescoberta desse elemento psicológico e a 

formatação do direito contra a autoincriminação, como será visto oportunamente.25 Todavia, o 

surgimento do direito não origina-se, exclusivamente, desse aspecto. Se assim fosse, seria 

possível reconhecer o surgimento do direito nas experiências anteriores, já apresentadas. 

Entretanto, o ambiente possível para a fecundação do direito contra a autoincriminação só 

surge posteriormente, em um contexto em que o processo criminal já era amadurecido e 

ideologicamente dirigido e em que a violência do Estado já era possível de ser, se não ainda 

controlada, mas ao menos combatida pelos indivíduos. 

A análise clara que deve decorrer das experiências anteriores é, portanto, a 

seguinte: o elemento de proteção ao comportamento natural, ao instinto de autopreservação do 

indivíduo, é fundamental para o surgimento do direito contra a autoincriminação. Porém, não 

é possível sustentar a fundamentalidade de um direito dessa magnitude, exclusivamente, nesse 

                                                 

 

23 Para uma das raras obras que fazem jus à contribuição do ilustre filósofo italiano Césare Beccaria, Cf.: SILVA 

JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008. 
24BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Cap. XII. 
25 Item 2.3. infra. 
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aspecto.26Este elemento de autopreservação é determinante para a existência do direito. 

Porém, não autonomamente o garante. Não é uma questão de diminuir a relevância dessa 

proteção, mas a relação estabelecida é demasiada ampla, de forma que toda conduta do 

acusado no processo penal teria tal fundamento e não somente o direito contra a 

autoincriminação. Este elemento psicológico-natural do direito serviria de suporte para 

diversos outros direitos, como do direito de defesa, presença em audiência, direito ao recurso 

etc. É inegável otraço de autopreservação no direito de silêncio, assim como também o é em 

diversos outros institutos. É possível, até mesmo, alegar que esse bem psicológico-

naturalestaria é mais bem tutelado pela ampla defesa, do que pelo direito contra a 

autoincriminação, possuindo aquela, mais mecanismos de sua satisfação.27 

Desta forma, outros elementos se mostraram necessários para que o direito em 

questão emanasse e se moldasse até chegar aos dias atuais. Quais os elementos, portanto, 

carentes nos relatos anteriores, que não permitem identificar essas experiências como uma 

existência real do direito contra a autoincriminação? O elemento principal é a existência ou 

inexistência de (a) uma violência estatal praticada (b) por meio de um procedimento penal. 

No caso do primeiro elemento, a violência estatal só pode ser reconhecida, 

obviamente, a partir da existência dos Estados modernos ou, pelo menos, de formas 

estruturadas de organização aproximadas do Estado moderno, especialmente no que diz 

respeito ao monopólio do uso da força e da aplicação da justiça. Nos relatos mais primitivos 

apresentados, é inegável a existência da prática da violência contra o acusado e ainda que essa 

violência seja praticada por um grupo superior e organizado estruturalmente. Contudo, os 

outros elementos que se exigem, ao menos, traços semelhantes, para identificar estas 

organizações enquanto Estado, estas são carentes, especialmente, a organização jurídica e o 

monopólio do uso da força. Ainda que as organizações nas formas de clãs ou as experiências 

de república vividas na Roma antiga possuam aspectos de organização avançadas para a 

época, não são, verdadeiramente, Estados na concepção moderna. A violência praticada não 

era institucionalizada ou não de forma exclusiva. Assim, o direito contra a autoincriminação 

não prosperava por falta de uma organização a quem poderia se objetar tais comportamentos 

violentos. 

                                                 

 

26 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 242. 
27 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 243. 
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O segundo elemento é a existência de um procedimento criminal para a aplicação 

da lei penal e das penas pelo cometimento de delitos. À medida que o direito contra a 

autoincriminação corresponde a uma regra sobre a condução e prática do procedimento que 

averigua o fato delituoso, na inexistência desse procedimento, não há terreno fértil para 

reconhecer o direito. Frisa-se que, não é suficiente a existência de regras abstratas ou de 

normas pontuais que regessem a aplicação da pena. A existência de um procedimento 

criminal, antes de tudo, exige uma concepção elaborada sobre o crime, sobre a pena e sobre a 

necessidade do próprio procedimento. 

Este ambiente no qual converge os dois elementos destacados, apenas é 

verificável, cronologicamente tratando, mais à frente da história moderna, especialmente 

diante do direito canônico, do surgimento da Inquisição e do procedimento correlato. Este 

será o objeto seguinte de verificação da pesquisa e sua influência sobre o direito contra a 

autoincriminação. 

 

2.2 O MODELO INQUISITÓRIO: O PAPEL DA CONFISSÃO E O DEVER DE 

AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

O direito canônico representa um marco para o processo criminal. A percepção 

contemporânea das barbáries cometidas sob o manto do direito de cunho religioso, só é 

possível em razão da evolução que a civilização alcançou no aspecto humanitário. Todavia, 

para a época e diante do cenário anterior que existia, nos quais imperava basicamente a 

vingança privada, o direito canônico constituiu um grande avanço no tratamento ofertado ao 

acusado.28 Comumente, associa-se o processo por crimes no período eclesiástico aos atos de 

tortura e crueldade que se destacaram. Mas é necessário frisar que, somente a partir dessa 

fase, é que passou-se a elaborar regras densas e aplicáveis à persecução criminal, com o 

objetivo de verificar o fato delituoso e regular a aplicação da pena. A visão contemporânea, 

que permanece da barbárie do período, é fruto de uma compreensão humanista que vigora 

atualmente, inclusive, da reformulação que a própria religião – em especial, neste caso, a 

católica apostólica romana – passou ao incorporar por valores de dignidade humana, 

humanização do tratamento e repúdio à violência. 

                                                 

 

28SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 44. 
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O Direito canônico correspondeu a uma suavização da forma de punir como um 

todo, como uma forma de limite ao direito e punir, apesar da imposição de penas severas. O 

crime, neste longo período, recebia a conotação mais relevante de ato de pecado e ofensa 

contra Deus, o que permitia a aplicação das penas mais severas pela ira divina. A pena, antes 

de ser um ato contra o indivíduo, era uma necessidade da imposição de um castigo por Deus 

e, consequente, a purificação da alma.29 

Entre os fatos históricos relevantes do período, destaca-se o surgimento da Magna 

Carta e, paralelamente, a realização do IV Concílio de Latrão, em Roma, no ano de 1215. O 

primeiro simboliza um avanço nas liberdades do indivíduo, enquanto o segundo os 

“suplícios” e o “auto da fé”. O Concílio foi presidido pelo autocrata Papa Inocente III30, 

responsável por dar uma guinada no processo penal na justiça canônica. Proibiu-se a 

participação do clero na administração das ordenações (provações), o que resultou na morte 

desse sistema como forma de julgamento na Europa ocidental, sendo necessário o 

estabelecimento de outro sistema para substituí-lo.31 

O formato estabelecido era baseado em um novo código de persecução que 

incorporou tanto as ideias do inquisitivo que, posteriormente resultaria no surgimento da 

Santa Inquisição32, quanto à necessidade de realização de juramentos. Neste novo modelo, 

eram admitidas três formas: (a) accusatio que consistia na forma mais tradicional, na qual 

uma pessoa privada, com base em informações ou evidências, voluntariamente acusava outra, 

e, assim, tornava-se parte da persecução, recaindo sobre si o ônus da prova e o risco de ser 

                                                 

 

29SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 45. 
30 A relevância da Magna Carta, em paralelo ao Concílio de Latrão, será abordada posteriormente. 

Historicamente à relação estreita entre os conflitos que o Rei João Sem Terra teve com a igreja durante o papado 

de Inocêncio III, e a elaboração da Carta Magna. Sucintamente, em razão da recusa do monarca em reconhecer a 

investidura de um novo bispo, a Inglaterra sofreu com um interdito que, por sua vez, resultou em atos de 

violência do Rei contra o clero e a sua posterior excomunhão. Posteriormente, o rei se reconcilia e é absolvido da 

excomunhão. No entanto, por suas práticas para tentar “recuperar” os males que provocou, acabou gerando uma 

movimentação dos eclesiásticos e leigos da Inglaterra em busca de reivindicações que restringiam o poder da 

administração, o que de fato é a Magna Carta. O Papa Inocêncio III, posteriormente absolveu o Rei João por ter 

assinado a Magna Carta, condenada por este por ofertar muitas liberdades aos cidadãos e por ter sido obtida por 

meio de violência. OTT, Michael. Pope Innocent III. The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert 

Appleton Company, 1910.Disponível em: http://www.newadvent.org/cathen/08013a.htm Acessado em 

07/07/2013. 
31 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

14. 
32 Não existiu somente uma Inquisição, ou um procedimento inquisitório. As diferentes regiões, especialmente 

na Europa, desenvolveram inquisições mais ou menos severas, que se valiam mais frequentemente ou não da 

tortura. Há historicamente doutrinas de Inquisição mesmo fora da Europa, como a que se instaurou no México. 

Todavia, de forma geral, será utilizado o termo inquisição para referenciar os modelos mais difundidos e 

radicais, como o que se firmou na Espanha. 

http://www.newadvent.org/cathen/08013a.htm
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punido, se eventualmente o processo fracassasse; (b) denunciatio que autorizava a acusação 

privada para evitar o perigo e o ônus que se impõe na accusatio, permitindo que um indivíduo 

desempenhasse o papel de informante e secretamente indiciava ou acusava alguém perante a 

corte. O próprio juiz se tornaria parte de ofício do processo e conduziria a persecução para o 

acusador “sigiloso”; (c) inquisitivo, por fim, no qual o juiz acumulava todas as funções, desde 

ser o acusador, persecutor e julgador.33 

Nesse sistema, exigia-se que o acusado estivesse em “infâmia”, que seria fixada 

de acordo com a existência alternativa de dois pressupostos: que houvesse uma suspeita 

notória (clamosa insinuatio) ou, ao menos, de um relato (fama). Nada obstante, competia ao 

juiz inquisidor, autonomamente, decidir pela existência ou não da situação de infame, que 

autorizaria o início do processo, de acordo com suas convicções.34   Apesar de, inicialmente, 

admitir-se que o acusado provasse sua boa reputação pelo uso de testemunhas, essa 

permissiva foi extinta, e, mesmo antes disso, era de baixa utilidade prática, diante do medo 

comum dos demais em participarem como testemunhas e correrem o risco de serem 

formalmente acusadas no processo. 

O conceito de crime se confundia com o de pecado e a pena representava uma 

salvação. O papel do inquisidor judicial e a natureza dos crimes que ele deveria punir 

justificam a severidade do procedimento inquisitivo e qualquer atrocidade nele praticada, pois 

ao juiz era conferido o poder de uma missão sacra: vingar a Deus, purificar a fé pela 

extirpação dos pecados e a heresia da descrença. A extração da confissão de culpa tinha o 

objetivo de salvar a alma do ignorante da danação eterna, o que seria uma punição muito 

maior do que qualquer prática ou conduta aplicada no plano terrestre. A culpa era uma 

inquestionável presunção que só poderia conduzir a uma conclusão: a sua condenação.35 

Diante do esclarecido intuito do processo criminal, da natureza atribuída ao fato 

delituoso e da própria pena, a confissão assume um papel nuclear dentro do sistema 

inquisitivo. Apesar da alcunha de “rainha de todas as provas”, com que se refere à confissão 

neste período, esta expressão não corresponde ao que há de mais importante sobre a 

confissão. Não é, apenas, um meio de prova do processo penal. A determinabilidade que a 

confissão assume nesse sistema a faz com que ela comungue o caráter de prova essencial e de 

                                                 

 

33 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

20. 
34LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

25. 
35 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

26. 
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objetivo do processo, no qual todos os demais aspectos do procedimento passam a ser 

direcionados a satisfazer. 

A razão de direcionar todos os esforços à obtenção da confissão se resume no fato 

de que, verdadeiramente, não existia julgamento algum sobre o acusado, mas apenas um ritual 

com objetivo de legitimar a aplicação da pena. O inquisidor já conhecia e sabia qual era a 

verdade e prosseguiam em busca dessa até o momento que fosse revelada.36 Essa busca 

infindável pela confissão justificava a aplicação de qualquer método, a busca de qualquer 

caminho, permitiu e tornou trivial o uso da tortura como meio de obtenção dessa prova, por 

excelência. A tortura era objeto de um grave eufemismo que a amenizava diante das danações 

inimagináveis que ocorreriam com a alma não salva. Neste sentido, uma prece que antecedia 

o início da prática da tortura é bem esclarecedora: 

 

Chisti nomine invocato: atentos às provas e aos aspectos essenciais 

deste processo, temos motivos para suspeitar do prisioneiro e, 

portanto, decidimos que devemos condená-lo a ser interrogado sob 

tortura, razão pela qual ordenamos que o prisioneiro permaneça o 

tempo que julgarmos necessário para que nos diga a verdade sobre as 

denúncias contra ele. Além disso, declaramos que se o prisioneiro 

morrer, quebrar algum membro ou perder algum sentido, a culpa será 

sua, e não dos ministros do Santo Ofício, pois ele voluntariamente se 

expõe ao perigo que pode evitar confessando suas culpas (...)37 

 

A banalização da já odiosa prática da tortura ocorreu de forma rápida, em razão de 

sua eficácia. Consistia em um meio praticamente garantido – o fracasso, quando ocorria, era 

em regra pelo óbito do acusado em razão das torturas, todavia não pelo esgotamento dos 

meios – de obtenção da prova necessária para o processo. A tortura permitia a confissão e 

esta, por sua vez, sobre um duplo aspecto, sanava a busca de legitimidade ao julgamento. Em 

um primeiro aspecto, a confissão permite a legitimidade do julgado: se o próprio acusado 

assumia-se in culpa, não haveria motivo algum para qualquer outra pessoa duvidar do 

resultado daquele julgamento. O maior interessado na realização da “verdade” era o acusado e 

quando este admitia ter sido ele quem cometera os atos imputados, isto fornecia uma 

pacificação social, ao aniquilar qualquer desconfiança do veredito, qualquer dúvida sobre a 

verdadeira solução. A própria tortura usufruía dessa legitimidade, sendo encarada como um 
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mero aspecto do processo judicial e, a maioria das pessoas, não a considerava reprovável ou 

abominável, mas sim, era vista como um meio útil de obter a “verdade”.38 Ao revés, aqueles 

que apontavam os males e as deficiências da tortura eram recriminados e acusados de heresia. 

Sob outro aspecto, a obtenção da confissão, independentemente do meio, permitia 

também uma legitimidade do julgador: o prisioneiro era advertido de que seu caso seria 

apresentado a pessoas instruídas. Estas, por sua vez, tinham a consciência limpa e tranquila, 

pois o próprio acusado iria revelar-se culpado, não recaindo sobre ele, o julgador, a 

responsabilidade e o risco de errar ou acertar em seu veredito, mas, apenas, de confirmar a 

intenção do condenado em assumir a culpa e expiar os pecados.39 Essa legitimação era 

buscada nas próprias formas de tortura que perduravam pelo tempo que fosse necessário e se 

arrastavam para que o sofrimento levasse à meditação sobre seus erros; igualmente, verifica-

se essa busca de legitimação do julgador pelas práticas durante o ato de obtenção da 

confissão, sendo comum haver o registro meticuloso de toda a tortura, como forma de dar 

transparência40, além de não se colocar o próprio inquisidor para realizar os atos de tortura, 

que embora comandasse estes, mantinha-se distante do torturado.  Outras tantas 

determinações assombrosas foram compiladas no conhecido manual de Nicolas de Eymeric, 

no século XIV, que reconhecia o privilégio dos juízes inquisidores que não estavam obrigados 

a segurar a ordem judicial, mas sim, comprometidos com a obtenção da verdade, afirmando, 

até mesmo, que a morte do torturado representava uma forma de feitiçaria desprezível, cujo 

objetivo era frustrar o inquisidor e, por isso, este deveria atentar para evitá-la.41Livrando-se o 

julgador do risco de ocorrer em erro, este legitimava-se na sua atuação, sem ser alvo de 

oposições externas. 

Ferrajoli42 expõe o pensamento dominante à época e, valendo-se da narrativa de 

Voltaire, explica como funcionava o sistema católico no combate aos hereges, reforçando a 

ideia do uso da tortura que servia como forma de justificação subjetiva dos julgadores, ao 
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permitir aos juízes ter a certeza de que “queimar os ímpios fosse conformar-se com Deus” e 

de que “com isso o inferno não lhes seria antecipado senão em poucos momentos”, 

finalizando que “não existiria música celeste mais agradável a Deus, criador de nossa vida, 

que os urros de famílias inteiras de hereges em meio às chamas”.43 

Em resumo, as técnicas processuais do sistema inquisitivo, de matriz decisionista, 

levam a uma legitimação baseada em juízos de valor em um duplo sentido: a credibilidade do 

órgão julgador e a fonte de legitimação política do seu poder; e de outro o valor das 

avaliações por ele adotadas como fundamento da decisão, que consistia na própria assunção 

da culpa.44 

A prática da tortura recebe ainda outra motivação: o procedimento inquisitório 

servia para a realização da organização dominante da igreja católica que, por sua vez, 

representa uma religião que retrata a iconografia da tortura doutrinariamente em seus 

ensinamentos, em que o fascínio pela dor se apresenta constantemente, especialmente pela 

imagem do próprio Messias crucificado e que sofre de maneira inestimável, com o objetivo de 

obter a benção para livrar não a sua própria alma já sagrada, mas para expiar a culpa dos 

outros irmãos.45 

Além disso, a efetividade da tortura era, também, extraprocessual. Enquanto a 

eficácia endoprocessual consistia na quase certeza de obtenção da confissão, a eficácia 

extraprocessual possui uma matriz diferente: a doutrina do medo e do pavor coletivo 

representam ferramentas eficazes, para consolidar o poder de uma organização ou de um 

Estado cada vez mais totalitário. O terrorismo que consistia no risco inerente de qualquer 

pessoa, a qualquer tempo, ser submetido a essa prática, depois de bem implantado, esse 

sentimento podia ser invocado, em nome de uma guerra do bem contra o mal, contra qualquer 

alvo que represente uma ameaça.46 Outrossim, uma das poucas formas que uma pessoa 

acusada podia se ver livre de sofrer os males da tortura era denunciando outras pessoas. Um 

prisioneiro que confessasse, renunciasse a heresia e proclamasse sua penitência, podia provar 

sua sinceridade, escapando das práticas da tortura e até mesmo da prisão, desde que 
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denunciasse seus vizinhos, amigos, familiares ou outros acusados que resistiam a confessar. 

Desta forma, as chances do acusado eram praticamente nulas, sintetizadas pela frase que 

muitas vezes marcava as salas secretas de tortura: “Abandone as esperanças, todos os que 

entrarem aqui”.47 

O papel central da confissão dentro do sistema persecutório inquisitivo, como 

dito, extravasa a função de prova absoluta e acaba por influenciar os demais aspectos do 

próprio sistema. Além de alavancar a tortura como meio preferencial para obtenção de prova, 

a confissão influencia também o próprio sistema de avaliação das provas obtidas, as regras de 

juramentos etc. 

Entre as teorias que surgiam para regulamentar a avaliação das provas obtidas no 

procedimento inquisitivo, a teoria das provas legais – ou sistema de prova tarifado – foi 

desenvolvido também neste contexto, mas sob um suposto intuito de efetivar uma presunção 

de não culpa do acusado. O ônus da prova, que recaia sobre a acusação, requeria uma prova 

perfeita ou completa, sendo a estas atribuídas uma complexidade de exatidão quase científica, 

pois a caracterização de uma prova como completa dependia de ser ela “clara como o sol do 

meio dia”. Assim era considerado, por exemplo, o testemunho de duas pessoas sobre o 

mesmo fato.48Aliás, a própria admissão do uso da tortura dependia, inicialmente, da presença 

de certo corpo probatório indiciante, para que fosse aprovada sua utilização, tal como a 

afirmação de duas testemunhas sobre a culpa do acusado. Posteriormente, esta obrigação 

passou a ser desconsiderada, sendo possível o uso da tortura discricionariamente, quando o 

inquisidor compreendesse que seria proveitoso.49 

Por sua vez, as provas documentais possuíam certo peso considerável, mas eram 

raramente disponíveis. No fim, a confissão era necessária para corroborar a convicção do 

inquisidor. Desta forma, a tirania, do sistema de provas legais, em conjunto com a forma de 

condução do procedimento pelo inquisidor, conduziu a confissão a se tornar o ponto central 

do julgamento e os interrogatórios secretos, o juramento de autoincriminação e a tortura 

passaram a ter o exclusivo objetivo de fornecer a confissão. O sistema de provas tarifadas 

tornava impossível, para o acusado, recolher um número de provas a seu favor tão robusto que 

fosse capaz de desconsiderar uma confissão. Aliás, uma vez obtidas, estavam prejudicadas 
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todas as demais provas, absolutórias ou condenatórias, pois o processo havia atingido seu fim 

e seu final. 

Nesse sistema de avaliação das provas, quando o juiz estivesse convencido da 

culpa do prisioneiro, mas lhe faltasse o corpo probatório necessário para a incriminação, era 

autorizado e indicado que extorquisse a confissão por qualquer meio, ainda que repulsivo.50 

Até mesmo, a interpretação das normas estabelecidas no procedimento tinha por 

finalidade, a obtenção da confissão. Por exemplo, embora se proibisse pelas regras da 

inquisição a repetição da tortura, que deveria realizar-se apenas uma única vez, uma 

interpretação casuística permitia a sua “continuidade”, com o uso de pausas e intervalos 

durante as práticas. Com isso, após uma “renúncia” da confissão feita sob tortura, esta podia 

ser “continuada” – na verdade, era reiniciada – para confirmação da culpa do acusado.51 Este 

aspecto demonstra bem que o objetivo não era a formação de uma prova que garantisse a 

condenação do acusado, pois, se assim fosse, a confissão praticada uma vez seria já útil, não 

sendo necessária uma nova tortura para convencer o acusado a novamente assumir seus 

pecados. Isto ocorria porque o objetivo era, a todo tempo, exigir do acusado que adotasse uma 

postura autoincriminatória, que fosse não apenas o acusador de seus próprios atos, mas o juiz 

que se condenava nos seus próprios pecados e assumia a necessidade da pena para expiar a 

culpa. 

Entre as normas que passaram a regulamentar o procedimento criminal 

eclesiástico, o surgimento dos juramentos tiveram relevante contribuição posterior para o 

surgimento do direito contra a autoincriminação. Considerado como um dos “mais odiosos 

recursos” implementados na reforma52, o juramento de veritate discenda imposto ao suspeito 

exigia que dissesse a verdade a todas as questões que lhe fossem feitas. Apesar de aparentar 

ser uma simples obrigação moral ou ainda revestida de baixa exigibilidade prática, na 

verdade, o juramento representava uma armadilha inescapável e forma de tortura espiritual 

dirigida a induzir à autoincriminação. 

A presença do juramento no procedimento inquisitivo dirigia-se, como já relatado 

a respeito de outros elementos desse sistema, a apoiar a obtenção da confissão. A confissão da 

culpa, como ponto central do processo, demandava como indispensável o juramento feito em 
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seu início. O acusado, desconhecendo as acusações ou provas que lhe eram desfavoráveis, era 

posto entre “a cruz e a espada”: de um lado corria o risco de ser condenado culpado, de ser 

submetido à pena por perjúrio – e a, consequente, “danação eterna” – e em razão de suas 

mentiras que provavam sua culpa ou, de outro lado, condenar a si mesmo por um crime 

“inominado”, desconhecido por ele, quando o juiz considerar que realizou declarações 

incriminantes. Como esses juramentos se realizavam no procedimento iniciados pelo modo 

inquisitivo, em que o juiz agia de ofício, estes passaram a ser conhecidos como “juramentos 

ex officio”. A prática do juramento perdurou por séculos53. 

De forma geral, essas eram as principais considerações sobre o procedimento 

inquisitivo que importam à conformação posterior do direito contra a autoincriminação. É 

preciso compreender, inicialmente, que apesar de representarem atualmente um sistema 

persecutório incompatível com o contexto humanizado que a própria civilização atingiu, há 

um conjunto de normas e regramentos ideologicamente direcionados a um fim, que passou à 

regulamentar a aplicação da norma penal e das penas, sendo o que é possível considerar como 

um dos primeiros formatos de procedimento criminal complexos. O destaque é a existência de 

uma regulamentação, de certa forma uniformizada, da persecução criminal. Atualmente, 

vislumbra-se que o procedimento inquisitivo não corresponde, de fato, a um processo 

criminal. No procedimento inquisitório pode até existir um rito em que figura um acusado, 

mas não há, juridicamente, um processo. 54 

Reconhecida a importância da existência desse procedimento criminal, por outro 

lado, observa-se que os seus objetivos e disposições construídas não encontram mais espaço 

na sociedade moderna. Apesar disso, a influência do sistema inquisitivo perdura nos dias 

atuais, sendo constantemente necessário rever as disposições do processo criminal moderno, 

incluindo aquelas que tratam do direito contra a autoincriminação. 

Embora a Igreja Católica tenha sido a primeira instituição a empregar o sistema 

inquisitório e a ela se deva o desenvolvimento como um todo desse modelo, sua utilidade não 

ficou restrita aos procedimentos eclesiásticos – ainda que, assim tivesse sido pela confusão 
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entre a Igreja e os “Estados” que se combinavam quanto ao exercício do poder, estes 

procedimentos eclesiásticos representariam, por muito tempo, a maioria dos procedimentos 

criminais aplicados –, tendo sido incorporado por quase a totalidade do mundo civilizado à 

época, espalhando-se por toda a Europa continental. A única ressalva é a Inglaterra. Este fato 

é determinante para o surgimento do direito contra a autoincriminação.55 

No modelo inquisitivo, não há espaço para se imaginar o direito contra a 

autoincriminação. A única atenção histórica que esse direito recebe no período anterior ao 

surgimento do sistema inquisitivo – já relatado como a manifestação para a proteção do 

comportamento natural humano de autopreservação – é totalmente ignorado neste período. A 

ideologia determinante ao processo impunha uma doutrina e instrumentos cujo objetivo de 

obter a confissão ignorava, totalmente, qualquer impulso de autopreservação ou outro aspecto 

semelhante. 

Não se vislumbra nenhuma sombra do direito contra a autoincriminação no 

sistema inquisitivo, mas sim um oposto dever de autoincriminação, consistente na 

obrigatoriedade da confissão de culpa do acusado. A direção do procedimento criminal era 

incompatível com esse direito, que impediria seu sucesso: se o acusado não se 

autoincriminasse, o processo não alcançaria sua finalidade de revelar a verdade e tornar 

aquela pessoa consciente de seus atos de pecado e, assim, capaz de expiar sua culpa, obtendo 

a salvação espiritual. Se havia algum direito ao acusado, era apenas o de salvar a sua alma e 

para isto todos os esforços seriam válidos. Sua resistência a isto era o comportamento natural 

e o inquisidor deveria superar esta resistência em benefício do acusado. Arguir um direito 

contra a autoincriminação era não apenas incompatível com o procedimento, mas prejudicial à 

salvação do indivíduo, mantendo-o em culpa e condenando à danação. 

Além disso, em um procedimento praticamente simbólico, em que a defesa do 

acusado era dispensável, este possuía restrições na produção de provas de ordem material, 

com a limitação à convocação de testemunhas, e também formal, em razão do ônus 

inatingível necessário para provar sua inocência, frente à absoluta prova que a confissão fazia. 

Por sua vez, a acusação não precisava provar cabalmente a acusação – nada para “além da 

dúvida razoável”, pois o acusado era presumidamente culpado – e diante das penas severas, 

que incluíam castigos corporais e pena capital, de exercer o direito de quedar-se inerte no 
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processo, como o silêncio ou não produção de provas, era impraticável, por corresponder à 

perda de uma chance excepcional de tentar influir no processo e na decisão.56 

A autoincriminação, portanto, era uma consequência do sistema de construção de 

uma “verdade” do procedimento inquisitivo. A prova autoincriminatória é um valor não 

contestável pela defesa. O modelo decisionista que molda o sistema inquisitivo, objetiva 

atingir a verdade, mas não qualquer uma, senão aquela já previamente determinada, 

justificando os meios empregados para a sua “revelação”. 

Feita tal conclusão, questiona-se: e porque analisar com certa profundidade, como 

feito, tal sistema, se não é possível nele vislumbrar o direito contra a autoincriminação? O 

surgimento do direito contra a autoincriminação só é possível a partir da existência do sistema 

acusatório. Este, por sua vez, é um sistema baseado, quase que em sua totalidade, em uma 

oposição às concepções estabelecidas pelo sistema inquisitivo. Por essa razão, é necessário 

conhecê-lo, ainda que superficialmente, como foi feito. O surgimento do direito contra a 

autoincriminação, portanto, surge como oposição das práticas incriminatórias do sistema 

inquisitivo. Tem berço na negativa das concepções estabelecidas por esse sistema e nasce 

como resposta ao não direito. 

 

2.3 O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO AMBIENTE PROPÍCIO PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

Demonstrado porque no sistema inquisitivo não foi possível verificar o direito 

contra a autoincriminação, é válido explorar um pouco o cenário que permitiu seu 

reconhecimento. O direito, em questão, apenas tem espaço a partir do ambiente acusatório de 

persecução criminal: está relacionado ao fato de o acusado ser tomado como sujeito do 

processo, não mais como objeto da acusação e mero expectador do ritual de condenação57. 

Enquanto o sistema inquisitivo se espalhou por toda a Europa continental, por 

diversas razões, de natureza histórica, religiosa, política e até mesmo geográfica, a Inglaterra 

resistiu à adoção desse modelo de persecução criminal. A separação entre o sistema 
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inquisitivo e o modelo acusatório não pode se realizar de forma perfeita, especialmente 

reconhecendo-se que há, basicamente, dois tipos de diferenciações: a histórica e a teórica.58 

A origem histórica do processo acusatório toma por premissa uma concepção 

distinta daquela do sistema inquisitivo. No modelo eclesiástico, percebia-se uma concepção 

mais aproximada da vingança pública na aplicação do direito penal. Os atos delituosos 

relacionavam-se aos crimes contra majestade ou contra o clero. Apesar de não se reconhecer 

com perfeição a existência de um Estado nas exigências modernas, é notável uma posição 

rígida e de superioridade do órgão julgador e acusador em relação ao acusado. De outro lado, 

no modelo acusatório, sua origem relaciona-se com uma concepção que atribui uma natureza 

privada à acusação, tratando como “iguais” as partes interessadas e implicando na necessidade 

de uma neutralidade do juízo, além de reservar a posição de superioridade apenas ao órgão 

julgador, que aqui não se confundia com o acusador.59 

A partir do IV Concílio de Latrão, em 1215, a consolidação do sistema inquisitivo 

como forma de persecução criminal encontrou uma única resistência considerada: a 

Inglaterra. Dessa forma, enquanto o sistema inquisitivo se impunha como uma “novidade”, a 

Inglaterra preferiu manter o modelo anterior de ordenações (provações). Embora a Magna 

Carta tenha trazido um “mandado de vida e liberdade”, não inovou nesse aspecto e manteve-

se tradicional em questões da forma de julgamento por ordenações e pela batalha, o que 

evidencia o caráter referido de natureza privada entre os componentes do processo criminal e 

a equiparação de tratamento que era necessário para um resultado justo do processo60. 

A evolução destas formas antigas de julgamento (ordenações) deu-se de forma 

gradual. A Inglaterra não ficou isenta de julgamentos “estranhos” como a compurgação – 

juramento de inocência feito por diversas testemunhas –, ordens (provações) ou batalha, mas 

mesmo nestes modelos, sempre houve a manutenção de um denominador comum: o acusador 
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era alguém definido e conhecido, que formalmente apresentava sua intenção acusatória e 

confrontava abertamente seu antagonista, nunca havendo um procedimento secreto.61 

A título de esclarecimento, entre as formas de processamento experimentadas na 

Inglaterra, vale destacar que o inquest não se confunde com o modelo aplicado no restante da 

Europa, apesar da sugestão do falso cognato, mas que na verdade, se opõe a ele. É também 

denominado de recognition, que, por sua vez, se aproxima da nomenclatura que Ferrajoli 

emprega na construção do sistema garantista (modelo cognitivo).62 

O sistema inglês permaneceu com a essência do embate entre duas partes iguais, 

uma luta privada de interesses. O juiz escolhido pela coroa era tomado como, naturalmente, 

parcial em suas decisões, destacando-se o risco de sua condução do processo demonstrar tal 

favoritismo. Contudo, ele não poderia ter interesse pessoal ou profissional algum no resultado 

do processo criminal, não lhe sendo dado espaço para determinar, arbitrariamente, um 

veredito de culpa. Entre os princípios que modernamente são reconhecidos como regentes do 

processo criminal, alguns surgem ou se consolidam em razão dessas características do sistema 

inglês. O juiz não tinha autoridade para iniciar uma persecução criminal, independentemente 

do crime.  A identificação do acusado e do acusador deveria ser expressa e definitiva – e não 

um acusado “inominado” ou “não identificável” que prevalecia no sistema inquisitivo. O 

acusado poderia ser uma testemunha, mas a ela competia iniciar a persecução e sua 

participação de forma direta e aberta era indispensável. Mesmo nos casos em que funcionava 

uma autoridade pública como acusadora, seus poderes eram limitadamente equiparados 

àqueles que qualquer outro acusador poderia exercer.63O julgamento de um crime no sistema 

inglês era uma reencenação simbólica do antigo julgamento por batalha, em que os 

processantes eram adversários por natureza e quando uma delas era a própria Coroa, que 

reconhecidamente possuía diversas vantagens em relação às armas do oponente, sua posição 

deveria ser como aquela do querelante em uma disputa civil, entre iguais.64 

A construção desse sistema privado de acusação, apesar de parecer estranho na 

atualidade, serviu como base para a construção do sistema acusatório de persecução, cuja 
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63 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

30. 
64 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

31. 



40 

 

distinção com o sistema inquisitivo pode dar-se por diversos prismas, mas cuja característica 

medular é a separação que existe no sistema acusatório entre o órgão de acusação e o órgão 

julgador. Enquanto, no sistema inquisitivo, não há apenas comunhão destas atribuições em 

uma mesma pessoa, mas, nitidamente, confusão entre as funções de acusar e julgar. 

Em razão dessa separação tão fulgente, o juiz era afastado constantemente de 

qualquer atividade de matriz acusatória existente no processo e, assim, não tinha nenhuma 

função sobre a representação o enquadramento da acusação ou sobre o veredito que se 

realizava especialmente pelo corpo de jurados (grand juri). A preferência que o sistema inglês 

tomou pela competência para julgamento realizada pelo júri resultou, também, em diversos 

elementos relevantes para a construção do sistema acusatório e, igualmente, do direito contra 

a autoincriminação. O júri se posicionava “entre” o Estado e o acusado.65 

A utilização do júri, ainda que seja restrita no sistema atual de julgamento do 

Brasil, contribuiu muito para a formação do juiz no formato acusatório porque competia a ele 

uma função observadora, não devendo se preocupar em acusar ou na persecução criminal 

como um todo, nem mesmo na condução do processo, pois a ele não era exigido que formasse 

uma convicção sobre os fatos. O papel do juiz formou-se sobre a exigência funcional de 

acompanhar o processo e ao fim dos debates orais, resumir e instruir o júri sobre as provas e 

as previsões normativas que se aplicavam ao caso.66 

No sistema de júri, o julgamento era feito pela comunidade local, que era 

diretamente afetada pelos fatos. Apesar de isto poder representar certo prejuízo para o 

acusado, ao menos lhe era garantido conhecer as provas acusatórias, confrontar o seu 

acusador, além de ter a liberdade de dar suas próprias explicações e questionar ou argumentar 

com as testemunhas da acusação.67 Não é possível apontar o sistema em sua raiz como uma 

total garantia dos direitos hoje reconhecidos, mas, certamente, o modelo era muito mais justo 

e humanizado do que as outras formas de persecução criminal conhecidas no ocidente à 

época.  

Outra importante característica do sistema acusatório, na sua matriz inglesa, é o 

caráter primordial que a oralidade exercia sobre o processo. A acusação, em si, era o único 

documento escrito, em todo o processo que se realizava e conduzia pela forma oral, devendo 
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seguir diversas formalidades de exatidão técnica, entre elas a descrição da acusação com todas 

as particularidades e precisão, o crime específico que se acusava, bem como o local e forma 

do cometimento.68 

Feitas essas considerações, o acusador apenas poderia dispor das armas que o 

próprio acusado teria, igualmente, à sua disposição. Nesta construção, o recurso da tortura não 

se demonstrou eficiente como no formato inquisitivo. A consciência de que se torturar para 

obter a confissão era uma prática ilegal aflorou desde o início no sistema inglês. Para não 

afastar, de forma absoluta, na história da construção do sistema inglês, a existência de prática 

de torturas, algumas situações pontuais são verificadas. Ainda assim, nos breves relatos 

históricos existentes, a tortura não era dirigida à confissão da culpa pelo acusado, mas sim 

para forçar alguém a consentir ser julgado pelo júri, reconhecendo sua legitimidade, tais 

relatos são restritos a poucos “condados”.69Mesmo quando no final do Século XVI, o 

procedimento preliminar ao julgamento feito pelo júri em muito se aproximou do sistema 

inquisitivo, com a admissão de interrogatórios secretos e outras medidas “importadas”, em 

nenhum momento se permitiu a tortura com o objetivo de extrair a confissão do acusado. 

Tampouco se exigiu que fossem feitas declarações sob juramento por parte destes.70 

A razão para esta negação e repúdio à tortura partia, na origem do sistema inglês, 

exatamente do ponto que levou ao sistema inquisitivo a adotá-la como forma de produção de 

prova principal: a sua óbvia consequência de produzir uma confissão, independentemente dos 

fatos ocorridos. O sistema inglês não foi construído com o objetivo de extrair a confissão. Sob 

o aspecto da legitimidade, encontrou respostas distintas do modelo inquisitivo. 
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No lugar da pacificação ofertada ao julgador com a conquista da confissão a todo 

custo, que rege o sistema inquisitivo, no modelo inglês a justeza do veredito se revelava pela 

paridade ofertada às partes em litígio de sair vitoriosa da luta. A possibilidade de haver 

condenação e absolvição era equivalente, a depender exclusivamente daquilo que as partes 

poderiam apresentar, o que revelaria qual a justiça a ser feita no caso concreto. Ainda, ao 

adotar o sistema de julgamento pelo grande júri, o acusado e a população possuíam a 

compreensão de que a sorte de sua sentença competia a seus iguais, e não à Coroa sempre 

soberana e, possivelmente, tendenciosa nos casos que lhe fossem afetos. 

Como foi possível observar, ainda que brevemente, o sistema acusatório pauta-se 

por uma posição diametralmente oposta àquela tomada pelo sistema inquisitivo. Os valores e 

desvalores do modelo eclesiástico eram, propositalmente, negados e convertidos no sistema 

inglês de persecução criminal. 

Desta forma, o direito contra a autoincriminação surge a partir de uma negativa ao 

“dever” de incriminação existente no sistema inquisitivo, ou seja, nasce como uma resposta 

objetivamente dada pelo sistema acusatório a esta imposição de seu modelo oposto. A sua 

origem realmente deriva do modelo inglês, como constantemente relata a doutrina71. Apesar 

disso, a razão de seu surgimento é pouco abordada. Esta, por consequência do já afirmado, é a 

oposição ao valor e razão da confissão no sistema inquisitivo. 

No modelo inquisitivo, conforme já relatado, a confissão deixou de ser um meio 

de prova para se tornar o objetivo do próprio processo. A consequência de sua existência, de 

seu surgimento no curso do processo, na lógica das provas do sistema eclesiástico, era 

definitiva. Com a confissão, o juiz mais do que possuía uma prova definitiva da condenação, e 

sim a ela estava vinculado. Se o próprio acusado assumia sua culpa, o juiz não poderia, 

diversamente, absolvê-lo do pecado. Sua culpa, uma vez confirmada, por suas próprias 

palavras, levaria à sua expiação por meio da pena, do sofrimento que liberta sua alma dos 

pecados. O papel do juiz acusador era permitir, por todos os meios, que o acusado 

reconhecesse seu ato criminoso, pois, sem tal reconhecimento, não haveria a salvação e o 

processo fracassaria. Assim, o juiz, que diante da confissão do acusado, lhe absolve-se, 

estaria, na verdade, condenando à danação eterna, que incomparavelmente seria aflição maior 
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do que qualquer penitência terrestre. Desta forma, o juiz tinha seu veredito determinado pela 

existência da confissão. 

Na oposição direta ao sistema inquisitivo, feita pelo sistema acusatório, marcado 

precipuamente com a separação entre o órgão acusador e o julgador, além da adoção do 

modelo de julgamento por júri, um elemento se mostrava determinante: a imparcialidade que 

deveria ser garantida aos julgadores. Esta já era tomada como uma garantia tanto do acusado, 

afastando os seus inimigos do corpo de jurados, quanto dos próprios julgadores, que não 

deveriam ser coagidos a adotarem nenhuma decisão, senão aquela que lhes parecesse justa, 

diante do processo.72 

Portanto, era totalmente incompatível com o processo do sistema acusatório 

inglês, a admissão de qualquer prova que tivesse um efeito vinculativo sobre os jurados, 

sendo uma ofensa à sua imparcialidade. Como revela John B. Taylor73, o objetivo original da 

garantia contra a autoincriminação não era o próprio procedimento penal ou os sujeitos 

envolvidos, mas sim, preservar a autoridade do júri sobre o veredito, ao vedar a inovação das 

formas de coerção que ignorassem essa autoridade. Nesta concepção, não conferia um direito 

ao silêncio do acusado e a garantia de que sua inércia não seria considerada contra ele, pois 

isto igualmente afetaria a liberdade de decisão dos jurados. A garantia consistia apenas na 

inadmissão de meios de compulsão do acusado, de forma que lhe retirassem a possibilidade 

de lutar no processo. 

Aquilo que, no sistema inquisitivo, representava um peso insuperável para o 

julgador, uma vinculação de sua decisão, no sistema acusatório foi convertido em uma 

garantia a este, afastando-se qualquer restrição à sua liberdade de julgar. O princípio contra a 

autoincriminação surge como uma garantia orgânica dirigida aos julgadores, em face de 

outros poderes e sujeitos, afirmando sua independência e soberania de seus vereditos. Apenas 

posteriormente, converteu-se em garantia procedimental, relacionada também ao acusado.74 

A origem inesperada do direito contra a autoincriminação como uma garantia de 

imparcialidade não impediu sua posterior formatação como garantia processual, cujo objetivo 
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passou a ser o de proteger a liberdade do acusado. Esta é também uma das razões em que o 

ambiente propício para se iniciar o reconhecimento do direito contra a autoincriminação é, 

apenas, diante do surgimento do sistema acusatório, que, por excelência, é dirigido à 

liberdade. 

O surgimento do sistema acusatório na história do direito ocidental, até mesmo 

cronologicamente, coincide com a fase histórica da civilização ocidental dirigida ao despertar 

pela luta das liberdades, por meio da criação do Estado limitado em suas ações. A formação 

do procedimento ocorre logo em seguida à Magna Carta de 1215. Seu amadurecimento é 

sequenciado por diversas outras lutas em prol da liberdade e controle do poder do Estado, ou, 

mais elementar ainda, do próprio surgimento do Estado moderno. Como pontua Luciano 

Feldens, as bases históricas do desenvolvimento do Estado Constitucional estão assentadas na 

Inglaterra75, assim como está o do surgimento do modelo acusatório. 

O significado mais fundamental do sistema acusatório é uma abordagem 

processual desenvolvida para afirmar e manter o Estado de Direito. O elemento teórico mais 

importante do Estado de Direito76 para o sistema criminal é, de uma forma geral, a construção 

do princípio da legalidade, especialmente na manifestação de que ninguém poderia ser punido 

por um ato, a não ser que a conduta em questão tenha sido formalmente expressada na lei 

como sendo um crime, ou seja, os cânones do nulla poena sine lege e nulla crimen sine lege. 

A razão foi a de que, caso não se estabelecesse dessa forma, não haveria nada que prevenisse 

que as autoridades cujo poder foi pelos cidadãos confiado, utilizassem dessa mesma força 

para interferir nas suas vidas de uma forma arbitrária e inconcebível77. Em essência, a garantia 

de uma liberdade pela limitação do poder do Estado. 

É necessário considerar os poderes do Estado e a liberdade dos indivíduos como 

separadas por uma linha irregular. Esta linha representa a extensão que se permite que o 

Estado possa avançar sobre a liberdade dos indivíduos. Em alguns casos, os cidadãos 

admitem potenciais incursões do Estado sobre suas liberdades, mas, em outras áreas, o poder 

da autoridade é fortemente reduzido, onde as liberdades são tidas como mais importantes. 

Porém, em alguns outros casos, a linha é turva ou mesmo desaparece. E, ainda nessas 
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situações, de forma geral, a proposição determina que o Estado apenas possa usar o processo 

criminal para interferir na vida de um indivíduo quando esta interferência é especificamente 

autorizada pela lei.78 Ou seja, o que faz o Estado andar “na linha” – ou melhor, andar até a 

linha, e não ultrapassá-la – é o respeito ao procedimento por meio da legalidade. O Estado é 

quem deve justificar sua autorização para interferir na liberdade do acusado. 

O direito contra a autoincriminação localiza-se nessa zona cinzenta que existe 

entre as liberdades do indivíduo e o poder do Estado. A autoincriminação representava uma 

dupla ofensa à liberdade: primeiro à dos jurados, que não admitiam serem vinculados a 

nenhuma prova determinante; segundo a do acusado que deveria bem representar seus 

interesses no processo, contrapostos àqueles da acusação. Não significava, portanto, um 

interesse legítimo a obtenção da autoincriminação, pois esta não mais satisfazia o objetivo do 

processo, que era o de uma justa disputa entre os lados opostos. 

Não se pode concluir de forma equivocada que, a confissão perdia total valor, 

devendo ser ignorada pelos jurados. Se uma das partes desejava desistir de suas possibilidades 

de alterar e influenciar a opinião dos julgadores, realizando a confissão, não lhe seria 

proibido. A liberdade deveria ser garantida: o acusado deveria ter a liberdade de escolher 

entre resistir no combate judicial ou, voluntariamente, abrir mão de sua defesa com a 

confissão; e ainda assim, com a certeza de que também, ao jurado, seria garantido que poderia 

interpretar aquela prova como determinante ou não para seu veredito. 

Anteriormente, foi dito que o reconhecimento do direito contra a 

autoincriminação não se realizava, exclusivamente, pela clarividência de que atentar contra a 

liberdade do acusado sobre sua possibilidade de defender-se, representava uma ofensa ao 

elemento psicológico-natural de autopreservação do indivíduo. Ao lado desse elemento, existe 

a necessidade de uma violência estatal praticada por meio de um procedimento penal.79 É 

neste contexto que se encontram satisfeitos os pressupostos para o reconhecimento do direito 

contra a autoincriminação. 

O seu reconhecimento não significa identificá-lo tal e qual sua concepção atual, 

exatamente por ser outro contexto e cenário. O próprio sistema acusatório, que propiciou esse 

surgimento, passou por um grande amadurecimento, além de outros elementos que moldaram 

o direito contra a autoincriminação. Na verdade, a concepção mais aproximada da 
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contemporânea que existe sobre esse direito, apenas é possível quando o sistema inquisitivo 

foi preterido em face da expansão do sistema acusatório.80 Isto, por sua vez, só ocorreu em 

razão dos movimentos de retomada de direitos realizados pelo Iluminismo. 

 

2.4 O DECLÍNIO DO SISTEMA INQUISITIVO E A ASCENSÃO DO SISTEMA 

ACUSATÓRIO 

 

Esclarecidos os alicerces que permitiram reconhecer o direito contra a 

autoincriminação, passa-se à etapa intermediária da análise histórica do direito. A afirmação 

do direito contra a autoincriminação representa a sua expansão para além dos territórios de 

resistência ao sistema inquisitivo. Na verdade, a expansão do sistema acusatório é responsável 

por dissipar a ideia de uma vasta proteção ao acusado, a partir da limitação do poder de punir 

do Estado, entre elas inserida a de não se autoincriminar. Esta expansão, por sua vez, decorre 

de uma complexa guinada da história do ocidente a partir do movimento iluminista. 

Promovendo um salto histórico, é possível avançar para um contexto em que a 

formação dos Estados absolutistas já havia se consolidado e demonstrado seus efeitos sobre 

os indivíduos. O Estado arbitrário, que negava os direitos inerentes à condição humana, 

decorria de uma postura ilimitada do uso da força pelo Estado, para consecução dos seus fins 

e reafirmação de poder. Este quadro gerou uma profunda insegurança e insatisfação dos 

cidadãos sujeitos a tais poderes, com ênfase do excesso do direito de punir, praticado pelo 

Estado como forma de reafirmar sua autoridade. Promoveu-se uma insatisfação que irradiou 

em diversos sentidos, alimentando a visão crítica de tudo aquilo que se apresentava 

consolidado e em diversas áreas: na ciência, na religião, na política etc81. 

O novo contexto que se estabelecia, propiciou que o movimento, baseado em uma 

concepção humanístico-individualista, ganhasse força por toda a Europa, buscando instaurar o 

livre-pensamento, especialmente pela substituição dos dogmas que passaram a ser negados, 

pela razão que ganhava autonomia como elemento fundamental na construção de qualquer 

saber. Esta visão crítica atingiu, finalmente, a própria concepção de Estado e poder que 
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existia, negando o poder inato e divino que reinava, substituindo por um pacto social em que a 

liberdade seria um elemento fundamental. 82 

Entre as diferentes formas de manifestação do movimento iluminista, a de base 

francesa melhor simboliza a influência que esta nova filosofia representou para a construção 

da sociedade ocidental. A premente necessidade de rever a posição do indivíduo frente ao 

poder do Estado conduziu ao reconhecimento de direitos naturais, que lhe pertencem em 

função da própria condição humana e implicam em uma inviolabilidade do indivíduo. O 

movimento, apesar de realizar profundas modificações na Igreja, não era um movimento 

antirreligioso.83 Na verdade, as modificações realizadas eram em razão do Poder que a Igreja 

exercia e dos instrumentos que se valia para sua manutenção. Desta forma, até mesmo a nova 

concepção do indivíduo, baseada na sua afirmação como centro e objetivo de tudo aquilo que 

se pensava, partiu de uma razão religiosa: o ser humano, em razão do simples fato de se 

identificar como único ser portador de razão e criado à imagem e semelhança de Deus, 

deveria ser portador de um tratamento de igual dignidade, não sendo lícito o Estado deixar de 

respeitá-los.84 

Se, em apertada síntese, o movimento Iluminista foi crítico, desconstrutor das 

relações de poderes existentes e reconstrutor de novas formas de conceber o poder do Estado, 

um dos grandes objetos que este movimento modificou foi a persecução criminal, um atroz 

representante do Poder do Estado sobre os indivíduos. No Estado absolutista, o poder de punir 

do Estado era exercido por meio de um procedimento criminal simbólico, que servia para 

ritualizar e propagar o terror do que o Estado era capaz de fazer com o indivíduo. A ruptura 

com essa ideia conduziu à construção do procedimento criminal com o objetivo humanístico 

moderno: estabelecer limites ao dever-poder de punir do Estado. 

Como frisado anteriormente, o movimento não se limitou a uma área do saber, 

mas sim, uma complexa revisão das estruturas sociais consolidadas, o que apenas foi possível 

com a colaboração de diversas mentes célebres que contribuíram com suas propostas, teorias 

e saberes, entre eles, John Locke, Copérnico, Galileu, Newton, Voltaire, Rousseau, entre 

tantos outros. Um nome destaca-se em relação ao objeto de estudo investigado, sendo 

impossível analisar o processo penal moderno sem retomar seus pensamentos. Cesare 
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Beccaria representa não apenas um filósofo iluminista, mas uma concepção de direito e 

processo criminal humanisticamente pensado, além de uma crítica racionalmente construída 

sobre aquilo que, até então, imperava como direito e procedimento voltado ao fato delituoso. 

Conforme esclarece Walter Nunes da Silva Júnior,85sua importância não decorre 

apenas do fato de suas ideias e de sua obra principal ter antecedido os principais documentos 

de manifestação de direitos do homem da época – “Dos delitos e das penas” data de 1764, 

enquanto a Constituição Americana e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

datam, respectivamente, de 1787 e de 1789 –, mas  que o pensamento por ele construído, não 

apenas emana e proclama direitos que representavam os novos anseios do indivíduo, mas sim, 

de forma racionalmente dirigida e criticamente elaborada, expõe as fragilidades de 

fundamento em que o procedimento criminal se aportava, desconstrói os alicerces sob o qual 

o direito de punir do Estado era exercido de forma obtusa. A partir disso, reconstrói as bases 

de um novo direito de punir, legitimamente limitado por direitos conferidos ao acusado. 

Influenciado por outros pensamentos e pensadores de igual relevo e cujas 

contribuições também representam a base da compreensão de Estado moderno86, Beccaria 

explicita que o poder-dever de punir do Estado decorre daquela margem de liberdade que o 

indivíduo abre mão, ao incorporar-se à sociedade, mas que apenas pode ser exercido se 

fundamentado em bases legais, em razão da transgressão de normas de condutas e com o 

objetivo de restabelecer a ordem jurídica.87 

Partindo desta ideia, o marquês de Beccaria passou a criticar tudo aquilo que 

compunha o procedimento criminal e que não se dirigia ao fim de estabelecer limites do poder 

de punir do Estado, por isso foi uma das primeiras vozes a insurgir contra os julgamentos e 

acusações secretos, a demora do processo, a ausência da oportunidade de defesa do acusado, a 

aplicação de prisões e castigos antes do julgamento e, com ênfase para esta pesquisa, a 

condenação de alguém com base em confissões construídas pelo uso da tortura, a obrigação 

do acusado de fazer de juramentos de dizer a verdade, os interrogatórios e a posição que o réu 

era tomado no processo.88 
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É possível atribuir ao pensamento beccariano uma das primeiras concepções 

racionalizadas do direito contra a autoincriminação, entendido como um direito relacionado à 

aplicação do processo penal, que busca garantir ao indivíduo a liberdade por meio da restrição 

do poder do Estado. A sublevação do autor a respeito do uso da tortura e dos juramentos 

representa bem a concepção esclarecida que desenvolveu da forma como deveria se 

encaminhar o procedimento criminal e do papel do acusado. Ao vislumbrar que a regra do 

processo era fazer com que o acusado assumisse a culpa a qualquer custo, valendo-se mesmo 

da tortura para atingir tais objetivos, Beccaria denuncia que isto representava uma ofensa 

entre as leis e os sentimentos naturais do homem, já que nenhum homem iria, de verdade, 

contribuir para a sua própria destruição e que o uso da dor enfraquecia todo aquele, mesmo 

que fosse culpado ou inocente.89 

Aquilo que o pensamento de Beccaria criticava e o modelo contrário ao vigente 

que instigava a construir, nada mais é do que a retomada do sistema acusatório que se 

desenvolveu na Inglaterra, porém que permanecia com aplicação restrita às terras europeias 

insulares, influenciado por uma releitura humanística do movimento iluminista. O direito 

contra autoincriminação se afirma a partir do instante em que se recupera o sistema 

acusatório.90 Por isso mesmo, é possível verificar, ainda antes da clarividência de Beccaria, 

uma concepção racional do direito contra a autoincriminação na matriz inglesa, como bem 

observa Hobbes91, ao afirmar que ninguém deveria ser obrigado a acusar a si mesmo ou a 

outrem cuja condenação transforme a sua vida em angústia. Também repudia o uso da 

confissão obtida por meio de tortura, ao reconhecer que tudo aquilo que dessa forma se 
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confessa, na verdade se faz para aliviar o tormento e preservar a própria vida, não sendo 

possível dar-lhe o mesmo valor que um testemunho. 

Em função de seu reconhecimento no modelo inglês anteceder as demais garantias 

que consubstanciaram a formação do modelo acusatório de persecução criminal na retomada 

iluminista, é que se pode atribuir ao direito contra a autoincriminação a qualidade de primeira 

máxima do garantismo processual acusatório.92 E desse aspecto basilar resultaram alguns 

corolários que, relembrados por aqueles que praticavam a reconstrução da forma de 

persecução criminal por moldes humanistas, foram nele inseridos como direitos, tais como: a 

proibição de exigir os juramentos do imputado, o direito ao silêncio como faculdade de 

comportamento do acusado, a proibição do uso da violência para obter a confissão e também 

o valor relativo atribuído a esta prova, além do direito à defesa.93 

A distinção fundamental que foi atribuída ao pensamento de Beccaria, não decorre 

de um ineditismo de suas críticas e posições, mas sim o contexto com que elas foram 

percebidas e a influência que realizou. Enquanto para Hobbes, filósofo inglês, era natural 

compreender, dentro do sistema acusatório que lhe era comum, esses valores que constroem o 

direito contra a autoincriminação; para Beccaria a realidade era distinta e inversa, com a 

tortura institucionalizada e banalizada, o procedimento criminal dirigido ao exercício de um 

poder absoluto e à sua manutenção e ausência de direitos dos indivíduos. 

Neste contexto, as contribuições do italiano incentiva aquilo que pode ser 

identificado como expansão do sistema acusatório. Suas objetivações agrupadas negam o 

procedimento inquisitivo instituído e clamam por um novo modelo. Este novo modelo se 

alinhava com a experiência inglesa de persecução criminal e, assim, movido com a força da(s) 

revolução(ões) que o movimento iluminista permitiu, o sistema acusatório expande suas 

fronteiras e chega à Europa continental. A compatibilidade entre o modelo acusatório e os 

novos anseios surgidos não é uma coincidência histórica. Na verdade, aquilo que a Inglaterra 

há muito tempo atribuía como função do procedimento criminal, passou a ser também o 

objetivo buscado pelos novos movimentos, qual seja, a limitação do poder de punir do Estado. 

O sistema inquisitivo e acusatório diferenciavam-se sob inúmeras perspectivas. 

Enquanto no inquisitivo não havia acusador definido, sendo o próprio juiz baseado em 

relatórios secretos quem praticava os atos de acusação, no sistema acusatório havia um 
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acusador definido, a quem competia o ônus de acusar. O modelo inquisitivo cercava todos os 

seus passos e procedimentos de segredos e sigilo, enquanto seu oposto tornava os atos 

públicos, ou seja, o primeiro tinha uma natureza não confrontadora e o segundo 

eminentemente confrontadora. No primeiro, havia uma presunção de culpa do acusado e o 

procedimento objetivava confirmar essa presunção, e no outro se exigia que a acusação 

provasse o caso. Em um, os juramentos autoincriminatórios faziam parte do ritual de 

condenação, a tortura era instituída como forma de construção de prova e a confissão 

determinava o sucesso do processo; no outro tudo isto era afastado.94Até mesmo a forma de 

avaliação das provas eram opostos.95Todas essas diferenciações reforçaram a preferência que 

o movimento iluminista tomou pelo sistema acusatório, em face do estabelecido poder 

inquisitivo. 

Se hoje, como será visto adiante, o sistema acusatório é, com exclusividade entre 

os modelos já experimentados, aquele que se mostra compatível com os preceitos do direito 

constitucional e permite o reconhecimento do direito contra a autoincriminação, neste período 

da história, ele simboliza a força que impulsionou o direito contra a autoincriminação à sua 

afirmação, como corolário do próprio modelo de persecução, a partir da reformulação 

humanística realizada. 

Alguns dos cânones do sistema acusatório foram assegurados nas maiores 

expressões de cunho jurídico, devido às modificações realizadas pelos movimentos 

reformistas: a Constituição Americana de 1787 e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789. Entre eles, podemos verificar, por exemplo, o princípio da legalidade e a 

presunção de não culpabilidade. No entanto, o direito contra a autoincriminação não foi 

expressamente privilegiado com uma previsão expressa nesses documentos. Seu 

estabelecimento legal só se realizaria algum tempo depois. 
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2.5 A AFIRMAÇÃO DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO EM UMA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

 

As mudanças estruturais realizadas pelo movimento iluminista resultaram naquilo 

que hoje é identificado como constitucionalismo. Até aquele momento, a estrutura de poder 

implementada era o Estado de Polícia, que tinha por pressupostos (a) a soberania que 

configurava atributo do monarca; (b) o poder soberano do monarca abrangia diversos setores 

sociais; (c) o dirigismo econômico pelas regras do mercantilismo; e (d) a função do Estado 

como sendo um bem estar dos súditos. Esta forma de organização conduziu a um Estado 

administrativo que desconhecia limites, não se vinculando à lei.96 

A partir dessa configuração de poder, a luta pela domesticação do domínio 

público se traduz em uma busca pela implementação do Estado de Direito, ou seja, o Estado 

limitado pela lei. As tentativas de estabelecimento do Estado de direito sucederam o período 

iluminista, fazendo eclodir algumas experiências relevantes, o que podemos identificar como 

sendo diferentes “expressões” de constitucionalismo. 

O modelo de constitucionalismo inglês tem por pano de fundo a garantia de 

direitos baseados na liberdade e propriedade, a estruturação coorporativa dos direitos que 

pertencem aos indivíduos e a regulamentação desses direitos por meio de contratos de 

domínio (ex. Magna Charta). Esse modelo contribuiu para a construção do conceito-modelo 

com a autonomia da liberdade pessoal e segurança da pessoa e seus bens, com a exigência de 

um processo justo regulado por lei (due process of law) para garantir esses direitos, a 

legitimação de um governo moderado pela ideia de representação e soberania, e existência de 

um parlamento representativo que passou a compor a constituição mista do poder, não mais 

monopolizada pelo monarca. 

Muito influenciado pelo modelo britânico conhecido como “The Rule of Law”, os 

Estados Unidos experimentaram sua versão, o “The Reign of Law”, cuja ideia de sujeição à 

lei ganhou um novo elemento, a partir da premissa de que o povo seria legitimado a fazer uma 

lei superior que determine os elementos fundamentais do governo, seus limites e liberdades e 

garantias dos cidadãos. Associou-se à juridicidade do poder à justificação do governo, ou seja, 

as razões e atividades que o governo exerce devem ser as razões e atividades exigidas pelo 

povo, sendo o fato de o governo estar subordinado às leis o que lhe permite exercer tal poder. 
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Por fim, os tribunais exercem a justiça em nome do povo e os juízes preservam os princípios e 

direitos da lei superior, sendo possível a declaração de nulidade das leis em desconformidade 

com a lei máxima.97 

Por sua vez, o L´État Légal de origem francesa constrói sua concepção com uma 

centralização da necessidade de uma ordem jurídico hierárquica rígida, em que no vértice da 

pirâmide está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, funcionando como uma 

norma superior que estabelecia uma disciplina que até a própria constituição estaria vinculada, 

além de funcionar como uma norma pré-constitucional historicamente. Abaixo desta cadeia 

está a Constituição, seguida da lei. Entretanto, pelo contexto de depósito em excesso das 

expectativas democráticas no poder Legislativo, em virtude da representatividade que oferecia 

ao povo francês de participar do poder, o Estado virou um Estado Legal, com a primazia da 

lei servindo como duplo argumento para a submissão da política ao direito, quando se garantia 

aos cidadãos que apenas o órgão representativo poderia modificar a lei e quando, em razão de 

sua primazia, a lei constituiria a fonte do direito que exigiria execução de todas as medidas do 

poder executivo em sua conformidade. A primazia da lei também valia-se da abstratividade da 

norma como asseguradora da igualdade formal, combatendo os odiosos privilégios.98 

Essa mutação peculiar do Estado francês levou à construção do 

constitucionalismo sem constituição, em que a supremacia da constituição deu espaço à 

primazia das leis, além de privar de normatividade os direitos e liberdades previstos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.99 O modelo individualista é marcado 

especialmente por uma ruptura completa como antigo regime, o que não ocorrera com o 

movimento britânico. Em razão de surgir, verdadeiramente, como um movimento 

revolucionário, pautou-se por direitos naturais dos indivíduos, findando com os odiosos 

privilégios, não sendo um ajustamento do ordenamento às novas exigências, entretanto um 

novo regime. Além disso, firma-se na ideia do contrato social pelo qual os homens dão a si 

uma lei fundamental. Juntando-se estes dois postulados do movimento constitucional francês, 

surge o conceito de poder constituinte capaz de criar uma lei superior, sendo sua maior 
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contribuição ao conceito-modelo de Estado Constitucional.100 

Por fim, o modelo do Rechtsstaat, originado na Alemanha e que melhor traduz a 

dimensão de Estado de Direito moderna. O Estado de direito foi inicialmente estruturado 

como o Estado limitado em nome da autodeterminação da pessoa, ou seja, o Estado da Razão 

ou racionalizado. Firmou-se como um Estado Liberal do direito no qual este limita-se à defesa 

da ordem e segurança pública, permitindo o desenvolvimento desimpedido dos sistemas 

econômicos e sociais. Os direitos fundamentais liberais não eram resultantes de algum 

manifesto, mas sim de uma esfera de liberdade individuala ser respeitada pelo Estado, apenas 

sendo admissível sua intromissão quando, de forma racional, houvesse sido permitido por 

uma lei aprovada pela representação popular.101 

De um modo geral, a essência fundamental desta primeira versão do Estado 

Constitucional de Direito, em todas essas experiências apontadas, tem como substrato o 

liberalismo político, resultado das aspirações da burguesia que, apesar de detentora do poder 

econômico, era desprovida de poder político e se submetia aos excessos do monarca absoluto. 

Por isso, a linha dominante deste período é a do Estado liberal que se volta precipuamente 

para a garantia das liberdades públicas – direitos civis e políticos, a primeira dimensão dos 

direitos fundamentais –, por meio da fixação de áreas em que se impedia o Estado de 

adentrar.102 

Sob a égide do individualismo que se propagou com o movimento iluminista e 

rejeitando os privilégios anteriormente conferidos, o Estado liberal fixou um modelo 

constitucional negativo, pautado no conceito de uma Constituição-garantia. Assim, a 

Constituição era, primeiramente, dirigida a conferir direitos e garantias ao cidadão, por isso 

adotava uma ordem jurídica absenteísta, ou seja, não intervencionista do Estado. 

Apesar das diferentes experiências já relatadas desse primeiro estágio de Estado 

Constitucional, um alinhamento de suas características apontam alguns elementos 

fundamentais: (a)o advento de constituições escritas, reflexo de postulados do positivismo 

legalista que decorria, por sua vez, do racionalismo iluminista e das exigências de segurança e 

previsibilidade das normas; (b) a afirmação do Estado de Direito, com a submissão dos 

governantes à legalidade constitucional; (c) o surgimento do princípio da supremacia da 
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constituição e dos mecanismos de controle de constitucionalidade do ordenamento legal – 

apesar das opostas soluções tomadas pelo modelo norte-americano e pelo modelo austríaco –; 

(e) a afirmação da ideia da soberania popular por meio da organização institucional dos 

procedimentos que permitiam uma democracia representativa, com o gradativo alargamento 

da participação popular nos processos decisórios fundamentais; (f) a previsão da separação 

dos poderes como técnica de limitação do poder; e, de forma mais relevante, para os fins desta 

pesquisa, (g) o reconhecimento expresso de direitos e garantias individuais aos cidadãos como 

decorrência do reconhecimento de direitos naturais ou inerentes ao ser humano.103 

Portanto, este ponto de convergência entre as experiências de constitucionalismo 

que é o do estabelecimento de direitos e garantias individuais ao cidadão, especialmente 

focados na efetivação das liberdades, em muito contribuiu para a expansão do direito contra a 

autoincriminação. 

O que se sucede na história dos movimentos constitucionalistas indica uma 

equivocada compreensão de fracasso do Constitucionalismo do Estado Liberal104. Na verdade, 

o Constitucionalismo do Estado liberal obteve a finalidade que sempre almejou: a capacidade 

de limitar o Estado e o exercício do poder. Não se pode afastar o seu caráter de ponto de 

partida para o processo de democratização, especialmente diante do contraste que gerou em 

relação ao Estado absoluto anterior. O que sucedeu este movimento, com o surgimento do 

Constitucionalismo do Estado Social, não enterra as vitórias e conquistas do inaugural 

constitucionalismo centrado na liberdade. Ao contrário, apenas ocorre em razão deste e das 

possibilidades por ele criadas, avançando na busca pela conquista dos direitos, em uma 

investida em favor da igualdade. Esta evolução agregativa dos movimentos constitucionais 

reconhece que este é feito historicamente por conquistas, em uma etapa liberal, seguida de 

outra social e uma democrática.105 

Assim, o constitucionalismo da etapa liberal permitiu que os direitos de primeira 

dimensão – as liberdades, de forma geral – ganhassem tratamento de direitos 

                                                 

 

103BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: O triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil. Themis, Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 4, n. 2, p. 13-100, jul./dez. 2006. 
104 O que falha não é o Constitucionalismo, mas o modelo de Estado que ele molda. Esta falha, por sua vez, não 

deve ser compreendida como uma derrocada. A falha do Estado de Direito Liberal, e em seguida, a falha do 

Estado de Direito Social são resultado óbvio da própria natureza do Estado de Direito, que é a submissão do 

poder à vontade geral. Quando muda esta vontade, ou aumenta-se as expectativas, o estado falha em não 

representar e concretizar aqueles anseios. O novo modelo que emerge irá buscar garantir aquilo já conquistado, e 

tornar realidade aquelas exigências novas ou as não cumpridas. Mas as vitórias anteriores não são e nem podem 

ser relegadas. 
105MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155. 
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constitucionalmente garantidos. O limite ao poder do Estado era feito, agora, por uma norma 

com supremacia sobre qualquer outro poder. Entre estes poderes limitados, o poder de punir 

passava a ter que ser exercido com respeito e observância aos novos direitos conquistados. No 

caso do direito contra a autoincriminação, este não consegue estabelecer-se de forma 

simultânea ao próprio surgimento do Constitucionalismo. A partir da ordem estabelecida, 

seria questão de – pouco – tempo até a revelação de que este direito igualmente merecia 

integrar o rol de direitos e garantias expressos. 

Esta situação apenas se concretizaria com a migração do direito para o novo 

continente. Apesar de constar em documentos europeus do período revolucionário, a presença 

em um texto que apresentava um rol de direitos com o objetivo de limitar o poder do Estado é 

mais visível a partir da revolução que se operou na América. O modelo de proclamações de 

direitos adotados pelo estado da Virgínia em 12 de junho 1776, dias após a declaração de 

independência dos Estados Unidos, continha expressamente alguns direitos essenciais à 

construção do processo criminal,106 em uma forma sintetizada na Sessão 8, que declarava o 

direito de conhecer sua acusação, de contradizer seu acusador e as testemunhas e apresentar 

provas em sua defesa, além da imparcialidade do júri e da impossibilidade de ser compelido à 

dar provas contra ele mesmo.107 Por sua vez, em diversos outros estados, a previsão era feita 

de forma distinta não apenas semanticamente, mas sobre seu conteúdo e 

aplicabilidade.108Ainda assim, de uma forma geral, já havia sido constitucionalizado, em cada 

uma dessas experiências, o direito contra a autoincriminação. 

As inúmeras manifestações individualizadas do direito apenas refletiam um 

quadro de fragmentação do poder, em que cada antiga colônia buscava afirmar, por suas 

                                                 

 

106 PITTMAN, R. Carter. The Colonial and Constitutional History of the Privilege Against Self-Incrimination in 

America. Virginia Law Review 21, nº 6, Abril, 1935: 73-89. Disponível em: 

http://rcarterpittman.org/essays/Bill_of_Rights/Privilege_Against_Self-Incrimination.html 
107 Na Declaração de Direitos da Virgínia que adotou a proposta de Bill of Rights feita por George Mason: 

“Artigo 8: Que em todos os processos criminais ou de pena capital o homem tenha o direito de exigir a causa e a 

natureza da acusação para ser confrontado com os acusadores e testemunhas, produzir provas em seu favor, e um 

julgamento rápido por um júri imparcial de sua comunidade, sem cujo consentimento unânime ele não pode ser 

considerado culpado, nem pode ser obrigado a depor contra si mesmo; que ninguém possa ser privado da sua 

liberdade, exceto pela lei da terra ou o julgamento dos seus pares.” Em uma tradução livre e adaptada do 

original: “Article 8: That in all capital or criminal prosecutions a man hath a right to demand the cause and 

nature of his accusation to be confronted with the accusers and witnesses, to call for evidence in his favor, and to 

a speedy trial by an impartial jury of his vicinage, without whose unanimous consent he cannot be found guilty, 

nor can he be compelled to give evidence against himself; that no man be deprived of his liberty except by the 

law of the land or the judgement of his peers.”Texto integral disponível em: 

http://www.gunstonhall.org/georgemason/human_rights/vdr_final.html 
108 PITTMAN, R. Carter. The Colonial and Constitutional History of the Privilege Against Self-Incrimination in 

America. Virginia Law Review 21, nº 6, Abril, 1935: 73-89. 

http://rcarterpittman.org/essays/Bill_of_Rights/Privilege_Against_Self-Incrimination.html
http://www.gunstonhall.org/georgemason/human_rights/vdr_final.html
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formas, os direitos mais relevantes, o que, em muitos casos, aparentava ser uma coleção 

randômica, deficiente e imitativa de outras compilações de direitos já existentes. Cada estado 

previa de forma distinta e com alcance distinto o direito contra a autoincriminação e alguns 

nem mesmo apresentavam esse direito em seu catálogo. O único direito que era 

universalmente – no espaço geográfico que se trata neste momento, os Estados Unidos – 

reconhecido era o do julgamento pelo júri, pois nem mesmo a liberdade religiosa, que teve 

forte influência da revolução americana, era garantida em todos os Estados109. 

Nem mesmo a consolidação do direito contra a autoincriminação, na Quinta-

Emenda da Constituição Americana, foi suficiente para acabar com esse debate. Por exemplo, 

a Pensilvânia adotou, em sua Constituição, o modelo do direito apresentado na Virgínia. Em 

1790, o Estado, por via de uma nova constituição, alterou a disposição “padronizada” naquele 

modelo que utilizava a fórmula de “nenhuma pessoa” – será obrigada a se autoincriminar – 

para uma previsão mais restritiva, que direcionava para “o acusado”.110 Isto apenas prova que 

o direito contra a autoincriminação nunca foi construído sobre uma definição rígida111. 

Demonstra que independentemente dos verbetes adotados pela Constituição em sua 

formulação, a construção desse direito não é satisfeita por uma positivação de sua previsão, 

não havendo fórmula literal que seja capaz de bem defini-lo. 

A contemplação do direito contra a autoincriminação na Quinta-Emenda da 

Constituição Americana representa a afirmação definitiva desse direito, elevado ao status 

normativo maior que se conhece na concepção jurídica ocidental112, tornando-se um direito 

fundamental dos indivíduos113. A partir disto, podemos identificar que, na perspectiva desta 

                                                 

 

109Em alguns Estados, apenas a tolerância religiosa era admitida LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth 

Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 412.  
110 Vale destacar que algumas das questões que serão debatidas como questões contemporâneas para o direito 

contra a autoincriminação no Brasil, há muito tempo são discutidas ou, até mesmo, superadas nas experiências 

internacionais. Como exemplo, a própria corte maior da Pensilvânia, na primeira oportunidade que julgou um 

caso envolvendo a cláusula e o fato da restrição realizada, ignorou a modificação feita para ampliar a latitude do 

direito contra a autoincriminação, superando qualquer barreira interpretativa literal que fosse arguida como 

limite à amplitude subjetiva da garantia. LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New 

York: Oxford University Press, 1968. p. 428. 
111LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968.p. 

428. 
112 Mesmo que levante-se o debate acerca da superioridade dos direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos, esta problemática é prejudicada nesta pesquisa por duas razões: a referência que fazemos é à época 

da consolidação desse direito, em que os direitos constitucionalizados representavam, com quase exclusividade, 

o debate acerca da supremacia das normas. Apenas muito tempo depois que o debate sobre os direitos humanos 

ganharia força. Além disso, o direito contra a autoincriminação, como será visto, também tem firme base na 

doutrina internacional dos direitos humanos, o que permite que, independentemente da perspectiva avaliada, 

esteja no ápice da força normativa que se pode reconhecer à um direito atualmente. 
113 A respeito da história do direito contra a autoincriminação, este possui também outra importância relevante 
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pesquisa, um primeiro problema foi vencido quanto ao direito contra a autoincriminação: o 

reconhecimento de que ninguém poderia ser coagido a produzir provas contra si estava agora 

estampado na Constituição e da experiência americana se espalhou por diversas outras Cartas. 

Nada obstante, essa garantia se restringiu a permitir que, o acusado, perante o tribunal, não 

fosse coagido à produção de tal prova. Isto resultou em um segundo momento, mais 

contemporâneo, em que o cerne dos debates passou a ser o uso das provas produzidas sob a 

suposta ofensa a esse direito.114 

O que a Quinta Emenda representou foi a garantia constitucional de 

incoercibilidade do acusado perante o tribunal, todavia as práticas de produção de prova na 

fase investigativa e pré-processual e o uso destas provas em juízo, passaram a representar o 

novo desafio à ser analisado pela ciência jurídica. 

Esta análise é contemporânea e, especialmente, na experiência recente e pouco 

aprofundada do ordenamento jurídico brasileiro em relação ao direito contra a 

autoincriminação, merece uma atenção dedicada. Sua compreensão no status constitucional de 

direito fundamental exige que seu estudo se dê com base em perspectivas dogmaticamente 

diferenciadas da análise de um direito meramente processual. A partir do momento que o 

direito à autoincriminação firma-se como direito constitucional, toda matéria inerente ao 

estudo do direito maior lhe é aplicado, especialmente aquela que bem observa seu caráter de 

direito fundamental e, para tanto, é necessário uma tomada de posição acerca das diferentes 

teorias e compreensões dos direitos fundamentais que a ciência jurídica oferece. 

A história do desenvolvimento do direito contra a autoincriminação não se 

estagna neste momento, mas, ao contrário, é a partir daí que, de forma aprofundada e sob o 

peso de ser reconhecido como direito constitucionalmente fundamental, passa a ser alvo de 

análises e contribuições mais complexas. Destaque-se que, foram os movimentos de luta pelos 

direitos civis da década de 1960 nos Estados Unidos quem mais contribuíram para o 

amadurecimento dos contornos constitucionais deste direito. Inclusive, é neste período que o 

                                                                                                                                                         

 

para o direito constitucional, especialmente na experiência americana. A questão da admissibilidade dos 

interrogatórios obtidos por diversos meios na fase pré-processual, no direito americano, foi atribuído 

inicialmente à competência das legislações estaduais, o que impedia, em regra, a apreciação da Suprema Corte. 

Até o caso Brown, este paradigma foi mantido, quando começou à aplicar também àqueles estados que 

continham previsões diversas, representando um paradigma também ao direito constitucional sobre a 

competência dos Tribunais Constitucionais. TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-

incrimination :rights and liberties under the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 38. 
114TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 36. 
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paradigma deste direito é definido no julgamento do caso Miranda vs. Arizona, pela Suprema 

Corte Americana. 

Em razão da aprofundada análise que envolve esse período e da atualidade dos 

debates travados, especialmente na Suprema Corte Americana, não é prudente fazer uma 

exposição narrativa-histórica desta fase115. A necessidade de realizar intervenções complexas 

sobre os julgados que antecederam e sucederam o leading case, somado a atualidade dos 

temas abordados e ao pouco aprofundamento com que o direito contra a autoincriminação é 

abordado pelo ordenamento jurídico brasileiro, permite trazer estes momentos para a arena 

atual de análise do direito objeto. Por isso, tanto o caso Miranda como tantos outros servirão 

de aporte, ao lado de outras fontes doutrinárias, para tentar cumprir o objetivo de estabelecer 

os contornos constitucionais do direito contra a autoincriminação.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

115 Em relação aos períodos anteriores, buscou-se fazer uma abordagem crítica e contextualizada, destacando os 

contornos do direito diante dos distintos cenários que se apresentavam. Todavia, por mais contextualização que 

se busque dar à análise histórica neste período em referência – década de 1960 e seguinte –, o cenário é muito 

próximo do atual, o que nos indicou que, apesar de fazer parte da história deste direito, faz parte também de sua 

atualidade e de seu futuro. 
116 Ítem 4. Infra 
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3 PANORAMA GERAL DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

MODERNO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Quando o direito contra a autoincriminação passa a ter um status de direito 

constitucionalizado, previsto em diversos sistemas jurídicos do mundo, não é, 

exclusivamente, o fato de estar no topo do ordenamento jurídico e possuir uma garantia maior 

de estabilidade e durabilidade, que se altera a respeito deste objeto. Outras consequências de 

sua fundamentalização serão analisadas adiante. Igualmente, o próprio contexto global passou 

a ser diferente após os movimentos constitucionalistas e de igual forma, o próprio direito 

como ciência jurídica teve diversos cânones revistos, teorias formuladas e o sistema legal 

refeito. O direito contra a autoincriminação tornou-se digno de ser chamado de ciência 

jurídica nova, aquela dedicada ao direito constitucional. Adiante, busca-se estabelecer um 

panorama geral a respeito do direito contra a autoincriminação em sua conformação moderna, 

considerando este como uma matéria de direito constitucional. 

Logo, inicialmente irá ser feita uma abordagem do tema sob uma perspectiva 

constitucional, verificando o contemporâneo quadro em que o direito fundamental se 

apresenta. Após isto, com a atenção voltada ao ordenamento jurídico brasileiro, será 

explorada a experiência constitucional brasileira sobre o direito contra a autoincriminação. 

Também serão abordadas outras experiências constitucionais de concretização do direito, 

além do tratamento que o direito internacional oferta ao objeto. Em seguida, serão traçadas as 

principais mudanças que o cenário constitucional inaugurado em 1988 realizou sobre o 

processo criminal. Por fim, considerando o objeto de estudo como um direito fundamental 

constitucionalmente garantido, é prudente tomar uma postura sobre a teoria geral dos direitos 

fundamentais, esclarecendo quais são as bases com que o objeto de estudo deve ser analisado 

e estudado. 

 

3.1    A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

 Apesar de a previsão nos textos constitucionais de um rol de direitos dedicados 

ao indivíduo ser um aspecto comum ao constitucionalismo, desde o seu princípio, apenas em 

uma dimensão mais recente desse movimento é que tais direitos deixaram de ser mais um dos 

instrumentos de limitação do poder do Estado e passaram a ser tomados como núcleo das 

próprias constituições. 
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A relevância e toda a base teórica que se dedicou ao direito contra a 

autoincriminação derivam de um elemento: seu reconhecimento como direito fundamental. 

Entretanto, esta dimensão normativa, que decorre de sua previsão ser feita nos textos 

constitucionais, não lhe garante um status diferenciado apenas quanto ao aspecto hierárquico 

superior, que as normas constitucionais possuem em face das demais componentes do sistema 

jurídico. Para compreender quão grande é a importância da fundamentalidade desse direito, é 

necessário entender o papel central que os direitos fundamentais passaram a exercer no direito 

constitucional. 

Na sequência da marcha evolutiva do direito constitucional, a trajetória deste 

direito nas últimas décadas e as experiências comuns ocorridas em diversos países da Europa 

e América, além de outros ao redor do mundo, permite que se identifique uma mudança de 

paradigma. A percepção do novo papel da Constituição no cenário jurídico e de suas 

componentes é reconhecida por boa parte da doutrina como um movimento 

Neoconstitucionalista. 

Essa mudança de paradigma pode ser identificada, em suma, através de três 

marcos117: (a) sob o critério histórico, ocorre no período seguinte às grandes guerras mundiais, 

especialmente na Europa e em razão das grandes atrocidades cometidas nesses eventos 

bélicos. A associação desses eventos ao fato de terem sido motivados pela presença de 

regimes totalitários conduziu a uma aproximação entre as ideias de constitucionalismo e a 

Democracia118. De forma parecida, a ojeriza que se espalhou nos indivíduos sobre aquilo que 

se foi capaz de fazer com os seres humanos durante o período de combate, as barbáries e o 

completo desrespeito à vida, tudo revestido do manto da legalidade, fomentaram uma visão 

crítica do direito positivo e a retomada dos valores de humanidade, especialmente centrados a 

partir da recuperação da ideia de dignidade da pessoa humana119. 

Em relação ao marco filosófico (b), buscou-se uma reaproximação do direito com 

a filosofia e a superação do positivismo jurídico. O chamado pós-positivismo se constrói não 

por um total e completo afastamento das bases positivistas estabelecidas anteriormente, 

todavia por uma sublimação dos modelos puros de positivismo e jusnaturalismo, gerando um 

                                                 

 

117BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. Disponível 

em: <http://jus.com.br/revista/texto/7547>. Acesso em: 01 jul. 2013. 
118BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. 
119JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana: princípio constitucional: princípio constitucional. 

Curitiba: Juruá, 2006. p. 223. 
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modelo difuso e abrangente das concepções que eram possíveis de conciliação.120 Um meio 

caminho turvo além da objetividade científica cega e aquém das justificações metafísicas. 

O critério mais relevante, para a compreensão do valor que os direitos 

fundamentais passaram a exercer, a partir desse novo paradigma, é o critério teórico (c). Três 

grandes transformações são apontadas em relação ao paradigma anterior. Em primeiro lugar, a 

Força Normativa da Constituição, que resulta do reconhecimento da Constituição como 

norma jurídica propriamente dita. Esta foi uma resposta expressa de Konrad Hesse121àquela 

concepção de Constituição que Ferdinand Lassale122 havia construído, ao afastar as questões 

constitucionais do aspecto jurídico e associá-las exclusivamente ao campo político, 

reconhecendo que as forças vigentes dominantes e as relações fáticas resultantes da 

conjugação desses fatores representavam a única força ativa realmente constituída, ou seja, 

que aquilo que se chamava de Constituição no aspecto jurídico não passava de uma folha de 

papel, com uma limitada – para não falar em desprezível – capacidade de regular qualquer 

campo social, se não estivesse em compatibilidade com a Constituição real.123 

A resposta dada por Konrad Hesse não despreza a existência dessas forças reais de 

poder, mas não coaduna com a posição reducionista de Lassale, afirmando que é possível 

admitir que a Constituição possua uma força própria motivadora e ordenadora da vida do 

Estado.124Além destas forças, é necessário um “espírito de constituição”, que se converte em 

uma vontade de Constituição composto por três elementos: (i) a compreensão da necessidade 

de uma ordem normativa inquebrantável; (b) que esta ordem é mais do que uma ordem 

legitimada pelos fatos e que precisa, por isso, estar em constante processo de legitimação; e 

(c), a consciência de que para ter eficácia, essa norma precisa da vontade humana, atos de 

vontade que a concretizem. Esta vontade de constituição é que permite a distinção entre a 

pretensão de eficácia de uma norma constitucional e as condições de sua realização, pois a 

pretensão tem certa autonomia, não sendo a Constituição apenas um simples reflexo das 

condições fáticas, mas um corpo que procura imprimir ordem e conformação à realidade 

                                                 

 

120BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. 
121HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 
122 A obra de Ferdiand Lassale é de extrema importância, e sua postura não deve ser entendida como uma 

manifestação científico-jurídica, mas sim, como um manifesto crítico sobre o contexto de total desrespeito àquilo 

que o Constitucionalismo alegava ser capaz de fazer. O reconhecimento dessa postura de manifesto de Lassale é, 

inclusive, reconhecida na obra de seu maior crítico, como se pode conferir na obra  de Konrad Hesse supracitada. 
123LASSALLE, Ferdinand. O que é uma constituição. 1. ed. Campinas: Russell, 2005. 
124HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 
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política e social. A autonomia desta força determinante de pretensão de realização da 

Constituição e seu êxito é que fazem uma dada Constituição adquirir Força Normativa.125 

Apesar de a força normativa da constituição ser inerente a todas as normas 

constitucionais, o reconhecimento de sua natureza jurídica importa aos direitos fundamentais 

na medida em que atribui a estes uma normatividade inerente. Não são pretensões políticas 

esvaziadas, porém gozam de uma posição privilegiada na hierarquia das normas jurídicas e 

por isso são exigíveis e demandáveis em maior força, sendo a função das normas inferiores 

buscar a sua concretização. Este aspecto é extremamente relevante para o estudo do direito 

contra a autoincriminação, especialmente quando for necessário superar alguns conflitos 

normativos entre este direito e outros direitos e valores, além de tornar obrigatória sua 

concretização na ordem infraconstitucional. 

A segunda grande modificação, realizada no plano teórico, pelo 

neoconstitucionalismo, foi a expansão da jurisdição constitucional.126O modelo Europeu que 

centrava o aspecto de supremacia do poder no Legislativo é substituído, nesta onda 

constitucional, por um modelo baseado na supremacia da Constituição. Este formato envolvia 

a constitucionalização de direitos fundamentais, que deveriam ser imunizados em relação ao 

processo político majoritário, por isso a sua proteção passava a ser uma atribuição do poder 

Judiciário.127 O surgimento dos Tribuinais Constitucionais representa o auge dessa expansão, 

com a atribuição a um órgão máximo o dever de ser o Guardião da Constituição. O dever 

destes Tribunais superava aquela concepção tradicional imaginada por Kelsen, de puro 

controle jurídico, por meio da atribuição a este único órgão do controle da constitucionalidade 

dos atos normativos.128 A este também se atribui uma capacidade de reconhecer a 

normatividade aos preceitos constitucionais, ainda que abertos ou indeterminados, além de 

representar um contrapoder ao aspecto majoritário, mesmo quando legitimamente 

representada essa maioria no parlamento, em razão de os Tribunais Constitucionais 

                                                 

 

125HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 
126BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2006. 
127BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2006. 
128 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Para uma teoria pluralista da jurisdição constitucional no estado 

constitucional democrático português. Revista do Ministério Público. Editora Minerva. Ano 9º. Janeiro a 

junho de 1988. Nº 33 e 34, p. 09-27 
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exercerem, também, uma das funções autônomas de freio e contrapeso perante os demais 

poderes.129 

O Tribunal Constitucional é um protetor dos interesses constitucionais e um 

implementador da vontade da constituição. Aquela vontade de Constituição de Hesse dispõe 

que todos são conclamados a assumir parcela da responsabilidade quanto à defesa e 

concretização da Constituição, o que não impede que se atribua esta função de forma precípua 

a um órgão. Portanto, o Tribunal Constitucional assume o papel de curador da Constituição130, 

especialmente pelo reconhecimento da ineficiência e incompletude da lei formal perante as 

exigências sociais e de não atribuir apenas à supremacia e rigidez constitucional os 

fundamentos teóricos da existência desse órgão, mas sim à própria diversidade material da 

Constituição e a sua obrigatoriedade, que legitimam a ação desse órgão na sua realização do 

direito constitucionalmente garantido.131 

Essa expansão da Justiça Constitucional, exercida pelos Tribunais 

Constitucionais, tem extrema relevância para a consolidação dos contornos do direito contra a 

autoincriminação, particularmente na experiência americana, pela dedicação com que a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, em diversas oportunidades, aborda o tema. De igual 

forma, compete ao Supremo Tribunal Federal realizar o aprofundamento do debate deste 

direito na experiência constitucional brasileira. Além disso, um Tribunal Constitucional tem 

uma de suas atribuições clamadas, quando chamado a tratar de um direito fundamental como 

o direito contra a autoincriminação: o seu papel contramajoritário se destaca, especialmente 

diante de direitos fundamentais pouco legitimados pela expressão política dominante e o 

corpo social. Essa função contramajoritária decorre da inafastabilidade do reconhecimento de 

que o Supremo Tribunal Federal exerce, em suas funções, uma dimensão política do poder.132 

Por fim, a terceira grande modificação referente ao marco teórico do 

neoconstitucionalismo é a nova interpretação constitucional.133Este aspecto é fortemente 

vinculado ao marco filosófico, com o estabelecimento do pós-positivismo e ao primeiro 

elemento do marco jurídico de reconhecimento da força normativa da constituição. Ao 

                                                 

 

129 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Para uma teoria pluralista da jurisdição constitucional no estado 

constitucional democrático português. Revista do Ministério Público. Editora Minerva. Ano 9º. Janeiro a 

junho de 1988. Nº 33 e 34, p. 09-27 
130TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 71. 
131TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 72 
132 VILANOVA, Lourival. A Dimensão Política nas Funções do Supremo Tribunal Federal. In: Revista de 

Direito Público, Ano XIV, jan-junho, n. 57-58, 1981. 
133 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: O triunfo tardio do 
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atribuir natureza jurídica às disposições constitucionais, estas passariam a estabelecer normas, 

que por sua vez, exigem instrumentos de interpretação para tornarem-se aplicáveis e 

concretizáveis. Todavia, estas normas constitucionais não se confundem com as outras 

normas jurídicas, aquelas para as quais o positivismo elaborou instrumentos clássicos de 

interpretação. Diversos aspectos diferenciam estas normas constitucionais daquelas outras, 

entre eles o fato de estarem no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, de constituírem-se 

sobre a forma de regras claras, outras vezes de princípios abertos, de exercerem uma função 

fundamental sobre as demais normas no ordenamento.134 Por essa razão, aqueles meios 

tradicionais haviam de ser superados e assim se construía uma nova hermenêutica adequada à 

realidade constitucional. A ruptura com a hermenêutica anterior – melhor, com as técnicas 

interpretativas – passou a ser determinante na nova realidade em razão do estabelecimento de 

um Estado Democrático de Direito.135 

Esse novo paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito representa 

uma mudança da atividade interpretativa exercida pelo juiz, considerando que, atualmente, a 

complexidade dessa atividade em muito foi aumentada, diante do conhecimento de que a 

pretensão jurisdicional é um problema de racionalidade, em que as decisões devem ter 

critérios de certeza jurídica e aceitabilidade racional, não apenas um exercício intuitivo ou 

subjetivamente justificado. Isto decorre, também da própria complexidade da composição 

estrutural do ordenamento jurídico atual, que não mais se organiza naquela estruturação limpa 

e bem delimitada de Kelsen, tampouco à cientificidade por ele imaginada para a interpretação 

dessa estrutura, uma vez que inexiste um método científico capaz de apontar, com precisão, 

qual das interpretações cabíveis à um objeto é preferível.136 

O papel dos direitos fundamentais, neste novo paradigma, supera o de mero objeto 

de interpretação. Os direitos fundamentais passam a integrar a própria hermenêutica 

constitucional, ao constituir um critério de interpretação e configuração do direito 

                                                 

 

134GOMES, Sergio Alves. Hermenêutica constitucional: um contributo à construção do estado democrático de 

direito. 1. ed. Curitiba: Juruá Ed, 2008. p. 223. 
135Carvalho Netto, de forma objetiva, arremata: Assim, podemos concluir que, sob as exigências da hermenêutica 

constitucional ínsita ao paradigma do Estado Democrático de Direito, requer-se do aplicador do direito que tenha 

claro a complexidade de sua tarefa.de intérprete de textos e equivalentes a texto, que jamais a veja como algo 

mecânico, sob pena de se dar curso a uma insensibilidade, a uma cegueira, já não mais compatível com a 

Constituição que temos e com a doutrina e a jurisprudência constitucionais que a história nos incumbe hoje de 

produzir. CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito. In: Notícia do direito brasileiro. Nova série, nº 6. Brasília: Ed. UnB, 2º semestre de 

1998. p. 250. 
136 COELHO, Fabio Ulhoa. Hermenêutica Kelseniana. In: DI GIORGI, Beatriz; CAMPILONGO, Celso 

Fernandes; e PIOVESAN, Flávia. Direito, Cidadania e Justiça. Ensaios sobre lógica, interpretação, teoria, 

sociologia e filosofia jurídicas.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. p. 58. 
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infraconstitucional. O efeito de irradiação dos direitos fundamentais, em toda atividade 

estatal, é um efeito vinculante inclusive ao poder judiciário, que deve aplicar a interpretação 

direcionada à concretização destes direitos.137 

A experiência constitucional brasileira, iniciada em 1988, em pouco difere deste 

contexto global exposto do neoconstitucionalismo. É possível apontar que a Carta 

Constitucional de 1988 representa o marco histórico do movimento neoconstitucional no 

direito brasileiro, além de concretizar todas aquelas mudanças paradigmáticas no 

ordenamento pátrio. 

Atentos à relevância que os direitos fundamentais passaram a ter nesse novo 

quadro constitucional que se apresenta, desde as mudanças históricas até as modificações de 

ordem teórica, o estudo do direito fundamental contra a autoincriminação encontra diversos 

elementos que devem ser explorados e esclarecidos para sua análise adequada. Esses 

elementos serão abordados adiante, logo em seguida ao delineamento do direito fundamental 

em questão no contexto constitucional brasileiro e na ótica internacional. 

 

3.1.1   A constitucionalização do direito contra a autoincriminação no sistema jurídico 

brasileiro 

 

O neoconstitucionalismo, entendido pelo plano teórico, representa uma teoria do 

direito, que visa reconhecer as realizações do processo de constitucionalização que alterou os 

sistemas jurídicos existentes. Assim, o neoconstitucionalismo é, efetivamente, uma alternativa 

ao sistema positivista, o que não foi capaz de ser o constitucionalismo tradicional.138 O 

resultado destas modificações conduziu a um quadro não apenas de elaboração de novas 

constituições, como também de constitucionalização de todo o ordenamento jurídico 

impregnado pelas normas constitucionais.139 

Além disso, o neoconstitucionalismo promoveu modificações que vão além das 

experiências constitucionais. Ao centralizar na concretização dos direitos fundamentais as 

normas constitucionais, permitiu uma abertura comunicativa entre as experiências de 

                                                 

 

137SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 147. 
138 CARBONELL, Miguel. Nuevos tempos para el constitucionalismo. In: CARBONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003. p. 09 e ss. 
139 GUASTINI, Ricardo. A Constitucionalização do ordenamento jurídico e a experiência italiana. pags. 271 

e ss. In: NETO, Claudio Pereira de Souza. SARMENTO, Daniel. A Constitucionalização do Direito: 

Fundamentos Teóricos e Aplicações especificas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
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constituição experimentadas em cada país140 e uma aproximação com os direitos humanos, 

sendo o movimento constitucional contemporâneo à expansão do direito internacional dos 

direitos humanos. 

Essas duas manifestações são alterações implementadas que permitem o debate 

atual sobre o direito contra a autoincriminação, não apenas como uma garantia legal, mas 

como um direito fundamental e um direito humano reconhecido. 

O fato de se tratar o direito contra a autoincriminação, nesta pesquisa, sobre um 

viés de direito constitucional, não decorre de uma maximização desse direito, ou seja, não é 

uma tentativa de elevar seu status de uma garantia simples a um direito fundamental. A 

primeira e única experiência que o ordenamento jurídico brasileiro tem com o direito contra a 

autoincriminação é a de seu reconhecimento como direito fundamental. 

É possível afirmar que, quanto ao direito contra a autoincriminação, a experiência 

brasileira parte de um nada absoluto – da completa ausência dessa garantia – para um ápice 

normativo, com seu reconhecimento enquanto direito fundamental. Daí ser a experiência 

brasileira extremamente breve a respeito desse direito. Investiga-se, a seguir, como esta 

evolução se efetivou no ordenamento pátrio. 

 

 3.1.1.1   A autoincriminação como ônus processual antes da Constituição Federal de 1988 

 

O direito contra a autoincriminação no sistema jurídico brasileiro é um fato 

extremamente recente, em uma já breve história constitucional de nosso país. Se os aportes 

iniciais permitiram compreender ser apenas possível procurar o direito contra a 

autoincriminação em um sistema jurídico que se afasta do processo inquisitivo, disso é 

possível concluir que, no caso do Brasil, o momento adequado a verificar tal direito é a partir 

da Constituição de 1988.  

Apesar de o Código de Processo Criminal de 1832 ter representado um enorme 

avanço, com o rompimento do sistema opressor que vigorava com as Ordenações Filipinas, 

sendo reconhecido como um Código revestido de anseios humanitários e liberais141, não 

apresentava disposições sobre o direito contra a autoincriminação. De uma forma geral, os 

corpos normativos que tratam do direito contra a autoincriminação o fazem ao dispor sobre o 

                                                 

 

140 Cf.: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. 1ª ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
141SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 137. 
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interrogatório, especialmente por ser neste ato a maior faculdade de manifestação do direito, a 

partir do exercício do silêncio pelo acusado. O Código de 1832 era silente sobre este aspecto, 

não trazendo nenhum dispositivo que considerasse a hipótese do acusado permanecer em 

silêncio. A única previsão normativa contida naquele diploma que, de alguma forma, poderia 

indicar uma concepção do direito contra a autoincriminação tratava do valor da confissão: 

 

Art. 94. A confissão do réo em Juizo competente, sendo livre, 

coincidindo com as circumstancias do facto, prova o delicto; mas, no 

caso de morte, só póde sujeital-o á pena immediata, quando não haja 

outra prova. (Sic. Grifo Nosso). 

 

O dispositivo possui uma previsão complicada para assemelhá-lo à contemplação 

do direito contra a autoincriminação. Em uma primeira parte, a norma apenas admite como 

prova aquela confissão que tenha sido feita de forma livre, de onde é possível indicar um 

gérmen do direito contra a autoincriminação, ao recusar as provas involuntárias, centro 

axiológico da prova autoincriminatória. Entretanto, na segunda parte, o dispositivo afirma que 

tal confissão prova o delito, o que aponta para um valor determinante ao processo penal dado 

a este tipo de prova, o que se alinha com o valor atribuído no processo inquisitivo. Além 

disso, uma questão hermenêutica pode ser levantada: as provas não livres poderiam ser 

utilizadas, mas não comprovariam, per si, o delito? Acredita-se que não, em razão da direção 

ideológica que o Código Processual Criminal de 1832 tomou, esta se aproxima mais de um 

modelo humanístico acusatório, do que inquisitivo. E mais, o legislador ampliou a 

competência do tribunal do júri, o que tornaria o poder vinculativo da confissão incompatível 

com o exercício da liberdade de julgamento dos jurados. Apesar desse dispositivo representar 

um salutar raciocínio em favor do direito contra a autoincriminação, ele não é suficiente para 

admitir que o sistema jurídico brasileiro conheceu, no Código de 1832, o princípio 

consagrado atualmente.142 

                                                 

 

142 Igualmente, outras experiências legais limitadas existiram, sem que a elas se possa atribuir, de forma 

consolidada, a existência do direito contra a autoincriminação no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo, 

durante a vigência da Constituição de 1891, era permitido aos Estados que elaborassem legislações próprias de 

processo criminal. Dentre os exemplares de legislações estaduais, o Código de Processo Penal Mineiro de 1922 é 

considerado como de grande vanguarda para as ideias garantistas de defesa do acusado, e inclusive trazia 

disposição que assegurava o direito ao silêncio do acusado. No entanto, a partir da Constituição de 1934, o 

sistema pluralista teve fim, e a fixação da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual 

criminal extinguiu à validade daquele diploma normativo. HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e 

contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 117. 
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O direito objeto de estudo não foi contemplado nas constituições seguintes ao 

sistema jurídico brasileiro. Quanto à previsão infraconstitucional, o que se seguiu ao Código 

de 1832 foi o Código de Processo Penal de 1941. Neste, muito menos, é possível identificar o 

direito contra a autoincriminação, por seu alinhamento quase preciso em relação ao processo 

criminal de viés inquisitivo. O Código Processual Penal de 1941 foi elaborado sobre um 

contexto de complexas disputas internas de poder político, embate entre o Legislativo e o 

Executivo, além do agravamento da situação de beligerância externa que se dissipava da 

Segunda Guerra Mundial. Igualmente, o texto normativo brasileiro foi consideravelmente 

influenciado pelo Código de Processo Penal italiano de 1930, diploma este que contou com 

forte colaboração de Arturo Rocco, principiante da Escola do Tecnicismo Jurídico, sendo o 

código criado de forma funcional ao regime fascista italiano.143 

Traçado esse alinhamento do Código de Processo Penal de 1941, não é possível 

identificar no diploma o direito contra a autoincriminação, mas sim um ônus do exercício de 

expressões desse direito, que representam sua ausência no ordenamento jurídico. Como já 

afirmado anteriormente e que será aprofundado adiante, o direito ao silêncio do acusado 

representa a expressão maior do direito contra a autoincriminação. Justamente sobre o 

exercício desse direito, o legislador de 1941 impôs um insuperável ônus, que torna impossível 

identificar a não autoincriminação como um direito vigente, como pode se verificar no texto 

legal que era presente no Código de Processo Penal: 

 

Art. 186.Antes deiniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, 

embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem 

formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da 

própria defesa. 

 

 

Ao instituir que, do exercício do silêncio, irá resultar uma presunção da 

culpabilidade do acusado, o legislador ceifou qualquer gérmen do direito contra a 

autoincriminação144. De fato, como verificado no princípio deste estudo, o direito contra a 

                                                 

 

143 Sobre o contexto de elaboração do Código Processual Penal de 1941, além de uma visão crítica refinada do 

diploma normativo e dos desdobramentos desse no processo penal brasileiro, Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter 

Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 145 e ss. 
144DELPIZZO, Cláudia Nicolazzi Medeiros da Cunha. O Direito ao silêncio e sua interpretação pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e 

Processo Penal em parceria com o Superior Tribunal de Justiça) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, DF, 
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autoincriminação apenas se compatibiliza com um processo penal constitucionalmente 

direcionado à proteção dos direitos fundamentais e democraticamente exercido. Nenhuma 

dessas características aflorava no período de promulgação do Código de Processo Penal de 

1941 e, portanto, este serviu muito bem aos propósitos políticos das décadas seguintes, aos 

regimes totalitários e uso do processo penal como instrumento de dominação e exercício da 

força do Estado. 

A alteração da legislação processual penal só veio a ser realizada em 2003, após 

15 anos da reformulação do ordenamento jurídico brasileiro realizado pela Constituição de 

1988. 

 

3.1.1.2   A constitucionalização do direito contra a autoincriminação na Constituição Federal 

de 1988 

 

Com a redemocratização do Brasil, iniciada na segunda metade da década de 

1980, começaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que tinha a tarefa de 

construir, de forma plural e dialética, aquela que viria a ser a Constituição Cidadã. Para a 

efetivação dos trabalhos, foram criadas Comissões temáticas e Subcomissões. Apesar do 

debate sobre os direitos fundamentais terem sido comuns em todas as Comissões e 

Subcomissões, àquela responsável pelo Capítulo dos Direitos Fundamentais em si foi a 

Comissão da Soberania e Dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.145 Na divisão de 

trabalhos, criou-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, tendo sido neste grupo 

que mais se debateu sobre as possibilidades que dispunham para consolidar, no texto 

constitucional, o direito contra a autoincriminação. 

No primeiro Anteprojeto da Constituição, que teve seu texto publicado no Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil em 26 de Setembro de 1986, o direito contra a 

autoincriminação já germinava no debate jurídico constitucional. Apesar de uma forma de 

redação simples, a intenção já era expressa: 

 

                                                                                                                                                         

 

2010. Disponível em: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/direito-ao-sil%C3%AAncio-

sua-interpreta%C3%A7%C3%A3o-pelo-superior-tribunal-justi%C3%A7a/id/52541996.html 
145 VILLA, Marco Antonio. A história das constituições brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio. Rio de 

Janeiro: Leya, 2011. 
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Art. 43. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e decisão fundamentada da autoridade competente, nos casos 

expressos em lei. 

§ 2º Presume-se não incriminatório o silêncio do acusado durante o 

interrogatório policial, sendo vedada a sua realização à noite e, em 

qualquer ocasião, sem a presença do advogado ou de representante do 

Ministério Público.146 

 

 

Adiante, com o início dos trabalhos das Comissões e Subcomissões, a proposta do 

Anteprojeto começou a receber contribuições diversas. Relator da Subcomissão dos Direitos e 

Garantias Individuais, o constituinte Darcy Pozza, bem destacou que os direitos fundamentais 

da pessoa se inserem em quase todas as Constituições modernas e são estes basilares para a 

liberdade, igualdade e dignidade humana. Complementou o ilustre constituinte que a 

organização do Estado existiria de forma subordinada à necessidade da garantia a todos os 

indivíduos de uma liberdade, de uma esfera de autonomia do indivíduo que o Estado não 

poderá legalmente violar. Entre tais garantias, destacou o direito ao silêncio do acusado como 

uma daquelas previsões inovadoras para o ordenamento pátrio, que passariam a ser criados e 

explicitados como direitos do Cidadão.147 

Uma importante característica da Constituição e dos trabalhos constituintes foi o 

seu caráter plural, que permitiu uma ampla participação de diversos setores da sociedade 

brasileira. Reforçando este caráter na construção da previsão normativa do direito contra a 

autoincriminação, o Professor Cândido Mendes, à época Presidente do Conselho de Ciências 

da UNESCO e Membro da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, foi 

convidado a participar dos debates da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, para 

fazer uma exposição sobre “os novos direitos humanos”.148 Entre as diversas contribuições 

que Cândido Mendes oportunamente trouxe à comissão, destacou qual seria o papel dos 

                                                 

 

146 BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte: 20 anos. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e 

Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 21. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-

cidada/assembleia-nacional-constituinte 
147 BRASIL. Ata da Reunião de 26/05/1987 da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e 

da Mulher. p. 11.  
148 Cf.: BRASIL. Ata da 8ª Reunião da Comissão de Soberania e Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, 2ª 

reunião de Audiência Pública dos expositores da Subcomissão dos Direitos e Garantias individuais em 26 de 

maio de 1987. p. 49. 
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http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/assembleia-nacional-constituinte
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direitos humanos diante da recente história brasileira e a razão das novas garantias que seriam 

instituídas. E como esclareceu Cândido Mendes149: 

 

Como trazer a nossa experiência em alguns princípios, dentro dos 

quais o problema do direito do preso e o problema, sobretudo – já que 

não se pode evitar – ao nefando inquérito policial, para que se 

estabeleçam algumas novas garantias, de modo a poder, efetivamente 

preservá-lo? Quais são essas garantias? Primeiro, e essa é a grande 

lição da Suprema Corte Americana, é presumir-se que o silêncio do 

detido não é por si mesmo incriminatório[. Essa é a maneira de se 

acabar com o crime do camburão, ou seja: com a pancadaria, para que 

se possa extrair determinadas frases ou palavras que se transformam, 

sob coação das mais arbitrárias, em veredicto e em libelo para a 

efetiva escarmentação de um possível condenado. Que se identifiquem 

os interrogadores, que se possa, sobretudo, permitir que o advogado 

de defesa do preso seja de sua escolha, que se comunique àfamília o 

local da detenção e que se inverta a presunção que hoje caracteriza a 

posição do Estado dentro da limitação dos direitos das pessoas. E qual 

é? É a de que hoje se presume a culpabilidade, não a inocência. (Sic. 

Grifo Nosso). 

 

O professor expôs os principais problemas do processo penal até então: a 

condução do processo por um viés inquisitivo que presumia a culpabilidade do indivíduo e o 

manuseio do processo criminal como forma de violência estatal. Diante deste problema, o 

papel dos direitos fundamentais seria o de limitar o poder de atuação do Estado, o principal 

violador dos direitos do cidadão. E entre tais formas de limitação, colocou, em primeiro 

plano, o direito contra a autoincriminação, já experimentado e consolidado pela Suprema 

Corte Americana. 

Nos trabalhos da mesma comissão, seguiram-se as primeiras iniciativas de 

emendas e propostas de alteração daquele texto existente no Anteprojeto. O primeiro 

substitutivo em pouco alterou a redação da previsão anterior, mas o conteúdo já recebia uma 

profundidade maior. Nos trabalhos resultantes do Anteprojeto de Relatoria de Darcy Pozza, o 

texto apresentava a seguinte redação150: 

 

                                                 

 

149 BRASIL. Ata da 8ª Reunião da Comissão de Soberania e Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, 2ª 

reunião de Audiência Pública dos expositores da Subcomissão dos Direitos e Garantias individuais em 26 de 

maio de 1987. p. 49 e ss. 
150 BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte: Atas de Comissões. Comissão de Soberania e Direitos e 

Garantias do Homem e da Mulher, Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Brasília: Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 207. 
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§ 11. Presume-se não incriminatório o silêncio do indiciado, acusado 

ou réu. É vedada a realização de inquirições ou de interrogatórios à 

noite, sem a presença do advogado ou de representante do Ministério 

Público. 

 

A modificação substancial realizada foi a expansão expressa do sujeito do direito 

que estaria sendo constitucionalizado. Ao lado do acusado, o direito passava a ser garantido 

expressamente também ao indiciado e ao réu. A distinção entre estas figuras relaciona-se ao 

momento processual que passaria o indivíduo a poder alegar tal direito, incluindo nesta nova 

redação até mesmo o indiciado na fase pré-processual. 

Com um aprofundamento da matéria, o constituinte Joaquim Haickel propôs uma 

Emenda substitutiva daquela redação. Na proposta de Haickel, passaria a vigorar o texto com 

a seguinte redação:151"Ninguém será obrigado a dar testemunho contra si mesmo (...)."152 

Como fica evidente, tanto na previsão normativa inicial, quanto na proposta de alteração de 

Haickel, a inspiração para a constitucionalização do direito contra a autoincriminação decorre 

da experiência constitucional norte-americana. Até mesmo a dicção literal do direito de 

origem americana influencia as propostas iniciais em nossa constituição, assemelhando-se os 

textos brasileiros à previsão de que ninguém seria compelido a depor contra si mesmo.153 E, 

dificilmente, poderia ser diferente, em razão da amplitude que o direito ganhou tanto na 

Constituição Americana, quanto a partir da jurisprudência da Suprema Corte Americana. 

O próprio autor da nova proposta, Haickel, em suas manifestações durante os 

debates da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, esclareceu que a justificação da 

emenda de alteração era no sentido de aproximar o texto brasileiro daquela inspiração na 

Quinta Emenda da Constituição Americana, buscando impedir que qualquer autoridade 

                                                 

 

151 BRASIL. Ata da 21ª reunião realizada em 13 de maio de 1987 da Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso 

Nacional. p. 224. 
152 Apesar de ter sido um defensor com precisão jurídica adequada do direito contra a autoincriminação no 

debate constituinte, Heickel coloca ao lado do texto que prevê o direito de não testemunhar contra si, de forma 

estranha, uma outra previsão normativa, que considera assemelhada, qual seja a de que “Ninguém será 

pressionado a declarar convicção filosófica, credo religioso ou posição ideológica”. BRASIL. Ata da 21ª 

reunião realizada em 13 de maio de 1987 da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Brasília: 

Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 224. 
153 No modelo textual da Quinta Emenda da Constituição Americana: “No person shall be held to answer for a 

capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases 

arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor 

shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be 

compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, 

without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.” (Grifo 

Nosso). USA. Fifth Admendment. Disponível em: http://www.law.cornell.edu/constitution/fifth_amendment 

http://www.law.cornell.edu/constitution/fifth_amendment
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obrigasse o indivíduo a dar testemunho contra si mesmo. Para o constituinte, sua proposta era 

melhor que o primeiro texto, pois seria mais eficaz do que a simples permissão de silêncio ao 

acusado ou réu e que a garantia contida no novo texto realmente instituiria aquela que teria 

sido a maior instituição do Direito contemporâneo americano na defesa dos direitos do 

indivíduo.154 

Os debates seguiram essa proposta. De um lado, o Relator do texto inicial daquela 

Subcomissão, Darcy Pozza, mantém o seu texto. Haickel esclarece enfatizando que há uma 

diferença considerável entre o direito ao silêncio e a não obrigatoriedade de testemunho 

contra si. Na expressão do autor da proposta alternativa, “O silêncio é uma omissão, enquanto 

a possibilidade de não responder é uma ação”, esclarecendo para os demais presentes que, em 

sua visão, “uma pessoa, ao silenciar, omite-se. E o fato de invocar uma norma constitucional 

em favor do seu silêncio é uma ação”.155 Entrando na discussão, o constituinte José Fernandes 

afirmou que aquele debate seria irrelevante, considerando que ambas as propostas 

defenderiam o mesmo direito.156 Apesar dos debates aprofundados, a concepção sobre o 

direito que se buscava estabelecer não era tão avançada quanto deveria. O próprio Relator 

Darcy Pozza manifesta-se afirmando que, para ele, um ponto deveria direcionar aquela 

previsão, o de que “temos de entender que o acusado precisa falar e o fará quando 

interrogado. Entretanto, o silêncio, que antes era incriminatório, a partir de agora passa a não 

sê-lo. O acusado, porém, tem de falar.”157 

Já na Comissão de Sistematização, merece menção a proposta levantada por 

Aluízio Campos, buscando modificar o §22 do artigo 5º da proposta de Constituição, com o 

objetivo de introduzir no texto legal uma vedação expressa ao uso da confissão como prova 

                                                 

 

154 BRASIL. Ata da 21ª reunião realizada em 13 de maio de 1987 da Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso 

Nacional. p. 224. 
155 BRASIL. Ata da 21ª reunião realizada em 13 de maio de 1987 da Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso 

Nacional. p. 225 
156 José Fernandes ainda esclarece que a proposta original, aquela que prevê também impossibilidade de 

interrogatório durante a noite, na ausência de representante do Ministério Público ou de advogado, partiu de uma 

sugestão da Associação dos Delegados. BRASIL. Ata da 21ª reunião realizada em 13 de maio de 1987 da 

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações. 

Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 225. 
157 BRASIL. Ata da 21ª reunião realizada em 13 de maio de 1987 da Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso 

Nacional. p. 225. 
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exclusiva.158O autor afirmou que as confissões resultantes de violências e obtidas por meio de 

torturas devem ser coibidas e se for afastada a validade da confissão como prova única de um 

fato, se iria diminuir muito a possibilidade dessas pressões indevidas contra o réu. Sua 

inspiração foi a Constituição japonesa que expressamente tem um dispositivo neste sentido. 

No entanto, a sugestão de Aluízio Campos foi prejudicada em razão de ofensas ao 

procedimento constitucional. 

Por sua vez, a Emenda nº 25.055/8 de Ricardo Fiuza159, que também buscava 

alterara redação do então §22 do artigo 5º, foi corretamente proposta. Logo, o texto que iria 

prevalecer, a partir da aprovação daquela emenda, em muito se aproxima com a previsão final 

que vigorou na Constituição de 1988, versando: 

 

§ 22. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridadecompetente. A prisão de 

qualquer pessoa e o local onde seencontre serão comunicados em 24 

horas ao juiz competentee à família ou pessoa indicada pelo preso. O 

preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, assegurada a assistência da família e do 

advogado de sua escolha. (Grifo Nosso) 

 

Por fim, restou consagrado na Constituição Federal de 1988, em sua versão final, 

o texto praticamente sinônimo a esta modificação, contudo, de forma autônoma em um inciso 

do artigo 5º: 

 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado; 

 

Diante do confuso debate que conduziu até esta proposta até a redação final do 

dispositivo constitucional160, questiona-se o que, além das questões políticas envolvidas, 

                                                 

 

158 Trata-se do Destaque nº 3984-87 da Comissão de Sistematização. BRASIL. Diário da Assembléia Nacional 

Constituinte. Comissão de Sistematização. Suplemento C. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e 

Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 212. 

159Destaque nº 1423-87, relativo à Emenda nº ES-25055-8 da Comissão de Sistematização. BRASIL. Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte. Comissão de Sistematização. Suplemento C. Brasília: Secretaria Especial 

de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Anais. Congresso Nacional. p. 211. 

160 O tema foi debatido na Constituinte de forma concreta em torno do direito contra a autoincriminação. 

Contudo, o texto final foi desmembrado de vários direitos e ganhou a forma na comissão de sistematização. 
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conduziu à proclamação que consta no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso LXIII, sob 

o qual a doutrina aponta repousar a previsão constitucional do direito contra a 

autoincriminação. 

O que aparenta ter ocorrido foi um reducionismo do direito contra a 

autoincriminação, pela preferência dada a uma formulação mínima de sua expressão, 

influenciada especialmente por aquilo que mais se conhecia desse direito até então: a 

concretização de uma das faces do direito contra a autoincriminação feita pela Suprema Corte 

Americana no leading case Miranda. 

Explicando melhor: a Constituição Americana assegura o direito contra a 

autoincriminação em sua Quinta Emenda, de forma reconhecida pela Suprema Corte daquele 

país, por meio de uma hermenêutica ampliativa da previsão textual. Para a concretização 

desse direito, o papel da Suprema Corte foi fundamental, destacando-se no caso Miranda vs. 

Arizona a formulação da obrigatoriedade do Miranda Warning (avisos de Miranda), que 

consiste em uma formalidade expressa, que deve ser cumprida pelas autoridades públicas, no 

ato de captura do acusado e no momento anterior ao seu interrogatório. A difusão da tradição 

americana do Miranda Warning se propagou internacionalmente, não apenas no 

conhecimento jurídico, mas, especialmente, por meio dos filmes de Hollywood e outras 

influências da expansão da cultura pop americana.161 Esta formalização é, no cenário 

internacional, até mesmo, mais conhecida do que o próprio conteúdo da Quinta Emenda da 

Constituição Americana162. A emenda ficou mais conhecida do que o soneto163. Aquilo que os 

avisos de Miranda contemplam, o direito ao silêncio e dever de informação oficial desta 

condição, são, apesar de o maior ícone, apenas uma expressão do direito contra 

autoincriminação. 

Ocorre que a concretização feita pela Suprema Corte Americana, ao fixar a 

obrigatoriedade do Miranda Warning, não substitui a previsão normativa contida na Quinta 

Emenda da Constituição Americana, bem mais ampla e consagradora do direito contra a 

autoincriminação. Na verdade, busca apenas reforçá-la. Entretanto, a difusão dessa expressão 

maior do direito contra autoincriminação, feita pela Suprema Corte Americana, prevaleceu 

                                                                                                                                                         

 

HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 126. 
161SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 480. 
162 E, nacionalmente, talvez seja até mais conhecida que a previsão contida na Constituição Federal de 1988. 
163 Inversamente à literalidade das palavras, aqui o “soneto” representa a Quinta Emenda da Constituição 

Americana, e a “emenda” representa, apenas, o Miranda Warning. 
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sobre o conteúdo constitucional do direito contido na Quinta Emenda, na consolidação do 

direito na Constituição Federal de 1988. 

Ou seja, consagrou-se a emenda do soneto, deixaram passar a emenda da 

Constituição. Esta situação justifica o texto final consagrado na Constituição Federal de 1988, 

que muito mais se aproxima daqueles mandamentos fixados pela Suprema Corte Americana 

no caso Miranda, do que daquele texto contido na Constituição Americana. O conteúdo da 

Quinta Emenda era conhecido, assim como demonstrado nos debates da Assembleia 

Constituinte. Só a preferência pela previsão “famosa” dos avisos de Miranda consegue 

explicar o reducionismo feito para se chegar ao texto final contemplado em nossa 

Constituição. 

Reforçando esse aspecto, é possível analisar quão aproximadas são as previsões. 

A Constituição garantiu que: (A) o preso (B) será informado de seus direitos, (C) entre os 

quais o de permanecer calado, (D) sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado. Por sua vez, a Suprema Corte Americana fixou no caso Miranda que: (a) a pessoa 

sob custódia, (b) antes de ser interrogada, deve ser claramente informada do seu direito (c) de 

permanecer em silêncio e de que qualquer coisa que disser poderá ser usada contra ela no 

tribunal; (d) claramente informada de que ela tem o direito de se consultar com um advogado 

e de tê-lo ao seu lado durante o interrogatório; e de que se não tiver condições, será indicado 

um advogado para representá-lo.164 

A simetria das disposições é espantosa. (A.a.) A opção do constituinte em 

expressamente garantir o direito ao preso relaciona-se à obrigatoriedade dos avisos, feitos à 

pessoa sob custódia; além disso, (B.b.) o constituinte cuidou de obrigar o dever de informação 

da autoridade pública ao sujeito daquele direito; (C.c.) garantindo direito ao silêncio, como 

forma de expressão maior do direito contra a autoincriminação; (D.d.) contemplando esta 

garantia de forma associada ao direito à assistência do advogado.165Com poucas 

                                                 

 

164 Tradução livre. No original: “the person in custody must, prior to interrogation, be clearly informed that he 

has the right to remain silent, and that anything he says will be used against him in court; he must be clearly 

informed that he has the right to consult with a lawyer and to have the lawyer with him during interrogation, and 

that, if he is indigent, a lawyer will be appointed to represent him.” U.S.A. Supreme Corte. Miranda v. 

Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Disponível em: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html 
165 O direito à assistência de advogado é, na história americana, muito associada ao direito contra a 

autoincriminação. A consagração do Right to Couseul vem, inclusive, logo em seguida à do Right against self-

incrimination, sendo contemplada na Sexta Emenda à Constituição Americana. Apesar de esta pesquisa adentrar, 

ainda que superficialmente, na comunicabilidade intrínseca destes dois direitos, esta relação merece um estudo 

aprofundado próprio. Cf.: TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination 

:rights and liberties under the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html
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peculiaridades nas previsões, podemos identificar uma compatibilidade quase precisa entre 

elas.166 

Por fim, apesar da disposição constitucional expressa, apenas a partir de uma 

revisão da legislação infraconstitucional relativa ao processo penal é que se pode estabelecer 

uma plena garantia ao direito fundamental. Isto apenas veio a começar a ocorrer com a lei 

10.792 de 2003, uma das leis que constitui no projeto de reforma tópica do processo penal, 

fenômeno que corresponde a uma verdadeira filtragem constitucional da legislação ordinária. 

A lei alterou a explícita inconstitucional previsão que, desde a formulação original do Código 

de Processo Penal de 1941, com sua tradição policialesca, apontava o direito ao silêncio como 

possível, porém capaz de gerar prejuízo ao acusado, que restou ainda, por 15 anos, vigente no 

artigo 186 do Código de Processo Penal.167 

 

3.1.1.3   Primeiras palavras sobre uma leitura adequada da previsão constitucional do artigo 

5º, inciso LXIII da Constituição Federal de 1988 

 

Somente a partir da ordem constitucional inaugurada com a Constituição de 1988 

é que o ordenamento jurídico brasileiro passou a conhecer, de fato e de direito, o princípio da 

não autoincriminação.168 

Apesar disso, o dispositivo constitucional que alberga esse direito, de acordo com 

a doutrina e o próprio Supremo Tribunal Federal, possui uma redação pouco adequada a essa 

afirmação de consagração do direito. Seria aquela previsão literal contida no inciso LXIII do 

artigo 5º, portanto, um obstáculo ao pleno reconhecimento da consagração expressa ou não 

                                                 

 

166 Até as sutis diferenças entre as previsões podem ser facilmente compreendidas. Aquela formulação maior 

contida na sentença do caso Miranda não possui a abertura textual adequada à uma previsão constitucional, além 

de ser demasiada extensa. Mas, para reforçar a simetria, podemos indicar a previsão contida no inciso LXIII 

como uma versão resumida daquela contida no leading case, somando-se à sua disposição a garantia da 

assistência jurídica gratuita aos necessitados, contemplada no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. 
167 Sobre o papel dessa lei no processo de reforma tópica, especificamente a consequência a respeito do 

interrogatório, Cf: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos 

procedimentos ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas 

cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2012. p. 153. 
168 O reconhecimento apenas com a CF/88 é assente na doutrina. Cf.: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. 

Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005; SILVA 

JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008; SANTOS, Marcus Renan Palácio de M. C. dos. Princípio Nemo Tenetur Se Detegere 

e os limites a um suposto direito de mentir. Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público do 

Ceará. Fortaleza, ano 2, n.1. jan/jun. 2010. 
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expressa, do direito contra a autoincriminação no ordenamento jurídico nacional? A resposta 

é, em absoluto, negativa. Apesar da interpretação do dispositivo estar ligada à definição que 

irá realizar-se em momento oportuno169, é possível antecipar alguns delineamentos para 

esclarecer qual seria uma primeira leitura adequada da previsão constitucional contemplada. 

Tanto a doutrina mais abalizada quanto o Supremo Tribunal Federal entendem 

que a previsão textual não impede o reconhecimento do direito contra a autoincriminação na 

Constituição de 1988. A forma como o direito foi inserido em nosso texto padece de 

deficiência que deve ser suprida pela doutrina e jurisprudência, não sendo a interpretação 

literal suficiente para explorar o alcance da norma principiológica em comento.170 De forma 

semelhante, o Supremo Tribunal Federal entende que a consolidação do direito ao silêncio na 

Constituição representa, apenas, a manifestação mais expressiva do direito da não 

autoincriminação, que igualmente tem relevo constitucional.171 O Supremo viu, no espírito do 

dispositivo que assegura o direito do réu de permanecer do calado, uma orientação na qual se 

integra o princípio contra a autoincriminação, a partir de uma interpretação lógico-

extensiva172. 

Apesar de não dispensar a necessidade de uma interpretação expansiva que o 

Supremo realiza, é plausível estabelecer uma primeira leitura constitucional, que é pouco 

explorada pela doutrina e pelo próprio STF, deixando a interpretação extensiva ou ampliativa 

para um momento oportuno. 

A distinção entre aquela previsão contida na Constituição e o direito consagrado 

constitucionalmente só é possível diante da nova hermenêutica, cujas bases foram 

estruturadas com objetivo de permitir a leitura das normas constitucionais, conduzindo a uma 

maior efetividade da própria força normativa da Constituição. A separação, entre o dispositivo 

textual e o direito consagrado, decorre da não correspondência biunívoca entre disposições e 

normas, ou seja, não é obrigatório que de uma disposição decorra uma norma ou vice-versa. 

Vários fenômenos podem ser observados, a respeito da positivação textual na constituição, 

                                                 

 

169 Vide Capítulo 4. 
170SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 729. 
171 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MCHC 80.155/PR. Rel.: Min. Ilmar Galvão. Jul. 05/05/2000. Pub. 

12/05/2000. 
172 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 46. 
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desde disjunção de normas, passando por normas sem disposição, até disposições 

multinormativas ou sobreposição de normas em um mesmo dispositivo.173 

Considerando-se essa possibilidade, a interpretação constitucional deve partir do 

programa normativo, ou seja, daquele resultado de um processo parcial de concretização, que 

culminou na inserção daquele texto na constituição.174 Entre os métodos de interpretação 

constitucional que podem ser aplicados para a leitura do dispositivo, de forma associada a 

outros métodos e aos princípios de interpretação constitucional, destaca-se a metódica jurídica 

normativo-estruturante, que tem entre seus postulados a preocupação com a estrutura da 

norma e do texto, em conexão com a atividade de concretização normativa e as funções 

jurídico-práticas. Dessa forma, um elemento decisivo para esta metódica é uma teoria 

hermenêutica da norma jurídica, que parte da não identidade entre norma e texto normativo, 

considerando que aquela consolidação que se faz pelo programa normativo é apenas “a ponta 

do iceberg”175, ou seja, uma pequena parcela do direito que é captável pela linguística, mas 

que não contempla toda a norma, existindo um “pedaço de realidade social” que o texto 

apenas parcialmente consegue capturar; por essa razão, a concretização da norma deve 

trabalhar com dois fatores, sendo um formado pelos elementos resultantes da interpretação do 

texto normativo e outro da concretização resultante da investigação do referente normativo.176 

Esse é um meio interpretativo adequado ao objeto, se o objetivo é a concretização da 

Constituição.177 

Tão importante quanto à expressão da norma contida no texto, para a produção da 

normatividade, são os resultados extralinguísticos, impossíveis de fixar no texto da norma. O 

teor da norma ou sua regulamentação é dado pelo exercício em conformidade com a 

constituição, através de seu fio condutor – a previsão textual constitucional.178 

É válido ver, novamente, com outro fracionamento, a norma constitucional 

consolidada no inciso LXIII do artigo 5º: o preso (a)será informado de (b) seus direitos, entre 

                                                 

 

173CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 1203. 
174CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 1216. 
175 Em referência à expressão de Frank Muller. MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito 

constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 45 e ss. 
176CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 1213. 
177MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 3. ed. 

rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 119. 
178MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 167. 
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os quais o de (c) permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado. 

O que o constituinte se preocupou em constitucionalizar, em primeiro plano 

textual, no inciso LXIII, não foi o direito propriamente dito contra a autoincriminação, mas 

sim, um dever de informação oficial dos direitos (a). Com a estrutura bem próxima dos avisos 

de Miranda que já foi destaque, em primeiro lugar, o constituinte estabelece o direito de o 

preso ser informado. Dessa forma, o dispositivo constitucional consagra, desde já, um direito 

fundamental à informação, que não se confunde com aquele dispositivo contido no artigo 5º, 

inciso XIV da Carta Política179 por ter destinatários diversos e, especialmente, conteúdo do 

que deve ser informado totalmente distinto. No caso do inciso LXIII, o direito à informação é 

um direito acessório, que deve ser complementado pelo restante do texto normativo. 

Quais são os direitos que o preso180 deve ser informado, segundo o programa 

normativo? A própria constituição estabeleceu diversos direitos ao preso. É possível citar o 

direito à integridade física e moral,181 a prisão sem ordem judicial, exclusivamente nos casos 

de flagrante delito,182 a comunicação imediata ao juiz e à família,183 a identificação do 

responsável pela prisão e interrogatório,184 o direito das presidiárias que forem mães de 

acompanhar o filho durante o período de amamentação,185 entre tantos outros. Além disso, o 

ordenamento jurídico brasileiro, em período próximo à promulgação da Constituição Federal 

de 1988, conheceu um novo diploma jurídico que trata, de maneira aprofundada, dos diversos 

direitos do preso. É a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que 

estabelece, entre outros, o direito à assistência religiosa, material, à saúde, educacional, 

jurídica, o direito ao trabalho etc. 

                                                 

 

179 Constituição Federal. Art. 5º, inciso XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 

da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
180 Para a ampliação da previsão normativa, garantindo o direito contra a autoincriminação e o próprio direito ao 

silêncio para outras pessoas, além do indivíduo preso, o leitor deve conferir o capítulo dogmático próprio, no 

tópico 4.1.1. infra. Por hora, à guisa de primeiras palavras sobre a leitura do preceito constitucional, basta 

estabelecer a lógica do dispositivo constitucional. 
181CF, art. 5º, inciso XLIX: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
182CF, art. 5º, inciso LXI:  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei; 
183CF, art. 5º, inciso LXII: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 
184CF, art. 5º, inciso LXIV: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial; 
185CF, art. 5º, inciso L: às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 

durante o período de amamentação; 
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Apesar deste extenso rol que elencado, parece óbvio que não é o objetivo do 

inciso LXIII, dos direitos e garantias do indivíduo da Constituição Federal de 1988, exigir um 

dever de comunicação oficial de qualquer um desses direitos ao preso, muito menos de todos 

eles. Não se trata de reduzir a importância de qualquer um desses direitos, mas sim, da 

autonomia que existe em relação ao dispositivo constitucional em comento. 

Então a acessoriedade do direito à informação, contido naquele dispositivo, 

relaciona-se com qual direito? O texto normativo segue apontando, de forma plural, que não 

se trata de um direito específico, mas de certo conjunto de direitos (b) que precisam ser de 

pleno conhecimento do acusado preso. Deste ponto em diante, o constituinte poderia ter 

esboçado, de forma clara e objetiva, quais seriam esses direitos. Preferiu uma redação 

interpretativa-indicativa do rol de direitos que buscou contemplar. Daí ter adotado a grafia 

“seus direitos, entre os quais”, o que indica a leitura de que, em seguida, se expressa uma 

linha de interpretação que deve ser seguida, mas não limitada ao programa normativo. Assim, 

o que se segue a esta locução gramatical é um exemplo, ou melhor, uma expressão daqueles 

direitos que formam esse conjunto contemplado na constituição. 

O texto normativo revela, então, (c) o direito ao silêncio como expressão maior 

daqueles direitos que seriam consagrados. Ao lado desse direito, inclui também o direito de 

assistência de um advogado. Estas duas expressões servem como vetores para a compreensão 

daquele conjunto de direitos que o constituinte consagrou no dispositivo. Este conjunto, de 

forma lógica, se revela ser o direito contra a autoincriminação, o vértice destes vetores que 

foram expressamente consagrados na Constituição. A ponta do iceberg que a Constituição 

contemplou revela um início para a compreensão de toda a estrutura que buscou 

constitucionalizar. 

A partir dessa leitura inicial sugerida, é possível compreender que a Constituição 

Federal de 1988 consagra o direito contra a autoincriminação. A respeito de ser uma previsão 

expressa ou implícita, esta distinção utiliza como critério preponderante o programa 

normativo textual que foi consagrado na Carta Política. Apesar de a dimensão teorético-

linguística ser fundamental para a interpretação constitucional, aquele conteúdo gramatical 

não pode ser determinante ou exclusivamente considerado, para determinar qual o direito que 

foi expressamente contemplado pela Constituição.186 Apesar da fórmula textual pouco usual 

com que o constituinte apontou o direito contra a autoincriminação no inciso LXIII do artigo 

                                                 

 

186CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 1209. 
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5º, ele encontra-se determinado naquele espaço, não havendo como fugir da verificação de 

que, a partir da Carta Política de 1988, o direito contra a autoincriminação é um direito 

fundamental. 

 

3.1.2   A previsão normativa constitucional nos sistemas jurídicos estrangeiros 

  

O direito contra a autoincriminação, impulsionado pelo constitucionalismo e 

reforçado pelo neoconstitucionalismo, consolidou-se em diversos textos constitucionais, 

sendo igualmente um direito fundamental em outras experiências. Inicialmente, como já 

abordado, os Estados Unidos estabeleceram a garantia por meio da Quinta Emenda à sua 

Constituição. Além disso, a partir da década de 1960, a Suprema Corte daquele país teve uma 

importante função de começar a traçar os contornos desse direito no sistema jurídico 

americano, especialmente em razão do civil rights moment, em que o país se mobilizou em 

uma campanha em prol dos direitos de igualdade e liberdade.187 

Especialmente por ter sido a primeira carta constitucional a contemplar o direito 

contra a autoincriminação, a constituição americana e o texto consagrado na Quinta Emenda, 

em regra, servem para a doutrina como parâmetro comparativo desse direito nas demais 

experiências constitucionalizantes do direito contra a autoincriminação. Apesar de, em parte, 

ser feita essa comparação, é importante destacar que a feição do direito contra a 

autoincriminação pode se alterar, a depender do contexto de cada um dos ordenamentos 

jurídicos que o contempla. Apesar disso, alguns traços mais sobressalentes e comuns 

permitem que haja essa comparação em uma perspectiva constitucional internacional. 

Outra referência vem da constituição alemã, que ao contrário daquela norte-

americana, não consagra expressamente a garantia, mas tem o direito contra a 

autoincriminação na sua doutrina, como também jurisprudência a partir de uma interpretação 

unitária da Constituição188. A supremacia da dignidade humana, o livre direito ao 

desenvolvimento da personalidade e a proibição de afetação do núcleo essencial do direito 

                                                 

 

187BOTTINO, Thiago. A doutrina brasileira do direito ao silêncio: O STF e a conformação do sistema 

processual penal constitucional. p. 12. Disponível em http://www.iabnacional.org.br/article.php3?id_article=92. 
188 A interpretação da constituição deve ser feita de modo a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre 

suas normas. Obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade, e não como normas isoladas. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 62. 
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servem, para o direito alemão, como o tripé que consagra o direito contra a autoincriminação, 

com uma feição própria, no seu ordenamento jurídico.189 

Na constituição espanhola consta, de forma expressa, embora no ordenamento 

hispânico esteja diretamente associado como uma fração do direito de defesa, sendo garantido 

a todos não prestar declarações contra si próprios e não se confessarem culpados. De forma 

parecida, o direito foi consagrado na Constituição da Argentina e do Paraguai. Por sua vez, 

nas constituições da França, Itália e de Portugal não há garantia explícita do direito ao 

silêncio.190 

No Reino Unido, apesar de uma apontada instabilidade sobre o tema, em razão de 

mudanças recentes da legislação, o direito contra a autoincriminação segue como uma 

garantia instituída e protegida pelos Tribunais. Por exemplo, na Irlanda considera-se que 

inferir, do silêncio do acusado, alguma situação prejudicial a ele, pode afetar o princípio da 

simetria que deve existir entre a acusação e a defesa.191 

Na Itália, embora a Constituição não apresente expressamente o direito em tela, 

entende-se que ele é decorrente do direito a autodefesa, que por sua vez possui normatização 

expressa. Cabe ao Código de Processo Penal em vigor estabelecer algumas disposições que se 

referem a autoincriminação, que são garantidas mesmo antes de o indivíduo figurar como 

acusado formalmente, alcançando as pessoas submetidas às investigações. Contudo, a 

consolidação desse direito no ordenamento italiano somente ocorre após uma conturbada 

evolução histórica que experimentou opostos como o Código de 1930, de ideário fascista que 

suprimia a previsão de advertência do juiz quanto às consequências do direito ao silêncio do 

acusado, e a Lei n. 932 de 5 de dezembro de 1969, que expressamente acolhia o direito ao 

silêncio com a respectiva incumbência do magistrado advertir o acusado a seu respeito.192  

No ordenamento jurídico francês, o Código de Processo Penal dispõe que o juiz, 

no ato do interrogatório, deverá verificar a identidade do acusado, cientificá-lo dos fatos que 

                                                 

 

189 NETO, Theodomiro Dias: O direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 19. São Paulo: RT, 1997, p. 186. 
190SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 726. 
191 O Reino Unido, fundamentando na ameaça do terror e dos atentados, tem modificado sua legislação para 

permitir alguns instrumentos e práticas nas investigações por tais atos que são muito criticadas, mesmo 

internamente. Sobre o tema, entre outros, Cf.: HAMILTON, Claire. The presumption of innocence in Irish 

Criminal law: recente trends and possible explanations. In: Irish Journal of Legal Studies, vol. 2, n. 1, 2011, p.3. 
192 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 162. 
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são apurados e realizar a advertência de que somente se realizará o interrogatório com a sua 

concordância, além do direito de constituir defensor de sua escolha.193 

A constituição portuguesa não reconhece de forma expressa o direito contra a 

autoincriminação. Sua identificação decorre do reconhecimento como decorrência das 

previsões da dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da integridade física e moral, a 

vedação da tortura e outros tratamentos cruéis, além do direito a defesa. Igualmente a outros 

ordenamentos referidos, o sistema lusitano deixa sob responsabilidade do Código de Processo 

Penal a expressa garantia ao direito contra a autoincriminação. Assim, o código prevê entre os 

direitos do arguido a faculdade de não responder as perguntas feitas sobre os fatos que lhe 

sejam imputados. Apesar de ser uma condição garantida ao arguido – sendo aquele contra 

quem for deduzida a acusação, ou seja, o acusado formalmente – se durante qualquer 

inquirição feita à pessoa que não ele, surgir fundada suspeita de crime por ela cometido surge 

a obrigação da autoridade competente imediatamente proceder a comunicação de que essa 

pessoa passou a ostentar a condição de arguido, explicando seus direitos e deveres, além de 

outras previsões contidas no Código de Processo Penal português.194 

Na experiência latina, a constituição argentina oferece proteção expressa ao 

direito contra a autoincriminação, prevendo que ninguém pode ser obrigado a depor contra si 

mesmo. Diante da força expressa garantida ao direito na Constituição, a Suprema Corte 

daquele país vem reconhecendo em diversos julgados as decorrências dessa previsão para o 

ordenamento argentino. Assim, já se manifestou afirmando que a imposição do juramento de 

dizer a verdade não coaduna com o direito constitucional, da mesma maneira que a confissão 

obtida mediante coação em razão de alterações do estado físico e psíquico do acusado. 

Contudo, já firmou posição de que não é necessário que o juiz cientifique o acusado do seu 

direito de não responder, bastando que não venha a compelir o indivíduo a prestar 

declarações.195 

Esses breves relatos reforçam que o direito contra a autoincriminação, pelo 

menos, no Ocidente, difundiu-se com grandes proporções. A consagração do direito, em meio 

a tantas experiências constitucionais, permitiu que este alcançasse parâmetros maiores para 

                                                 

 

193 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 179. 
194 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 188. 
195 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 198. 



86 

 

além das Constituições e o seu reconhecimento, como um dos direitos humanos, propicia 

também uma consolidação desse direito no ordenamento jurídico internacional. 

 

3.1.3 O direito contra a autoincriminação no direito internacional dos direitos humanos 

 

Os direitos humanos exercem uma função conectiva do direito internacional 

contemporâneo. Desde o neoconstitucionalismo, funcionam como elemento de destaque do 

direito constitucional. Esta comunicação intensa entre os direitos humanos e o direito 

constitucional é uma exigência e consequência da ordem internacional, não apenas no plano 

jurídico, porém de toda intensa comunicação dos países nas diversas áreas. Dois fenômenos se 

notam atualmente: a internacionalização do Direito Constitucional e a Constitucionalização 

do Direito Internacional196. O ponto de convergência entre todos os países passa a ser os 

direitos humanos, logo, o direito constitucional é direcionado a permitir a interação entre os 

povos e nações, abrindo-se e adotando os direitos humanos como objetivo comum. Tais 

processos, no Brasil, se encontram diretamente relacionados com o processo de 

internacionalização dos direitos humanos, em razão da própria configuração que recebem no 

texto constitucional, que dispõe sobre a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos 

e também em virtude do amplo rol de direitos fundamentais assegurados em seu texto.197 

E, uma vez que os direitos humanos passam, na atualidade, a exercer essa função 

relevante de comunicação entre os Estados Constitucionais de Direito,198 além de um papel de 

destaque no ordenamento jurídico nacional199, pela posição que a Constituição de 1988 lhe 

outorgou de princípio regente das relações internacionais, especialmente, diante da 

consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, essa condição 

do direito contra a autoincriminação também merece destaque. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, tem 

previsão sobre o direito contra a autoincriminação na seguinte formatação: 

                                                 

 

196 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A internacionalização do direito constitucional brasileiro. In: 

OAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri. (coord.). Direito constitucional internacional dos 

direitos - Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 277. 
197 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A internacionalização do direito constitucional brasileiro. In: 

OAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri. (coord.). Direito constitucional internacional dos 

direitos - Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 278. 
198 ARAÚJO, Rochester Oliveira. O processo penal e os direitos humanos: perspectivas de uma 

reaproximação. Monografia de Pós-Graduação Latu Sensu em Direito Penal e Processual Penal – Natal: Centro 

Universitário do Rio Grande do Norte, 2012. p. 14. 
199 PIOVESAN, Flávia. (org.) Direitos humanos. 1. ed. - Curitiba: Juruá, 2007. p. 89. 
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Artigo 14. 

3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, 

a, pelo menos, as seguintes garantias: 

g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 

culpada. 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) é um dos eixos da 

força que os Direitos Humanos possuem na atualidade.200 A previsão neste diploma 

normativo do direito contra a autoincriminação introduz, no sistema global de proteção dos 

direitos humanos, esta garantia processual penal, em uma magnitude que ultrapassa as 

dimensões do Estado Constitucional. 

O PIDCP compõe o Bill of Rights da modernidade, e é um marco na proteção 

internacional dos direitos humanos. Especialmente em sintonia com a Declaração Universal 

de 1948 é a consagração do respeito a dignidade humana e dos valores básicos universais, o 

que afasta dos direitos humanos um mero aspecto moral ou informativo, sendo possível 

viabilizar atualmente uma coercibilidade diante do controle dos organismos internacionais.201 

Em seus primeiros artigos, o Pacto proclama o dever dos Estados-partes de assegurar os 

direitos nele elencados a todos os indivíduos que estejam sob sua jurisdição. As garantias nele 

contidas possuem uma cogência internacional, mormente diante dos poucos espaços para 

“relativizações” que o Pacto permite. Exepcionalmente admite derrogação temporária dos 

direitos que anuncia, e ainda assim diante de um controle rigoroso. Ainda assim, o Pacto 

estabelece direitos inderrogáveis e nesse rol restrito está inclusa a proibição de tortura ou 

qualquer forma de tratamento cruel, desumano ou degradante. Dessa forma, nada pode 

justificar a suspensão de tais direitos, seja ameaça ou estado de guerra, perigo público, 

instabilidade política interna ou qualquer situação de emergência, em virtude da proximidade 

com que esse direito tem com o conteúdo central dos direitos humanos, a dignidade da pessoa 

humana.202 

                                                 

 

200MAZZUOLI, Valerio de Oliveira ; GOMES, Luiz Flávio . O Brasil e o sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos. In: Andrei Zenkner Schmidt (coord.). (Org.). Novos rumos do direito penal 

contemporâneo: livro em homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Andrei Zenkner Schmidt (coord.). 

Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2006, p. 427.  
201 ARAÚJO, Giselle Ferreira de. Proteção dos Direitos Humanos por Organismos Internacionais Controle e 

Coercibilidade. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Direitos humanos: doutrinas essênciais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011 v. VI, p. 667. 
202 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. rev. ampl. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Além disso, a jurisprudência internacional, baseada na previsão contida no Pacto, 

influenciou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, na ampla proteção que determina a esse 

direito em nosso ordenamento jurídico203. 

Outras previsões também foram consolidando a autoincriminação como direito 

humano consagrado, integrando também o sistema especial de proteção aos direitos humanos, 

por meio de previsões específicas, com grande destaque para a Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo 

Facultativo204 que, considerando a prática da tortura uma grave violação de direitos humanos, 

dispõe de medidas que visam coibir esta prática, diversas dessas relacionadas com a vedação 

da autoincriminação. Entre outros, o artigo 15 da Convenção dispõe: 

Artigo 15 - Cada Estado-parte assegurará que nenhuma declaração 

que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser 

invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa 

acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. 

 

Além de outras previsões no sistema global de proteção205, o direito contra a 

autoincriminação igualmente possui referência nos sistemas regionais de proteção dos direitos 

humanos, com destaque do contexto brasileiro, do sistema interamericano de proteção aos 

Direitos Humanos, com a previsão estampada no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 

8º, §2º, “g”, que versa: 

 

Artigo 8º. Garantias Judiciais 

                                                 

 

203ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 127. 
204 Decreto no 40, de 15 de fevereiro de 1991; e, o Protocolo Facultativo, Decreto nº 6.085 de 19 de abril de 

2007.  
205 A previsão é vasta, e introduzida em diversos tratados internacionais. Entre eles, destaque para a contida no 

artigo 18, 3, “g” da Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias, que dispõe: “3. O trabalhador migrante ou membro da sua família 

acusado de ter infringido a lei penal tem, no mínimo, direito às garantias seguintes:g) A não ser obrigado a 

testemunhar ou a confessar-se culpado”; e aquela que se apresenta na Convenção sobre os Direitos da Criança 

(Decreto no99.710, de 21 de novembro de 1990) que dispõe: “Artigo 40. 1. Os Estados Partes reconhecem o 

direito de toda criança a quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter 

infringido as leis penais de ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido de dignidade e de valor e a 

fortalecer o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em 

consideração a idade da criança e a importância de se estimular sua reintegração e seu desempenho construtivo 

na sociedade. 2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos internacionais, os 

Estados Partes assegurarão, em particular: b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou 

a quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das seguintes garantias: IV) não ser obrigada a 

testemunhar ou a se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer com que sejam interrogadas as testemunhas de 

acusação bem como poder obter a participação e o interrogatório de testemunhas em sua defesa, em igualdade de 

condições”; 
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2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 

inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 

processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas: 

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a 

declarar-se culpada. 

 

 

Entre um dos mais recentes documentos internacionais que tratam do tema, o 

Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, cujo objetivo é punir os crimes 

que afetem a comunidade internacional e as graves violações de direitos humanos, também 

apresentou o princípio contra a autoincriminação nas suas previsões aplicadas a tais processos 

de sua competência. O diploma internacional dispõe: 

 

Artigo 55. Direitos das Pessoas no Decurso do Inquérito 

1. No decurso de um inquérito aberto nos termos do presente Estatuto: 

a) Nenhuma pessoa poderá ser obrigada a depor contra si própria ou a 

declarar-se culpada; 

b) Nenhuma pessoa poderá ser submetida a qualquer forma de coação, 

intimidação ou ameaça, tortura ou outras formas de penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 

 

 E também: 

 

2. Sempre que existam motivos para crer que uma pessoa cometeu um 

crime da competência do Tribunal e que deve ser interrogada pelo 

Procurador ou pelas autoridades nacionais, em virtude de um pedido 

feito em conformidade com o disposto na Parte IX do presente 

Estatuto, essa pessoa será informada, antes do interrogatório, de que 

goza ainda dos seguintes direitos: 

b) A guardar silêncio, sem que tal seja tido em consideração para 

efeitos de determinação da sua culpa ou inocência; 

 

O documento garante, expressamente, o direito contra a autoincriminação em 

relação aos processos de competência do Tribunal Penal Internacional. É importante destacar 

dois pontos sobre a previsão contida no Estatuto de Roma. A primeira é a de que o direito 

contra a autoincriminação, explicitamente instituído no diploma, não se resume ao direito ao 

silêncio, sendo apenas uma de suas expressões. Entre esses fragmentos, que ganham 

autonomia no texto, estão o direito de ser informado e o direito de não sofrer qualquer coação, 

não apenas a tortura. Em segundo lugar, o direito contra a autoincriminação também foi 
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estabelecido de forma associada ao direito à defesa técnica, visto a conexão entre esses 

direitos.206 

Embora a aplicabilidade do direito contra a autoincriminação, previsto no Estatuto 

de Roma, seja reduzida, já que é diploma aplicado apenas aos casos da competência do 

Tribunal Penal Internacional, possui um poder simbólico fundamental. A aprovação do 

documento foi um grande avanço histórico e uma mensagem inequívoca do interesse em se 

barrar as graves violações de Direitos Humanos. Apesar de o Estatuto de Roma não ser um 

modelo de Código Penal e Processual Penal Internacional dogmaticamente refinado – e nem 

poderia ser – é uma tentativa de mesclar os sistemas de justiça criminal de mais de 150 

Estados em um único instrumento legal, que foi o mais ou menos aceitável para todas as 

delegações presentes em Roma207. 

Logo, é possível tirar duas conclusões sobre a previsão no Estatuto de Roma, que 

demonstram o poder simbólico que ele possui para a consolidação do direito contra a 

autoincriminação: (a) por ser o fruto do consenso de diversos instrumentos jurídicos de 

diversos países, os dispositivos nele existentes demonstram uma grande aceitabilidade dos 

direitos assegurados. Portanto, o direito contra a autoincriminação consagrado no documento 

é um desses direitos amplamente consensuais no direito internacional; e (b), a competência do 

Tribunal Penal Internacional, apesar de restrita, é extremamente complexa, destinada a 

combater as grandes violações de Direitos Humanos que ofendem a paz e a segurança da 

                                                 

 

206 Vide o texto normativo completo. Decreto 4.388 de 25 de dezembro de 2012. Artigo 55. Direitos das Pessoas 

no Decurso do Inquérito. 1. No decurso de um inquérito aberto nos termos do presente Estatuto: a) Nenhuma 

pessoa poderá ser obrigada a depor contra si própria ou a declarar-se culpada; b) Nenhuma pessoa 

poderá ser submetida a qualquer forma de coação, intimidação ou ameaça, tortura ou outras formas de 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; e c) Qualquer pessoa que for interrogada numa 

língua que não compreenda ou não fale fluentemente, será assistida, gratuitamente, por um intérprete competente 

e disporá das traduções que são necessárias às exigências de equidade; d) Nenhuma pessoa poderá ser presa ou 

detida arbitrariamente, nem ser privada da sua liberdade, salvo pelos motivos previstos no presente Estatuto e em 

conformidade com os procedimentos nele estabelecidos. 2. Sempre que existam motivos para crer que uma 

pessoa cometeu um crime da competência do Tribunal e que deve ser interrogada pelo Procurador ou pelas 

autoridades nacionais, em virtude de um pedido feito em conformidade com o disposto na Parte IX do presente 

Estatuto, essa pessoa será .informada, antes do interrogatório, de que goza ainda dos seguintes direitos: a) 

A ser informada antes de ser interrogada de que existem indícios de que cometeu um crime da competência do 

Tribunal; b) A guardar silêncio, sem que tal seja tido em consideração para efeitos de determinação da sua 

culpa ou inocência; c) A ser assistida por um advogado da sua escolha ou, se não o tiver, a solicitar que lhe 

seja designado um defensor dativo, em todas as situações em que o interesse da justiça assim o exija e sem 

qualquer encargo se não possuir meios suficientes para lhe pagar; e d) A ser interrogada na presença do 

seu advogado, a menos que tenha renunciado voluntariamente ao direito de ser assistida por um 

advogado. (Grifo Nosso). 
207 AMBOS, Kai. General Principles of Criminal Law in the Rome Statute. 14 de Dezembro de 1999. 

Criminal Law Forum. Vol. 10, 1999. Disponível em: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1972243 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1972243
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humanidade.208 Por isso, a pressão social para a condenação dos acusados dessas atrocidades 

não se compara a nenhuma outra enfrentada por qualquer Tribunal nacional, mesmo diante de 

um fato com grande repercussão midiática. O próprio Tribunal Penal Internacional busca ser 

um Tribunal permanente que visa coibir a impunidade dessas formas de violação de direito209. 

Os acusados dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional possuem grande 

reprovabilidade da comunidade internacional sobre suas condutas, e a sede por uma 

condenação é incomparável às experiências nacionais. Ainda assim, diante desse amplo 

interesse social e da pressão que o Tribunal se submete, buscou-se garantir, até mesmo como 

forma de legitimar a competência do Tribunal, um processo penal acusatório, com o direito à 

ampla defesa, e, expressamente, o direito contra a autoincriminação em suas diversas 

manifestações. 

O direito não é previsto unicamente no âmbito dos tratados internacionais de 

Direitos Humanos, sendo amplamente reconhecido, também, pela jurisprudência 

internacional, a exemplo da Corte Europeia de Direitos Humanos210. 

Ademais, a importância que os Direitos Humanos possuem na ótica internacional 

reflete em ações internas aos países, que buscam dar maior efetividade aos direitos e garantias 

contra a violação. Neste sentido, o Plano Nacional dos Direitos Humanos – 3 (PNDH-3)211 

exige a participação de diversos setores governamentais com o objetivo de concretizar uma 

série de Direitos Humanos reconhecidos. O Programa é dividido em 6 Eixos Orientadores, 

existindo em cada um algumas diretrizes que fundamentam a criação de Objetivos 

Estratégicos realizáveis por Ações Programáticas. Englobando Direitos Humanos de 

liberdade, igualdade, entre outros. Evidencie-se o Eixo Orientador IV do PNDH-3 e suas 

diretrizes: 

 

IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e 

Combate à Violência: (...) 

b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de 

segurança pública e justiça criminal; 

c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e 

profissionalização da investigação de atos criminosos; 

                                                 

 

208 Preâmbulo do Estatuto de Roma: “(...) Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma 

ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade (...)” 
209 Preâmbulo do Estatuto de Roma: “(...)Decididos a por fim à impunidade dos autores desses crimes e a 

contribuir assim para a prevenção de tais crimes.” 
210 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 46. 
211 Instituído pelo Decreto 7.037/09. 
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d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na 

erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária; 

(...) 

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e 

efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos; 

 

O Programa não institui, explicitamente, uma diretriz para tornar efetiva a 

proteção do direito contra a autoincriminação, entretanto faz melhor que isso: institui diversas 

diretrizes que, ao serem realizáveis pelas ações programáticas, protegem o direito contra a 

autoincriminação por diversas frentes de atuação. Neste sentido, ao exigir uma 

profissionalização da investigação dos atos criminosos, estabelece, por exemplo, entre as 

ações programáticas, a alteração da legislação para permitir, no inquérito policial, a utilização 

de procedimentos orais gravados212, o que certamente permite que haja um maior controle das 

práticas investigativas nessa fase pré-processual. Igualmente, na efetivação da diretriz 14 se 

permite que o direito contra a autoincriminação ganhe proteção na efetivação das ações. 

Todas essas demonstrações da amplitude com que o direito contra a 

autoincriminação é reconhecido no direito internacional, seja nas experiências constitucionais 

estrangeiras ou pela consolidação como um Direito Humano, apenas reforça que o 

ordenamento jurídico brasileiro, em sintonia com a ótica internacional, precisa assegurar esse 

direito de uma forma adequada e bem debatida. 

 

3.2   O SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO A PARTIR DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988: A ADEQUAÇÃO DE UM MODELO DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988 representa a virada copérnica213 do ordenamento 

jurídico brasileiro, não apenas como símbolo interno da redemocratização do Brasil e a nova 

                                                 

 

212 PNDH-3. Decreto nº 7037 de 2009. Eixo orientador IV. Diretriz 12. Objetivo Estratégico II. Ação 

Programática “a”. 
213 STRECK, Lênio. A revolução copernicana do (neo)constitucionalismo e a (baixa) compreensão do  

fenômeno no Brasil – uma abordagem à luz da hermenêutica filosófica. Disponível em: 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_atividades/lenioluizstreck.pdf Apesar de reconhecer a 

importância da Constituição Federal de 1988 para esse processo de mudança, o autor, sempre atento às nuances 

que o ordenamento jurídico brasileiro enfrenta, conclui que, apesar de constitucionalmente ser permitido essa 

mudança de paradigma, por ser a Carta brasileira rica em direitos (individuais, coletivos e sociais), mas a prática 

jurídico-judiciária precisa acompanhar esse passo, quando, ao revés, reiteradamente nega a aplicação de tais 

direitos, especialmente quando aborda a questão dos direitos sociais. 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_atividades/lenioluizstreck.pdf
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ordem jurídica instaurada, porém pela harmonia que o país passava a sintonizar com o direito 

internacional ao fundar um novo Estado Democrático Constitucional.214 

A mudança estabelecida pela nova ordem constitucional refletiu profundamente 

no processo penal brasileiro. Na verdade, antes de ser um ramo do direito, autonomamente 

compreendido e estudado, o processo penal passa a integrar a Constituição, convertendo-se 

em um processo penal constitucional. Para confirmar isso, basta verificar o número de 

disposições que a Constituição Federal de 1988 trouxe relacionadas ao Processo Penal entre 

os direitos fundamentais215 estabelecidos: são mais de 30 incisos que se relacionam, com 

proximidade, à atividade persecutória criminal do Estado, formando um pequeno complexo 

normativo, um verdadeiro Código de Processo Penal Constitucional. 

Essas diretrizes constitucionais estabelecidas implicam numa guinada da direção 

que o processo penal tinha antes da Constituição Federal de 1988, exigindo uma releitura 

profunda dos objetivos e parâmetros que a persecução criminal deve observar.  Valores, antes 

nem imaginados no processo penal, passam a ser cogentes, como a democracia, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os objetivos fundamentais da república, entre outros. Essa 

releitura do processo penal é fundamental para compreender o papel que o direito contra a 

autoincriminação possui no ordenamento jurídico brasileiro e o contexto em que essa garantia 

deve ser efetivada. 

É comum se apontar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um sistema 

jurídico processual penal de matriz garantista. Não é necessário refutar essa afirmação. 

Contudo, o Garantismo precisa ser bem compreendido, para que seja possível tomar essa 

proposição como real e verificar a extensão dela sobre o processo criminal. 

A teoria garantista, cujo marco histórico e teórico fundamental é a obra Razão e 

Direito de Luigi Ferrajoli, é uma complexa construção que se baseia na importância dos 

direitos fundamentais e a consequência desta para uma leitura do direito penal e do processo 

penal216. Antes de tudo, é importante destacar que, o modelo garantista desenvolvido na obra 

                                                 

 

214 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Poder Judiciário democrático-constitucional: uma apreciação 

política de sua estrutura. 2000. p. 53. 
215 Para fins de transparência, nessa cômputo foram inclusos, entre os dispositivos do artigo 5º diretamente 

relacionados ao processo penal, os seguintes incisos: III, XI, XII, e do XXXVII até o LXVIII. Totalizando 33 

disposições, dentro de um universo de 78 incisos, incluindo-se aqueles que adentraram na Constituição por meio 

de reformas produzidas por Emendas Constitucionais, podemos apontar que representam quase metade dos 

direitos fundamentais garantidos. 
216 Na verdade, o Garantismo é uma escola muito mais ampla, que pode melhor aproximar-se de uma teoria 

constitucional dos direitos fundamentais, do que ser alocada como uma teoria de direito penal ou processo penal. 

O Garantismo pode significar (a) um modelo de direito que une o Estado de Direito, a Democracia e os Direitos 
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é, reconhecidamente pelo próprio autor, um modelo ideal e, como todo modelo ideal, não 

realizável em sua totalidade, a não ser nas exatas condições e contexto com que se imaginou 

durante a sua elaboração. Portanto, um garantismo completo, de acordo com o modelo ideal, 

nem mesmo pode existir. É possível, apenas, mensurar uma preponderância maior em seu 

favor de um determinado contexto jurídico, como é o que se estabelece na Constituição 

Federal de 1988.217 

 

3.2.1   O sistema processual e a busca da verdade no modelo garantista: a influência da 

mudança de paradigma da verdade para o direito contra a autoincriminação. 

 

Um primeiro elemento importante da teoria garantista, em relação ao processo 

penal, se relaciona com o seu objetivo. Como verificou-se nas bases históricas, o processo 

penal inquisitivo se justifica em uma busca pela verdade material dos fatos. O caminho para 

se atingir essa verdade ignora toda e qualquer regra procedimental e os direitos do indivíduo. 

No modelo ideal, a verdade material-fática é afastada e prevalece a verdade 

processual. Assim, se limita às verdades que possam ser reproduzidas sem violação dos 

direitos e das garantias processuais. É uma verdade mais controlada quanto ao método de 

aquisição, com o objetivo de respeitar os direitos fundamentais. Inevitavelmente, se mostra 

uma verdade mais restrita em quatro sentidos: (a) restrita às teses levantadas pela acusação e 

formuladas nos termos da lei; (b) que devem estar corroboradas pelas provas recolhidas que 

obedecem a técnica normativa; (c) com a compreensão de que é apenas uma verdade provável 

e opinativa; (d) e de que na sua impossibilidade ou mera dúvida – de qualquer um dos três 

elementos anteriores –, prevalece a presunção de não culpabilidade, ou seja, a falsidade 

formal/processual das hipóteses acusatórias.218 

Qual a razão de se adotar essa verdade processual, se é uma verdade mais restrita? 

Não basta, como muitas vezes ocorre, se argumentar que é uma verdade mais compatível com 

                                                                                                                                                         

 

Fundamentais; (b) Uma teoria do direito, crítica ao juspositivismo; e (c) uma filosofia política sobre a função do 

Estado moderno. Entretanto, o Sistema Garantista construído por Ferrajoli possui uma grande parte dedicada ao 

sistema penal e processual penal, e por isso é associado em maior parte à esse campo jurídico. FERRAJOLI, 

Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 785. 

Sobre o Garantismo, e sobre o próprio ícone deste, o autor Luigi Ferrajoli, vistos em sua dimensão 

constitucional. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional 

do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 254 e ss. 
217 Nas palavras do autor: “(o sistema garantista SG) trata-se de um modelo-limite, apenas tendencialmente e 

jamais perfeitamente satisfatível.” FERRAJOLO, LUIGI. Razão e Direito. p. 91. 
218FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 48. 
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a proteção dos direitos fundamentais exigidos pela Constituição.  Haveria um mero efeito 

reflexivo nessa sustentação: os direitos fundamentais exigem uma postura garantista, pois esse 

modelo é o que melhor garante os próprios direitos fundamentais. Na verdade, o garantismo 

atenta para o fato de que a verdade material-fática não serve aos fins do processo penal, e não 

é, como se imagina, uma verdade realizável e perfeita.219 Sem uma adequada teoria da 

verdade, de verificação processual e verificabilidade, toda a construção do direito penal 

iluminista perde sua fundamentação.220 

A verdade material, aquela que se alega ser uma verdade fática, possui falhas em 

sua verificabilidade, dentro do processo penal. Essa verificabilidade apenas pode ser feita em 

relação aos efeitos produzidos, ou seja, os sinais do passado – pastness – deixados no presente 

por esses eventos. Enquanto a verdade histórica busca fontes anteriores ao fato, no caso, 

preexistentes a este, a verdade fática processual cria novas fontes de provas, sendo, portanto, 

o resultado de uma ilação dos fatos do passado, com os fatos probatórios do presente. O 

resultado disso não é uma certeza, mas uma hipótese de probabilidade entre aquilo que é 

aceito como provado e o conjunto dos fatos adotados como probatórios. É uma verdade 

probabilística, porém não aproximativa.221 

Explicando por outras formas: as provas produzidas para investigar o fato são 

posteriores a este – como os interrogatórios e oitivas – ainda que se remeta a questões 

anteriores a este. Em razão disso, na sua realização – das provas – já se considera os próprios 

fatos narrados como uma questão que deve ser solucionada, como um binário que deve ser 

confirmado ou negado, uma questão a ser explicada por aquelas selecionadas, além da 

convicção do julgador, em analogia a outras situações semelhantes, e máximas de experiência. 

Logo, o objeto a ser provado já encontra-se desde esse primeiro momento, um objeto viciado 

e a conclusão dessa atividade é uma situação de probabilidade, e não uma certeza de 

aproximação com a verdade. 

Além disso, outro limite da verdade se relaciona com a natureza da atividade 

realizada pelo julgador, em relação ao fato que inicia o processo penal: a atividade de 

subsunção é uma inferência indutiva, é uma verdade opinativa e interpretativa, que não 

consegue escapar dessa situação, no instante em que os termos empregados admitem uma 

                                                 

 

219 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodriges. Curso de direito processual penal. 7. ed. rev., ampl. e 

atual. – Salvador: JusPodivm, 2012. p. 59. 
220FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 50. 
221FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 55. 
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pluralidade de interpretações distintas, que pode ser maior ou menor de acordo com o tipo 

penal, com a técnica legislativa.222 

Diante da impossibilidade de se conseguir atingir aquela verdade material-fática, 

que sustentava todas as violações aos direitos fundamentais que fossem obstáculo à sua busca, 

a verdade processual a substitui no processo penal moderno. A verdade processual é, 

conscientemente, uma verdade aproximativa: toda verdade é uma tese que se tende a ser 

superada por outra posterior. É a verossimilhança.223 Neste sentido, a verdade não é definitiva, 

mas, apenas, plausivelmente verdadeira, pelo que se sabe dela, com fundamentação no 

conjunto de conhecimentos confirmados que dela se possui, ou seja, a verdade tem uma noção 

de aproximação (Popper) da verdade objetiva – inalcançável – que deve ser preferida em 

relação às outras versões apresentadas, por seu poder de explicação e de manutenção da 

refutação dos numerosos controles à que é submetida.224 

Entretanto, a mera questão da substituição dos modelos de verdade não é 

suficiente ao processo penal. A crítica da verdade processual é vista pelo próprio garantismo. 

Portanto, se forem somados a impossibilidade de se atingir essa verdade material, com o in 

dubio pro reo, de forma absoluta para ambos, as margens irredutíveis de incerteza, que 

caracterizam essa verdade processual, levariam à ilegitimidade de qualquer condenação, ou 

seja, essa verdade – aliada à inafastabilidade do princípio do in dubio pro reo – não podem 

servir de forma total para um processo penal efetivo. Para escapar desse raciocínio, portanto, 

o garantismo reconhece a existência de espaços de decisão no processo penal, sem que isso se 

conduza a um reducionismo de ser um processo decisionista. Pelo contrário, o 

reconhecimento da verdade processual como insuprimível, todavia sempre relativa e 

redutível, é o pressuposto para se sustentar e estabelecer critérios mais racionais de 

comprovação e de controle de hábitos de investigação mais rigorosos, como também uma 

maior prudência no juízo.225 O desenvolvimento baseado no modelo ideal garantista permite 

esse tipo de evolução. 

                                                 

 

222FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 56. 
223 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodriges. Curso de direito processual penal. 7. ed. rev., ampl. e 

atual. – Salvador: JusPodivm, 2012. p. 60. 
224FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 53. 
225FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 63. 
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Além disso, outros limites à verdade são reconhecidos no modelo garantista. Entre 

eles, o da existência da subjetividade específica do conhecimento judicial que afasta uma 

impessoalidade absoluta, que só pode ser encontrada em um modelo limite, como imaginado 

por Ferrajoli. Existem deformações involuntárias, que só podem ter suas margens reduzidas, 

pois toda construção que se faz para verificar a verdade é uma construção seletiva.226 

Outro limite relaciona-se com o método legal de comprovação processual, que, 

para este estudo, possui grande importância. É um elemento que limita a verdade, exclusivo 

das questões judiciais, referente à necessidade de uma convalidação judicial das verdades 

adquiridas no processo, ao se verificar o respeito das regras e procedimentos que disciplinam 

a sua comprovação.227 Ou seja, as verdades processuais, sejam fáticas ou jurídicas, ainda 

devem ser posteriormente convalidadas ao verificar se foram produzidas de acordo com o 

devido processo legal ou recusadas, ainda que correspondam, em certa medida, à realidade, se 

não obedecerem às regras e procedimentos. Isso reforça o fato de que o livre convencimento 

motivado do juiz não se confunde com um julgamento segundo sua consciência, mas sim está 

vinculado ao conjunto probatório disponível.228 

Reaproximando do objeto de estudo, fica evidente a importância da mudança de 

paradigma operada em relação à verdade do processo. A autoincriminação ou a prova 

autoincriminatória, é uma consequência daquele sistema de verdade que prevaleceu no 

processo inquisitivo.229 Trata-se de uma prova construída não contestável pela defesa, o que 

para um modelo decisionista, que tem por fim atingir uma suposta verdade material, a 

qualquer custo, satisfaz o objetivo monovalente do processo penal: o exercício do jus 

puniendi do Estado, não havendo espaço para o outro objetivo moderno, o de limitar esse 

dever-poder.  

A ideia de julgamento com base nessa verdade exclusivamente relacionada aos 

fatos tem origem cristã, pois apenas Deus teria condições de julgar o indivíduo. Relaciona-se 

a uma verdade metafísica. Neste sentido, em algumas passagens bíblicas é possível perceber 

essa concepção sacra da verdade real ser desconhecida dos homens. Em Mateus (7.1-5) se 

                                                 

 

226FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 58. 
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apresenta a proibição de um ser humano realizar julgamentos, afirmando que “não julgueis, 

para que não sejais julgados”, pois o indivíduo, pecador por natureza, é incapaz de conhecer a 

verdade, e quando julga o outro se torna um “hipócrita”, sendo seu castigo ser “julgado, e com 

a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós”. É comum no livro sagrado se 

referir a “verdade” como aquela proveniente apenas das palavras de Deus (Salmos, 86, 151, 

160). 

Na perspectiva moderna do Estado Constitucional Garantista Democrático, essa 

prova autoincriminatória não serve ao processo penal, por resultar numa verdade igualmente 

inservível. A prova produzida como fruto de uma autoincriminação, até pode ser uma prova 

considerada verdadeira, em um sentido de aproximação ou correspondência com a realidade 

fática. Mas, não será verdadeira, ou mesmo auferível sua veracidade, quando se atenta a esse 

novo sistema de verdade que rege o processo. Se a prova impede uma contestação qualquer 

pela defesa, ela nem mesmo pode ser refutada, logo, é uma verdade não controlável, uma 

verdade tomada como absoluta que desconhece limites. Uma verdade que o processo penal 

não deve admitir. 

Portanto, é uma prova construída sem as regras estabelecidas para sua consecução, 

ainda quando tais regras representem direitos fundamentais e, portanto, é uma prova violadora 

de direitos fundamentais. A regularidade da prova, no sistema garantista, tem papel 

fundamental e racionalmente desenvolvido. Se a jurisdição é a atividade necessária para obter 

a prova de que um sujeito cometeu um determinado crime, desde que tal prova não tenha sido 

encontrada mediante um juízo singular, nenhum delito pode ser considerado cometido e 

nenhum sujeito pode ser reputado culpado nem submetido a uma pena.230 Ainda que essa 

prova possua um nível elevado de probabilidade da aproximação da realidade, é uma prova 

irrefutável desde o seu início, por ser obtida com a violação dos direitos fundamentais, é uma 

prova ilegítima. 

Não adianta, com base nessa verdade inválida, exigir a satisfação do jus puniendi. 

A verdade, no modelo garantista, não pode servir nem afastar a legitimação da jurisdição.231 

Não basta que haja consenso da comunidade, nem a maioria ampla ou mesmo a totalidade dos 

consentidos, pode justificar que se aceite como pressuposto de uma decisão penal uma tese 

não provada ou que não possa se submeter a uma prova contrária. Além disso, a função 
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jurisdicional, especialmente no processo penal, relaciona-se com a liberdade do indivíduo e 

representa uma grande expressão da função contramajoritária. A decisão judicial busca 

legitimidade exclusivamente no binômio da verdade do juízo e a liberdade do inocente. A 

função penal de interesse geral, em que o poder majoritário e o consenso podem servir, 

encontra-se satisfeita na função legislativa.232 

Desta feita, aquela legitimidade, que o processo penal inquisitivo colhe da 

verdade construída no processo, uma legitimação baseada no consenso sobre o julgamento e 

uma do próprio julgador, que se desfaz do ônus de condenar quando a verdade já se mostra 

condenatória, não é uma legitimidade válida para os Processos Penal Constitucional. 

 

3.2.2   Os axiomas do garantismo para o processo penal 

 

O sistema garantista SG, desenvolvido por Luigi Ferrajoli, baseia-se em um total 

de dez axiomas, estes constroem o modelo-limite que se refere como modelo garantista de 

persecução penal.233 Os dez princípios selecionados não são inéditos, mas a grande 

contribuição foi a construção de um modelo em que estes são conectados sistematicamente 

para construção de um sistema total. Por isso, entre esses dez axiomas, estão incluídos os 

relacionados ao direito penal e ao processo penal. Serão abordados aqueles que se referem ao 

processo penal: A7, A8, A9 e A10 no modelo. 

O conjunto das garantias penais seria totalmente insatisfatório se não fosse 

acompanhado do conjunto correlato de garantias processuais, que correspondem de forma 

mais ampla a quatro tópicos: a presunção de não-culpabilidade, a separação entre juiz e 

acusação, o ônus acusatório da prova e o direito do acusado à defesa. O direito contra a 

autoincriminação possui expressão nos quatro reflexos do sistema garantista sobre o processo 

penal. 

 

3.2.2.1  A relação da vedação contra a autoincriminação e a presução de não culpabilidade 

 

                                                 

 

232 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 502. 
233 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 91. Os axiomas são:A1 Nulla poena sine crimine;A2 Nullum crimen sine lege;A3 Nulla lex 

(poenalis) sine necessitate; A4 Nulla necessitas sine injuria; A5 Nulla injuria sine actione; A6 Nulla actio sine 

culpa;A7 Nulla culpa sine judicio; A8 Nullum judicium sine accusatione;A9 Nulla accusatio sine probatione; 

A10 Nulla probatio sine defensione. 
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A presunção de não-culpabilidade é, simultaneamente, um dos axiomas do 

sistema garantista e direito fundamental estampado na Constituição Federal de 1988, no inciso 

LVII do artigo 5º. A despeito do termo adequado, o princípio da não-culpabilidade de nosso 

ordenamento jurídico garante que a pessoa não seja perturbada na esfera jurídica da sua 

liberdade sem que haja, ao menos, um corpo probatório significativo de que o fato ocorreu e 

indícios de que ela seja a responsável. 234 Como decorrente do in dubio pro reo, o direito leva 

à conclusão de que a regra determina o magistrado a decidir, na dúvida, em favor do acusado, 

apenas aplicável quando versar o julgamento sobre a culpabilidade ou não. Desta forma, a 

verdade real é um princípio que deve ser observado nas sentenças condenatórias, mas não 

quanto às sentenças absolutórias.235 

O princípio da submissão à jurisdição que exige, em sentido lato, que não haja 

culpa sem juízo, em sentido estrito, que não haja juízo sem que a acusação se sujeite à prova 

de refutação, postula essa presunção de não-culpabilidade do imputado, até prova contrária 

suficiente. É uma consequência lógica do fim racional consignado ao processo, quando a 

culpa e não a inocência, precisa ser demonstrada. O objeto da prova é a culpa. 

O tratamento constitucional dado à liberdade permite reconhecer seu privilégio 

em detrimento da persecutio criminis, quebrando a igualdade formal de tratamento das 

partes236 que decorre do reconhecimento de uma desigualdade de forças existentes, entre o 

órgão oficial de acusação e a defesa. Esse desequilíbrio da relação processual ou tratamento 

privilegiado da tutela da liberdade, não se apresenta apenas no referente à prova necessária 

para que a pretensão acusatória obtenha êxito, porém, igualmente, quanto ao espaço de 

produção de prova do acusado, na possibilidade de revisão criminal exclusivamente em prol 

da defesa e a mutabilidade permanente da coisa julgada condenatória.237 

A opção garantista é no sentido de que, ainda que o custo seja a impunidade de 

algum, a presunção de inocência238 é a melhor opção.239 Inclusive, para o fim de prevenção do 

                                                 

 

234 Sobre o direito à presunção de não-culpabilidade, com propriedade ímpar na adequada compreensão do 

princípio, Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 530 e ss. 
235SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 542. 
236SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 550. 
237SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 551. 
238 O ilustre jurista italiano Luigi Ferrajoli, de fato, refere-se em sua obra à um direito de presunção de inocência. 

Não há contradição entre este termo e o que adotou-se na pesquisa. Contudo, uma vez que foi considerado como 

campo de estudo, principalmente, o ordenamento constitucional brasileiro, parece mais acertada a terminologia 
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crime que a pena deve oferecer, é a melhor escolha, pois para a sociedade, basta que 

geralmente os culpados sejam punidos – a ideia de risco daquela atividade –, mas importa 

que, sem exceção, os inocentes sejam protegidos. É uma questão de garantia da segurança, da 

liberdade e da verdade, por manter a confiança do cidadão na justiça.240 

Essa opção nunca ficou livre de críticas e estranhamentos, embora decorram na 

maioria das vezes de uma ausência de apoio popular da sustentação dessa postura, encontra 

também no meio jurídico algumas objeções. Entretanto, as oposições técnicas ou leigas 

buscam desconstruir a presunção de não-culpabilidade atacando os mesmos pontos. A Escola 

Positiva Italiana, com referência especial para Raffaele Garofalo e Enrico Ferri, considera 

vazia, absurda e ilógica a presunção de inocência. Por sua vez, Vincenzo Manzini 

estigmatizou a fórmula como um estranho absurdo excogitado pelo empirismo francês e 

aponta a garantia como sendo paradoxal e irracional. A crítica feita baseia-se, especialmente, 

numa suposta equiparação entre os indícios que justificam a imputação e a prova da 

culpabilidade241 e na afirmação de que a experiência demonstraria que a maior parte dos 

imputados é, na realidade, culpados.242 

O esforço da doutrina para reabilitar a presunção de inocência da profunda 

desqualificação sofrida, ao longo de décadas, pela crítica juspositivista, permitiu o seu 

reconhecimento como direito fundamental em diversas experiências constitucionais, inclusive 

na Constituição Brasileira de 1988. Apesar desse esforço, os efeitos da leitura desvirtuada do 

direito à presunção de não-culpabilidade demonstram seu enfraquecimento, especialmente no 

campo extrajurídico, ou seja, no seio social. Igualmente e, na verdade, em provável 

decorrência dessa crítica social à presunção de inocência, o direito contra a autoincriminação 

                                                                                                                                                         

 

utilizada por Walter Nunes da Silva Júnior. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual 
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se à isto o fato de que, considerando ambas as situações como um equívoco judiciário, a condenação do inocente 

gera um erro mais grave por ser um erro duplo. Na absolvição do culpado, o erro consiste na ausência de punição 

ao verdadeiro culpado. Na condenação do inocente, temos a punição de quem não merece essa repressão, e, 

também, a ausência de punição do verdadeiro culpado. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito 

processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 543. 
240FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 506. 
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presunção da inocência, e a presunção da não-culpabilidade. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de 
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recebe pouca guarida no âmago social, representando uma expressão daquela função 

contramajoritária que o processo penal precisa exercer. 

Neste sentido, é difícil estabelecer, fora do campo jurídico, uma explicação 

satisfatória, ou seja, uma explicação convincente, para a vedação da prova autoincriminatória. 

Em regra, na postura secular, o indivíduo opõe-se a essa vedação, taxando como principal 

motivo de sua recusa o fato de que o direito contra a autoincriminação só serve para o 

acusado que tem culpa. Esse raciocínio é uma falácia a ser desconstruída. 

Antes de tudo, é necessário apontar que, não apenas na compreensão leiga se 

mantém essa afirmação. Ela encontra espaço jurídico e atual243. Afirma-se que a validade do 

direito contra a autoincriminação subordina o direito da sociedade sobre os interesses do 

criminoso. Segundo Bentham, um suspeito inocente irá preferir, sempre, falar para dissipar 

uma nuvem que rodeia sua conduta, dando todas as explicações que possam clarificar a 

verdade. Esse seria um comportamento natural do inocente, uma mais ardente reclamação por 

um direito de falar, e não um direito ao silêncio.244 

Alega-se que, se uma pessoa tem a consciência de seus atos de forma 

idiossincrática – íntima e monopolizada, pois só ela sabe verdadeiramente a sua condição de 

culpada ou inocente –, concebendo que uma condenação criminal gera uma consequência que 

qualquer pessoa, racionalmente, busca evitar, os suspeitos culpados evitam a verdade, 

enquanto os inocentes buscam dissipar qualquer dúvida sobre os fatos, fornecendo todas as 

explicações sobre suas condutas. 

Iniciando a desconstrução dessa falácia do senso comum, a objeção de Bentham245 

precisaria ser sustentada por uma pesquisa empírica, que pudesse verificar em quais e quantos 

casos o direito contra a autoincriminação foi útil aos culpados. 

Além disso, essa objeção é falha sobre algumas perspectivas. Do ponto de vista 

lógico, um inocente pode se beneficiar indiretamente do direito ao silêncio, ainda que não o 

                                                 

 

243 É extremamente  relevante ver, por exemplo, o debate sobre essa questão travado com grande profundidade 
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exerça. Além disso, os objetores ignoram um problema substancial, quando tratam o exercício 

do direito contra a autoincriminação como privativamente benéfico, ou seja, apenas seria 

capaz de conferir benefícios à pessoa que o exerce.246 

No sistema americano, por exemplo, há doutrina que demonstra como o direito ao 

silêncio é útil aos inocentes. Apesar de a verificação se realizar em outro contexto, com 

algumas diferenças jurídicas, especialmente a previsão legal do crime de perjúrio como um 

importante componente, é válida uma breve anotação sobre essa construção. A lógica de 

Bentham´s segue um raciocínio que foi desenvolvido por economistas para o campo privado, 

especialmente do consumidor, seguindo a lógica da preferência revelada: se uma pessoa pode 

escolher entre A e B, escolhe A, se o produto B vier a ficar indisponível, isso não irá afetar 

em nada o sujeito, porém se o produto A ficar indisponível, isso irá reduzir o seu bem estar. 

Aplicando essa visão mercadológica, existiriam duas opções: (A) revelar os fatos ou (B) 

permanecer em silêncio. Considerando que as pessoas inocentes sempre irão preferir a opção 

A em face de B, bastaria substituir o direito B por uma terceira opção (C), que seria a 

revogação do direito ao silêncio ou a permissão de inferências de culpa de seu exercício. 

Nesse caso, os culpados apenas poderiam optar entre revelar os fatos (A) ou sofrer as 

consequências do silêncio (C), sem que os inocentes sejam afetados, uma vez que sua opção 

de preferência revelada permaneceu disponível (A). 

São diversas as falhas nesse raciocínio. A pessoa que realiza a escolha pode gerar 

uma externalidade que afeta na escolha de outra pessoa. A declaração perjuriosa de um 

acusado culpado pode gerar externalidades negativas que afetam a escolha do inocente. O 

exercício do direito ao silêncio por um culpado, por sua vez, evita essa externalidade sobre a 

escolha do inocente. Além disso, o acusado, de forma geral, possui diversas razões para 

confessar, assim como para permanecer em silêncio, não relacionadas ao fato. A fórmula de 

Bentham funciona em dois extremos, mas falha no meio campo, que é a situação mais 

comum. Essa falha mais se revela nos casos em que existam mais de um acusado, entre eles 

culpados e inocentes. O silêncio é, nesses casos, mais importante para o inocente do que para 

o acusado. No interrogatório de um suspeito culpado, este sujeito pode conhecer mais sobre as 

provas disponíveis ou potencialmente disponíveis que existem sobre ele. Por sua vez, o 

inocente ignora totalmente quais as provas que lhe trouxeram até ali e que podem ser 

apresentadas, pelo fato de ser inocente. Como exemplo: o conhecimento de que alguém tenha 
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observado o acontecimento do crime dá uma vantagem ao culpado, em relação ao inocente, 

uma vez que pode antecipar o que a testemunha irá dizer, enquanto o inocente não. Dessa 

forma, o culpado pode criar um álibi totalmente confiável, enquanto o suspeito inocente, ao 

declarar-se, pode cair em contradições e tendencialmente irá ter sua justificativa refutada 

quando contrária a outras provas, sendo-lhe mais vantajoso o silêncio. 

Nos extremos da proposição, se a evidência que aponta para a culpa do acusado é 

fraca, é desnecessário proteger o inocente com esse direito.  A objeção funciona corretamente, 

pois com a revelação da “verdade”, o acusado pode esclarecer os fatos e derrubar a prova 

fraca. Igualmente é irrelevante a garantia constitucional quando a prova da condenação é 

suficientemente forte, pois o suspeito irá preferir confessar a procurar refúgio no silêncio, 

especialmente diante dos benefícios da confissão – direito premial. O mais importante, 

contudo, é que o modelo demonstra que se a evidência sobre a culpa de alguém for 

intermediária, daí os culpados irão se separar dos inocentes pelo exercício do direito ao 

silêncio. Quando o acusado não exerce esse direito, optando por uma postura de falsear a 

verdade, se mistura ao inocente e enfraquece o álibi daquele, reduzindo a credibilidade de 

todos os depoimentos. Já que a estratégia de defesa não mais exonera o acusado inocente, 

então o julgador poderá tender a condenar aquele que fez os depoimentos desacreditados e 

gerar uma condenação enganosa, se o falseamento for mais bem estruturado do que a frágil 

defesa do inocente. Se o acusado não tivesse o direito ao silêncio, sua escolha restante entre as 

opções dadas seria a de confessar ou mentir. Ao mentir, atacaria a defesa do inocente, 

enfraquecendo-a e gerando, por sua vez, o risco a uma condenação equivocada.247 

Entretanto, o elemento mais falho, na sustentação dessa afirmação popular da 

utilidade do direito, restrita aos criminosos, diz respeito ao fato da idiossincrasia da condição 

de inocente ou culpado do acusado, ao lado da existência no cenário jurídico do direito à 

presunção de não-culpabilidade e o fato de que a sustentação se realiza de um ponto de vista 

ex post.248Explicando melhor: a afirmação de que o direito apenas serve aos culpados ignora 

totalmente a presunção de não-culpabilidade constitucionalmente prevista. Imagine-se um 

cenário processual, no qual um acusado alega que uma determinada prova autoincriminatória 

não deve ser utilizada. Ora, se uma pessoa apenas pode ser considerada culpada com a 

                                                 

 

247STEIN, Alex; SEIDMANN, Daniel J. The right to silence helps the innocent: a game-theoretic analysis of 

the Fifth Amendment Privilege. Havard Law Review, vol. 114, p. 430-510, 2000. p. 455. Essa seria, em síntese 

muito apertada, a lógica que o autor constrói para demonstrar que o direito ao silêncio protege o inocente. Para 

melhor compreensão, indispensável conferir na íntegra a obra dos autores. 
248 S STEIN, Alex; SEIDMANN, Daniel J. The right to silence helps the innocent: a game-theoretic analysis 

of the Fifth Amendment Privilege. Havard Law Review, vol. 114, p. 430-510, 2000. p. 456. 
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sentença que obedece ao devido processo legal e, ao final do processo, o resultado do veredito 

foi confirmando a pretensão acusatória, o direito contra a autoincriminação não serviu ao 

acusado. Essa seria uma primeira falha da objeção de Bentham. 

Se, por sua vez, o veredito do processo for denegando a pretensão acusatória, 

então – seja por acolher a tese de defesa e resultar em uma absolvição própria, seja por não 

encontrar provas suficientes para a condenação, ou mesmo o reconhecimento de que uma 

determinada prova é autoincriminatória e, por isso, não pode servir à fundamentação do 

veredito condenatório – o acusado goza constitucionalmente de uma presunção de não-

culpabilidade. Não se pode, juridicamente, afirmar que a alegação da prova autoincriminatória 

serviu ao acusado culpado se o resultado do processo lhe assegurou a ausência de culpa. 

O que ocorre, na falácia do senso comum sobre o direito, é que a afirmativa 

utilitarista permeia entre o campo jurídico e o extrajurídico, convencionalmente, para se 

sustentar. Em um primeiro momento, ela desconsidera em absoluto a idiossincrasia do 

binômio culpado/inocente do campo extrajurídico. Apenas o acusado, em uma perspectiva 

externa ao direito, conhece com absoluta certeza a sua condição de inocência ou culpa dos 

fatos alegados.249Essa é uma análise ex ante do processo penal. Por sua vez, no campo do 

direito, apenas com a sentença condenatória, que resulta de um processo legal devidamente 

obedecido, é que o binômio culpado/inocente pode ser resolvido. Essa, por sua vez, é uma 

análise ex post do processo penal. 

Se a afirmação se sustenta em uma análise ex ante, não pode afirmar que o 

acusado é culpado, em razão da presunção de não-culpabilidade constitucionalmente 

garantida, nem superar a idiossincrasia da inocência ou culpa que pertence ao indivíduo. No 

máximo, o que irá ocorrer nessa fase é uma especulação sobre a culpa do acusado, a qual por 

mais sustentável que seja não possui efeito jurídico. Se a afirmação, por sua vez, é ex post, 

não pode ir de encontro ao resultado do processo. Como a existência de uma prova 

autoincriminatória só pode ocorrer no curso do processo penal, portanto, no cenário jurídico, 

por conseguinte, em uma análise ex post, a afirmativa falaciosa utiliza um elemento dessa 

análise posterior – prova autoincriminatória –, para sustentar uma alegação feita com base 

naquele momento anterior – alegação de culpa não juridicamente auferida. 

Quando se trata do direito contra a autoincriminação e a sua relação com a 

presunção de não-culpabilidade, enfrenta-se um duplo obstáculo de aceitação popular, que 

                                                 

 

249 Não se inclui, nessa regra, os casos dos crimes cometidos sem a consciência da ilicitude dos fatos, como, por 

exemplo, nas situações em que é necessário aplicar a actio libera in causa. 
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pode ser encarado como uma questão de legitimidade. Entretanto, por maiores que sejam 

essas oposições políticas,250 o único efeito que se pode sustentar é o de um suposto dever 

moral de contribuir com o processo penal. 

A distinção entre esse dever moral de contribuir com o processo, e uma obrigação 

legal de se autoincriminar, é uma das principais razões da fundamentalidade do direito em 

questão. A ideia de o dever moral como determinante para o processo penal é a 

desconsideração da legitimidade que o processo penal possui, de defesa dos direitos 

fundamentais individuais frente ao ius puniendi do Estado, buscando uma conformação 

majoritária. Esse é um erro comum sobre aquilo que se deve entender como democracia. 

Como bem sintetiza HART251, “parece fatalmente fácil de acreditar que a lealdade aos 

princípios democráticos implica na aceitação do que pode ser chamado de populismo moral”, 

explicando que esta é “a visão de que a maioria tem o direito moral de ditar como todos 

devem viver (...) esse é um mal-entendido sobre democracia que continua ameaçando a 

liberdade individual”.  

Os direitos constitucionais protegem a liberdade individual, muitas vezes contra 

os caprichos transitórios de uma maioria252. No caso do direito contra a autoincriminação e a 

ausência de um suporte majoritário político-social, é necessário tornar claro que um ponto 

fundamental em se ter uma declaração de direitos com suporte constitucional e apoiada por 

um aparato judicial é, também, para remover certos direitos do embate político diário, para 

proteger as minorias das paixões e medos de uma maioria política253. 

De acordo com Donald Dripps, um cético da Quinta Emenda da Constituição 

Americana, as fontes convencionais de direito constitucional apontam todas para um maior 

                                                 

 

250 Sobre a crítica à presunção de inocência como um direito não legitimado majoritariamente, no contexto 

americano, Ingraham afirma que a postura moral assumida pela academia americana e sustentada no sistema 

americano de justiça criminal é, propositalmente, complexa e exige uma exegese sofisticada e repetição 

constante para que uma pessoa ordinária adote este ponto de vista. A essência dessas posturas morais-jurídicas 

geralmente se fundam em argumentos de apelo à tradição (“this is the way we Always done things in this 

country”), apelo de autoridade (“this way has been decreed by the Supreme Court of the United States”), ou, até 

mesmo, apeçaões equivocadas à xenofobia americana (Our way stands in stark contrast to foreign methods of 

procedure and ww all know what despost they are”). INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the 

presumption of innocence, the burden of proof, and a modest proposal: a reply to O´Reilly.  p. 04. 
251 H. L. A. HART. ApudO´REILLY, Gregory W. Comment To Ingraham´S “Moral Duty” To Talk And The 

Right To Silence. p. 530. No original: “It seems fatally easy to believe that loyalty to democratic principles 

entails acceptance of what may be termed moral populism: the view that the majority have a moral right to 

dictate how all should live.' This, he said, is 'a misunderstanding of democracy which still menaces individual 

liberty”. 
252O´REILLY, Gregory W. Comment To Ingraham´S “Moral Duty” To Talk And The Right To Silence. p. 

531.  
253 BRENNAN, William J. Why hav a Bill of Rights. Oxford J Legal Studies. 1989. Apud O´REILLY, Gregory 

W. Comment To Ingraham´S “Moral Duty” To Talk And The Right To Silence. p. 531.  
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respeito ao privilegie do que a análise contemporânea pode substanciar. O ponto forte de uma 

Constituição é impedir que a análise contemporânea possa minar os princípios que são 

vulneráveis às recorrentes pressões diárias, mas, todavia, se mostram valiosos por uma longa 

experiência.254 

Um postulado político fundamental do processo penal é o de que as justificações 

meramente instrumentalistas – utilitaristas – e também aquelas consensualistas não servem 

para as decisões punitivas.255 Não se pode punir um cidadão apenas porque isso satisfaz a 

vontade ou interesse de uma maioria. Nenhuma maioria, ainda que plena, pode tornar legítima 

uma condenação de um inocente. E nenhum consenso político pode suprir a prova ausente em 

uma hipótese acusatória.256 Da mesma forma, essa maioria não pode suprimir um direito 

fundamental que busque evitar a condenação de um inocente, nem pode legitimar a 

instrumentalização do processo penal como ferramenta de idólatra do terror na ciência 

penal,257 em busca de uma suposta efetividade medida pelo punitivismo que pode gerar, e não 

pela exatidão e proteção que é capaz de fornecer à proteção dos direitos fundamentais. 

 

3.2.2.2 O modelo acusatório como sistema constitucionalmente compatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro e o direito contra a autoincriminação como consequência 

dessa escolha 

 

 Já foi demonstrada a relação histórica que existe entre o direito contra a 

autoincriminação e o sistema de persecução criminal adotado: esse direito surge a partir do 

modelo acusatório. Assim, o direito contra a autoincriminação somente encontra terreno fértil 

para sua garantia naqueles ordenamentos jurídicos que tenham adotado o sistema acusatório 

como adequado à persecução criminal. Em razão do constitucionalismo e, posteriormente, do 

neoconstitucionalismo, diversos cânones e elementos do sistema acusatório se transformaram 

em direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. 

Nesse caminho, é possível apontar diversos indicativos que demonstram ter sido o 

sistema acusatório aquele acolhido pela Constituição Federal de 1988. E nem poderia ser 

                                                 

 

254 O´REILLEY.Comment on Ingraham's Moral Duty to Talk and the Right to Silence. p. 531. 
255FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 69. 
256FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 501. 
257FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 517. 
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diferente, visto que é o único dos modelos existentes que se compatibiliza com a carta de 

direitos fundamentais previstos258. 

A distinção entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo pode ser feita sobre 

diferentes perspectivas. Todavia, a mais confiável é a que considera ou a confusão ou a nítida 

distinção entre o órgão julgador e o acusador. Enquanto no sistema inquisitivo a relação 

processual tem início sem a necessidade de provocação por parte de pessoa distinta do juiz, e 

não há separação orgânica entre órgão acusador e o órgão julgador; o sistema acusatório 

somente admite o início da relação processual mediante a provocação de pessoa encarregada 

de deduzir a pretensão punitiva e, sem retirar do juiz o poder de gerenciar o processo, ao 

manter a capacidade de impulso processual, impede que o magistrado tome iniciativas que 

não se alinham com a equidistância que deve manter em relação aos interessados.259 

Esse é o cerne do modelo que se encaixa no perfil de Estado Democrático 

Constitucional, permitindo a processualização da justiça penal. Embora a Constituição de 

1988 não trate expressamente do sistema acusatório, aquele Código de Processo Penal 

Constitucional catalogado no artigo 5º, além do respeito aos fundamentos de democracia e 

dignidade da pessoa humana, conduz à única direção de perceber no sistema acusatório uma 

opção óbvia do constituinte. Como expressão dessa opção, é possível verificar que a 

Constituição torna privativa do Ministério Público a propositura das ações penais de iniciativa 

pública,260 vedando qualquer resquício que permitia um início do processo penal pelo juiz ou 

autoridade policial.261 

                                                 

 

258 Entre as manifestações de que o ordenamento constitucional exige o processo do modelo acusatório, 

destaque-se o ensaio de José Roberto Antonini que, de forma clara e imparcial, demonstra que o processo 

inquisitório é incompatível com a separação dos poderes, estabelecida pelo constitucionalismo como uma 

fórmula de controle e funcionamento dos poderes, e constitucionalmente consagrado. Apesar da legitimidade do 

exercício de funções anômalas em cada poder, essa esfera de atuação é excepcional e, em nenhuma hipótese, 

pode comprometer a função primordial de cada uma das esferas. No caso, o sistema inquisitivo seria uma função 

anômala ilegítima, pois compromete a imparcialidade do judiciário em sua função principal. ANTONINI, José 

Roberto. Separação de poderes e processo inquisitório – Incompatibilidade. Revista dos tribunais. RT 

451/330. Mai./1973. In: NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Threreza Rocha de Assis. Processo 

Penal: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. V. 1. p. 239. 
259SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 554. 
260 Art. 129, I, da Constituição Federal de 1988. 
261SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 556. É bastante válido um esclarecimento que o autor faz, e que precisa 

ser enfatizado para a pesquisa. A distinção entre o sistema inquisitivo e o acusatório não se pauta na ideia de uma 

exclusividade do início da ação penal atribuída à um parquet. Não se trata de uma questão de determinar 

positivamente essa atribuição, pois, o sistema acusatório, quanto à titularidade para o ajuizamento da ação penal, 

possui diversos subsistemas. Não necessariamente é obrigatório que um ordenamento adote apenas um desses 

subsistemas, mas sim, ao contrário, é condizente com o Estado Democrático que preveja um segundo subsistema 

como complementar ao primeiro. É o caso do Brasil, que adota o modelo oficial com a titularidade confiada ao 
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Apesar dessa mudança feita pela Constituição de 1988, apontando como modelo 

adequado constitucionalmente o sistema acusatório, existem vestígios do sistema 

inquisitivo,262 e igualmente do sistema misto,263 que podem ser notados em nosso 

ordenamento jurídico, mas que não podem ser reconhecidos como legítimos e nem 

desfiguram a opção constitucionalmente adequada. Tem-se, no Brasil, um sistema acusatório 

em desenvolvimento, sendo experimentado um modelo acusatório que ainda não recepcionou 

todas as nuances do modelo acusatório garantista. A filtragem constitucional ainda não 

concluiu seu trabalho, especialmente em razão do demorado e lento processo democrático 

legislativo. Contudo, não é preciso aguardar toda a mudança – se é que pode se consolidar um 

modelo acusatório pleno, ou garantista, vistos como modelos ideais – para realizar as críticas 

e apontar os elementos incompatíveis. 

No sistema acusatório, os sujeitos do processo penal são considerados partes 

distintas e em conflito, por serem portadores de interesses antagônicos – ou prima facie, 

antagônicos –, e essa divisão das partes em papéis bem delimitados e separados é o reflexo de 

uma transposição cênica de uma estrutura argumentativa, a qual segue este mesmo padrão – 

de partes contrárias. O esquema lógico que se constitui exige três elementos: (a) o ônus da 

acusação de produzir dados ou fatos probatórios, os quais tenham o valor de confirmações 

necessariamente consequentes acerca da hipótese acusatória e relacionadas ao fato delituoso; 

(b) o direito da defesa de invalidade de tal hipótese, contraditando-a mediante contraprovas 

compatíveis apenas com hipóteses argumentativas, as quais, por sua vez, a acusação tem um 

novo ônus de invalidar; (c) a faculdade de o juiz aceitar como convincente a hipótese 

                                                                                                                                                         

 

Ministério Público, e de forma complementar o modelo natural e, quanto à ação penal dedicada com 

exclusividade à defesa e liberdade – o habeas corpus – admite o modelo democrático. Estas opções não retiram 

do nosso ordenamento o caráter de sistema acusatório. A distinção entre o sistema acusatório e o inquisitivo é 

muito mais uma questão de atribuição negativa, ou seja, de vedação do exercício dessa função por pessoas 

determinadas, especialmente àquela que tem a competência para julgar o litígio. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter 

Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 596 e ss. 
262 Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 557. Entre esses resquícios, era possível apontar, até o ano de 

2003, a inconstitucional previsão contida no artigo 186 do Código de Processo Penal. 
263 O modelo misto é um sistema tão ou mais desrespeitoso com os direitos fundamentais como foi o sistema 

inquisitivo. Nesse modelo, prevalece em uma primeira fase o caráter inquisitório, com todas as suas práticas 

ofensivas aos direitos fundamentais, e tendencialmente acusatório na fase seguinte dos debates, porém destinado 

a se tornar mais uma mera repetição ou encenação da primeira fase, do que efetivamente uma proteção a 

posteriori dos direitos fundamentais já violados. A segunda fase não sana àquelas ofensas da primeira fase, e 

ainda transparece uma ideia de processo justo e de legitimidade. Cf.: FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria 

do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 521. 
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acusatória, mas apenas se concordante com todas as provas validamente colhidas e resistente 

às contraprovas coletadas e apresentadas pela defesa.264 

A distinção dos papéis, de cada uma das partes, permite esclarecer um ponto 

principal da razão do sistema acusatório: a separação, entre o julgador e a acusação, implica 

em um órgão autônomo figurando como parte, e que não tem poder algum sobre o acusado.265 

Outrossim, a importância do processo penal para a satisfação do objetivo de punir os 

culpados, no processo acusatório, encontra um freio que se preocupa com a tutela dos 

inocentes. A escolha do sistema – acusatório ou inquisitivo – irá fazer oscilar por qual desses 

dois objetivos o processo será mais dedicado.266O sistema acusatório, ao contrário do 

inquisitivo, não se satisfaz com o princípio da submissão à jurisdição de forma lata, mas 

exige também um princípio da submissão à jurisdição estrita, exigindo a qualidade do juiz, 

que este desenvolva o processo respeitando as garantias processuais como a contestação da 

acusação, o ônus da prova e o direito de defesa.267 

Se o aspecto que melhor distingue o sistema acusatório e o inquisitivo é a 

separação entre as funções de acusação e julgamento, o momento processual em que se 

manifestam as maiores diferenças que decorrem dessa separação é o ato de interrogatório. No 

modelo inquisitivo, é o primeiro ataque da acusação com o objetivo de obter de qualquer 

modo a confissão.268 Justamente, por isso, é que, em regra, é o primeiro ato processual, 

negando ao acusado o conhecimento dos fatos que lhe são imputados e das supostas provas 

que existem contra ele. Por sua vez, no modelo acusatório, a natureza do ato de interrogatório 

é de um meio de defesa,269 e a sua exclusiva função é materializar o contraditório para que 

conteste a acusação, rebatendo os pontos, justificando condutas etc. Na verdade, o 

                                                 

 

264FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 138. Esse esquema lógico serve para os casos em que a valoração da prova é feita por um sistema de 

convicção racional, que representam a maioria dos casos. Não aplica-se, com essa mesma forma, para os casos 

de livre convicção, que, na experiência do nosso ordenamento, representam uma hipótese mais restrita. 
265FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 522. 
266FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 556. 
267FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 558. 
268FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 559. 
269 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. ProcessoPenal, vol. 3, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 233; 

RANGEL, Paulo. DireitoProcessualPenal. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 468. 
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interrogatório no sistema acusatório é o principal meio de defesa, consistindo em um direito 

do acusado que corresponde à materialização da sua autodefesa.270 

Com o interrogatório objetivando a garantia da defesa, opõe-se a ideia inquisitiva 

de que o fim justificam os meios, validando uma nova concepção que exprime o modelo 

acusatório de que a natureza do meio é quem garante a consecução do fim. O interrogatório, 

como defesa do réu, exige que este ato se subordine a uma série de regras de lealdade 

processual, dentre elas: ser praticado em tempo hábil e possível para se formar uma boa 

defesa; ser regido pela oralidade e abrangência de todos os argumentos levantados; a vedação 

de uma condução tendenciosa com perguntas obscuras ou ambíguas; o acesso integral aos 

autos e provas coletadas.271 Todas essas exigências alteram, também, o momento propício de 

realização do interrogatório no Processo Penal, que passa a ser o último ato da instrução 

probatória.272 

Essas diferenciações, sobre o ato do interrogatório, que existem no sistema 

acusatório e no sistema inquisitivo, buscam efetivar o direito contra a autoincriminação, sendo 

esse direito a primeira máxima do garantismo processual acusatório.273 Se ao juiz é vedado 

um comportamento acusatório, sendo esta atribuição dedicada a uma parte que se posiciona 

no polo oposto ao do acusado, mas na mesma altura que este, então os interrogatórios que 

objetivam, a qualquer preço, a obtenção de uma confissão, e as provas autoincriminatórias, 

não são mais compatíveis com essa nova figura do juiz. 

A garantia da máxima do nemo tenetur se detegere tem como corolários, dentro 

do modelo acusatório: (a) a proibição do juramento do imputado; (b) o direito ao silêncio; (c) 

a vedação da tortura ou qualquer outra forma desrespeitosa e que viole a consciência da 

pessoa; (d) a negação da confissão como prova decisiva274; e (e) o direito de assistência e 

presença do defensor no ato do interrogatório.275 

                                                 

 

270SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 741. 
271 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 560. 
272 Sobre essa mudança de compreensão do papel do interrogatório no ordenamento jurídico brasileiro, 

representando uma das filtragens constitucionais operadas para efetivar o modelo constitucional acusatório, Cf.: 

SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário 

e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 

62. 
273FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 560. 
274 Francesco Carrara elabora algumas condições para que a confissão, no sistema acusatório, possua 

credibilidade probatória: (1) Deve ser precedida de prova da materialidade dos fatos; (2) deve ser judicial; (3) 
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3.2.2.3    O ônus da prova do processo penal e a garantia contra a autoincriminação 

 

A repercussão mais direta, do princípio da presunção de nãoculpabilidade, sobre o 

processo penal, incide quanto à determinação de sobre quem recai o ônus da prova e a força 

que lhe deve ser dada.276 Além disso, o ônus da prova evidencia o caráter acusatório do 

sistema processual adotado. No processo inquisitivo, o objetivo é de encontrar a verdade 

absoluta que não admite contradições, e por isso o juiz é o próprio e competente investigador, 

mas que – apesar dessa capacidade – exige a colaboração do imputado, não havendo ônus de 

prova para o juiz-acusação, mas sim uma necessidade da prova que é exigida, pretendida ou 

extorquida do acusado.277 Por sua vez, no sistema acusatório, a verdade é relativa e a prova 

empírica se sujeita ao erro – contradição –, baseando-se na ideia da dialética dos pontos de 

vistas opostos que constroem a aproximação da verdade. A separação da acusação e julgador 

tem objetivo nítido: o ônus só pode recair sobre o sujeito da acusação, e não sobre o 

acusado.278 

Se o ônus da prova acusatória cabe ao sujeito acusador, o que sofre a acusação não 

pode ser obrigado a contribuir com aquele interesse que lhe é oposto, nem a suportar esse 

ônus probatório. O acusado não está livre de todo e qualquer ônus probatório, pois, a este 

compete provar os fatos que alega. O ônus da prova da acusação que lhe é totalmente 

afastado. Some-se a isto que, apesar de possuir certos espaços que lhe compete provar – as 

                                                                                                                                                         

 

deve ser feita após o interrogatório; (4) emanar de pessoa inteligente e livre; (5) ser formulada em modo 

principal, e não incidente; (6) deve ser espontânea, não extorquida por qualquer violência; (7) recair sobre coisas 

possíveis; (8) ser unívoca; (9) ser constante, não revogada, quer imediatamente ou em um exame subsequente; 

(10) ser expressa, e não tácita; (11) deve ser verdadeira, e não presumida; (12) ser efetiva, e não ficta; e (13) 

deve ser circunstanciada, não pura e simples, ou seja, ocorrer a sua verificação. CARRARA, Francisco. 

Programa do consenso de direito criminal. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 434.As garantias exigidas por Carrara, 

apesar de bem elaboradas, devem ser compreendidas em um plano ideal de proteção. Entretanto, é essencial para 

essa pesquisa aprender, por meio desses ensinamentos, quais são as características que devem ser verificada em 

outras provas, além da confissão, para considera-las uma prova autoincriminatória ou não. Algumas das 

exigências de Carrara fundamentaram o que, posteriormente, iremos abordar como exigências para as demais 

provas do processo, como, por exemplo, o aspecto de produção voluntária.  
275FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 560. 
276SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 543. 
277FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 562. 
278FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 563. 
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teses de defesa –, o acusado goza da presunção de não-culpabilidade e, assim, o seu ônus não 

se equipara àquele que possui a acusação. 

Qual seria, então, a densidade do ônus de prova que compete à acusação? No 

padrão americano,279 convencionou-se um standard de prova que deve ser suportado pela 

acusação, capaz de provar além da dúvida razoável280. Esse padrão é definido da seguinte 

forma: se um réu, em um processo criminal, é presumidamente inocente, até que se prove o 

contrário, então, no caso de uma dúvida razoável sobre ter sido a sua culpa provada de forma 

satisfatória, ele recebe um veredito de não-culpado. Essa presunção coloca sobre o Estado o 

ônus de provar que ele é culpado além da dúvida razoável. A dúvida razoável é definida como 

algo além de uma mera possível dúvida, porque tudo relacionado às relações humanas, bem 

como dependente de evidências morais, é aberto a alguma possibilidade imaginária ou dúvida. 

Dúvida razoável é aquele estado das coisas que, depois da inteira comparação e consideração 

de todas as evidências, leva a mente do julgador na condição de que ele não pode dizer que 

sente uma convicção permanente, de uma certeza moral, da verdade da acusação. Ao mesmo 

tempo em que uma certeza absoluta ou matemática não é requerida, essa dúvida além da 

razoável deve ser fundada sobre uma verdadeira base substancial tangível, e não sobre meros 

caprichos ou conjecturas.281 

Essa dúvida além da razoável não é suficiente para o padrão brasileiro, sobre a 

densidade que o ônus da prova atribui à acusação. O sistema pátrio exige a certeza para a 

condenação, logicamente excluindo a possibilidade de uma verdade absoluta ou certeza 

científica. Mas, se mantida a dúvida sobre a culpabilidade do acusado, significa que a 

acusação não cumpriu o seu dever de provar os fatos, e, assim, prevalece a força da presunção 

de não culpabilidade. 

A razão desse vencimento da dúvida no processo criminal relaciona-se com a sua 

indisponibilidade em relação à aplicação da pena por um fato criminoso. Enquanto no 

processo civil, via de regra, o que está em jogo são interesses particulares que poderiam ser 

resolvidos até mesmo extraprocessualmente; no processo penal, a sua indispensabilidade 

                                                 

 

279 Válido para a instrução dos julgamentos realizados pelo Júri, que representam uma parcela muito maior do 

que as hipóteses submetidas ao Júri no ordenamento brasileiro. 
280Beyond a reasonable doub –(BARD). Cf.: INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the presumption of 

innocence, the burden of proof, and a modest proposal: a reply to O´Reilly. p. 15. 
281 O padrão BARD já mencionado é compatível e aceitável no sistema americano em razão da grande parcela de 

julgamentos ser realizadas pelo Júri, quando o sistema de valoração das provas não é o mesmo daquele exigido 

pelo juiz togado. Cf.: INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the presumption of innocence, the burden 

of proof, and a modest proposal: a reply to O´Reilly. 
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exige o vencimento das dúvidas que pairam sobre a culpa do acusado, e, por isso, o ônus da 

prova no processo penal tem uma densidade maior. Embora a distinção ontológica entre o 

processo civil e o processo criminal282 seja muito mais profunda e complexa, a diferença 

quanto ao ônus da prova – tanto sobre a sua distribuição, quanto de sua densidade – representa 

um papel fundamental em relação ao direito contra a autoincriminação. 

O direito contra a autoincriminação é assegurado aos casos em que a jurisdição 

penal seja acionada, mas não nas hipóteses relativas ao processo civil.283O Estado-juiz no 

processo civil é chamado para solucionar o conflito de interesses particulares e, 

eventualmente, do poder público. Por sua vez, o processo penal disciplina o exercício do 

dever-poder de punir do Estado, sendo um limite ao seu exercício com a preservação dos 

direitos fundamentais. Isso faz com que os direitos fundamentais, declarados sob a forma de 

princípios na Constituição, possam ser vistos com alcance e profundidade diferenciados nos 

dois âmbitos processuais,284 e até mesmo identificados em um, enquanto ausentes no outro. 

Devem ser observadas as críticas que apontam ter ocorrido uma redução das 

diferenças entre o processo penal e o processo civil, quanto ao aspecto dos interesses 

envolvidos, e também das consequências de cada um. Barbosa Moreira285 afasta essa 

diferenciação ao argumentar que, no processo civil, alguns temas debatidos são extremamente 

relevantes (como o direito de família), enquanto, em alguns casos do processo penal, o 

interesse social já foi superado (como na persecução criminal em razão do jogo do bicho). 

Além disso, muito se argumenta que, na atualidade, a distinção da severidade das sanções 

civis e criminais não pode mais ser um critério fundamental da distinção das regras aplicadas 

a um e a outro processo. Algumas sanções civis teriam, na atualidade, um grau de 

prejudicialidade ao condenado maior do que certas condenações criminais.286 Até mesmo o 

estigma causado por uma condenação penal é visto como reduzido, sendo menos agressivo na 

                                                 

 

282 Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 267 e ss. 
283 É feita uma distinção entre o exercício do direito contra a autoincriminação, e a plena garantia por ele 

conferida, considerando a jurisdição penal e extrapenal no item 4.1.1.4. infra. 
284SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 271. 
285Apud HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-

incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 167. 
286 Para demonstrar esses casos, em regra, se utiliza como exemplo a redução da sanção em alguns crimes 

punidos apenas com pena pecuniária, enquanto, na esfera civil, há possibilidade dessa sanção pecuniária ser mais 

elevada. 
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atualidade do que no período em que as bases da presunção de não-culpabilidade e o ônus da 

prova eram instituídos.287 

Por mais respeitável que sejam as afirmações, tanto as sanções consequentes do 

processo penal, quanto os interesses envolvidos na persecução criminal, nunca poderão ser 

tidas como equivalentes àquelas do processo civil. Ainda que novas formas de sanções 

criminais surjam, e por uma política criminal adequadamente pensada, esses tipos de pena 

ganhem maior preferência; e mesmo que haja uma maior margem de disponibilidade dentro 

do processo penal,288 no resultado deste, quando ocorre a condenação, vigora de qualquer 

forma, o exercício do dever-poder de punir do Estado. A densidade da prova exigida no 

processo penal é, portanto, maior do que aquela exigida no processo civil por essa razão. 

Historicamente, o direito contra a autoincriminação surge em razão das severas 

penas aplicáveis na persecução criminal, em especial a pena capital, considerando que o 

indivíduo não poderia ser obrigado a contribuir com o seu próprio fim. Entretanto, ainda que 

haja uma humanização das penas, esse critério ainda merece destaque. Além disso, não é 

apenas o resultado do processo penal que é mais grave, mas o seu próprio curso, havendo um 

constante risco de lesão e uma relativização de diversos direitos fundamentais, mesmo antes 

de seu resultado definitivo.289 Por conseguinte, apenas no processo penal, ao lado daquela 

tríade tradicional que condiciona o exercício do direito de ação em geral – interesse de agir, 

legitimidade e possibilidade jurídica –, é prevista uma quarta condicionante, a qual exige um 

lastro probatório mínimo para o início e regular continuidade do processo criminal: a justa 

causa.290 

A existência de uma densidade maior do ônus da prova que a acusação deve 

suportar, no processo penal, permite a identificação do direito contra a autoincriminação nessa 

esfera de jurisdição. No processo civil, é possível tratar de um dever de lealdade dos 

litigantes. No processo penal, o ônus probatório da acusação liberta o acusado de servir ao 

processo por qualquer outro interesse que não seja o de se ver livre de uma condenação. 

                                                 

 

287 INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the presumption of innocence, the burden of proof, and a 

modest proposal: a reply to O´Reilly. p. 15. 
288 Como exemplo, as hipóteses de suspensão condicional do processo previstas legalmente no artigo 89 da lei 

9.099 de 1995. 
289 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 170. 
290SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 273. 
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A balança não é igual, nem poderia ser. No processo penal, em regra, a acusação é 

exercida pelo próprio Estado, e o ius puniendi sempre é exercido por este. A capacidade que 

possui o Estado diante do indivíduo é incomparável, e, por isso, os direitos fundamentais e o 

próprio processo penal representam uma forma de limitação de tal poder do Estado. Não há 

injustiça, e sim uma busca pelo equilíbrio, quando, a respeito das provas do processo penal, se 

coloca para o acusado um benefício do in dubio pro reo, o que resulta, para o outro lado, uma 

densidade do ônus da prova para a acusação. Logo, a vedação da autoincriminação funciona, 

neste aspecto, como uma garantia de que essa distribuição seja obedecida, não se alterando as 

responsabilidades em jogo. 

Por sua vez, a distribuição do ônus da prova também ocorre de forma diferente 

nas esferas de atuação da jurisdição. A possibilidade de uma distribuição dinâmica, no aspecto 

civil, decorre justamente dessa possibilidade de se exigir um dever de colaboração de 

qualquer das partes envolvidas. O ônus da prova, no processo penal, subjetivamente 

compreendido, é a faculdade que tem a parte de demonstrar, no processo, a real ocorrência de 

um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da 

pretensão deduzida pelo autor da ação penal.291 O interesse de absolvição do acusado 

determina qual tipo de prova deve ser produzido, mas, em última análise, não lhe obriga um 

dever de produção, sob uma pena de ter seu interesse negado.292 

                                                 

 

291 JARDIM, Afrânio Silva. O ônus da prova na ação penal condenatória. Revista de Processo. RePro 47/259. 

Jul-set./1987. In: NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Threreza Rocha de Assis. Processo Penal: 

doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. V. 3. p. 157. 
292 Existe na doutrina aqueles que sustentam um verdadeiro ônus probatório redistribuído no processo penal. De 

acordo com Ingraham, em sua proposta teórica, o acusador deve provar um caso prima facie, ao apontar 

elementos: (a) da autoria do fato; (b) da causalidade; (c) o dano proibido, se existir; (d) a justificativa legal 

suscitada pela acusação não existe, ou não naquelas circunstâncias fáticas. Provado isto, o ônus passaria para o 

acusado de provar: (a) a ausência do requisito subjetivo do crime; (b) todos os elementos necessários para toda a 

escusa ou estratégia defensiva, seja ela total ou parcial. Poderá ser feita uma inferência negativa quando o 

acusado falha em prover qualquer evidência que dê suporte às suas defesas. Essa mudança se justificaria por uma 

obrigação moral de prestar contas de uma ação, quando se está legalmente sob suspeita, e se encaixa com o 

senso comum de expectativa de que, quando alguém é acusado de um delito, essa pessoa responde, explica, e 

tenta exonerar-se da culpa. Não se trataria deuma ofensa do privilégio contra a autoincriminação, pois os fatos 

que se foi convocado à explicar seriam exculpatórios, e não inculpatórios. A proposta busca aproximar os 

standards de prova do juízo civil e criminal, com base na redução das diferenças entre essas áreas da jurisdição – 

a substituição do standard do beyond a reasonable doubt do processo penal, por um standard de clear and 

convincing evidence aplicado à alguns casos civis que demandam um maior conteúdo probatório. Como crítica a 

essa posição, O´REILLEY aponta sobre proposta do autor, que a saída por ele encontrada é uma tentativa de 

equalizar as duas áreas jurídicas, reduzindo as garantias processuais penais, sendo uma solução que causa maior 

redução dos direitos fundamentais existentes em jogo. Se a questão é de uma reaproximação do direito 

processual civil com o processual penal, a revisão de alguns conceitos, ou mesmo a revisão dos traços que 

marcam a distinção das esferas, é menos prejudicial aos direitos fundamentais, do que a fácil solução de reduzir 

ambos à um denominador mínimo em comum. INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the presumption 

of innocence, the burden of proof, and a modest proposal: a reply to O´Reilly. p. 23; O´REILLY, Gregory 

W. Comment To Ingraham´S “Moral Duty” To Talk And The Right To Silence. 
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O Código de Processo Penal, no artigo 156, estabelece que a prova da alegação 

incumbirá a quem a fizer. Essa regra demonstra que o acusado no processo penal não está 

livre de todo ônus probatório. É sua responsabilidade provar os fatos que alega e constituindo-

se um ônus probatório, caso não tenha sucesso na comprovação, terá como consequência que 

seu argumento ficou apenas no campo das alegações, sofrendo a perda dos efeitos úteis do 

exercício daquela faculdade. Porém, o ônus probatório não se confunde com um dever 

probatório.  

O dever probatório é uma espécie do gênero de dever processual, que corresponde 

a uma decorrência imediata da relação jurídica que se estabelece no processo. O processo é 

uma relação de direitos e deveres das partes, imediatamente relacionado ao conteúdo material 

do direito apresentado na forma de ação – ação esta que no processo penal corresponde, em 

regra, a uma pretensão exercida pelo Ministério Público – que gera uma expectativa 

jurídica.293 O dever é sempre em relação a alguém, existindo uma relação jurídica entre dois 

sujeitos, em que um deve uma prestação ao outro e a satisfação da obrigação é do interesse do 

sujeito ativo.294 Se há no processo penal um dever de provar, esse dever só pode recair sobre o 

autor da demanda, como algo decorrente do cumprimento do dever-poder de persecução penal 

que exerce em respeito a dimensão objetiva do processo penal.295 Se ao Ministério Público, 

órgão acusador e autor da ação penal, corresponde um dever de satisfazer o interesse coletivo 

na persecução criminal, também lhe implica um dever de provar para ter essa expectativa 

concretizada na demanda judicial. 

Por sua vez, o ônus é em relação a si mesmo, um interesse do próprio onerado.296 

O ônus probatório é uma espécie do gênero ônus processual. Não corresponde a uma 

obrigação bilateral, o que permite distinguir do direito subjetivo e do poder jurídico. O ônus 

não é impositivo, mas ao contrário, é uma espécie de faculdade. Representa um campo de 

liberdade que um determinado sujeito de direito possui para atuar, a fim de que venha a 

alcançar algum benefício em seu favor.297 Além disso, outra distinção entre o ônus probatório 

e o dever probatório corresponde ao fato de que enquanto a desobediência do ônus se vincula 

à perda de uma vantagem ou estabelecimento de uma desvantagem, a desobediência de um 

                                                 

 

293 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 1. ed. Campinas: BookSeller, 1998. p. 79. 
294 ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de teoria geral do processo. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, p. 232. 
295 Cf. item 3.3.1.4. 
296 ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de teoria geral do processo. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, p. 232. 
297 JARDIM, Afranio Silva. Direito Processual penal. 7.ed.rev.atual. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 205. 



118 

 

dever implica em uma sanção. Assim, o acusado tem um ônus de provar suas afirmações 

alegadas, as de natureza defensiva. Não possui um dever ou se quer um ônus de provar os 

fatos acusatórios. 

O principal desdobramento do ônus probatório se relaciona com a regra de 

julgamento, estabelecendo como o juiz deva se orientar para proceder em caso de, após o 

término toda a instrução, ainda permanecer em dúvida.298 Ou seja, as regras que distribuem o 

ônus da prova são destinadas a ser aplicadas em relação aos fatos que afinal não se provam, 

isto é, que não resultam provados.299E, neste ponto, entra em jogo o in dubio pro reo, o qual 

determina o benefício da dúvida ao acusado. Logo, mesmo quando não cumpra o seu ônus 

defensivo, seu interesse ao final do processo será protegido, total ou parcialmente, se 

igualmente a acusação falhar em provar os fatos acusatórios. 

Ainda que ao final do processo seja o acusado absolvido, será possível perceber se 

este exerceu o ônus probatório de sua defesa, ou suportou as consequências do 

descumprimento. A absolvição poderá inocentá-lo, com a convicção da ausência de culpa do 

indivíduo; ou recusar a pretensão acusatória, por considerar ausente a prova da existência do 

fato ou a escassez da demonstração de o réu ter concorrido para a infração penal, ou seja, uma 

absolvição por insuficiência de provas. Nesse segundo caso, o indivíduo suporta os efeitos de 

não ter cumprido o ônus de provar sua inocência. Se ele deseja o conteúdo certo da decisão, 

deverá fazer a prova de sua alegação, pois nesses casos o benefício da dúvida não lhe será 

suficiente.300 

Nada obstante, essa consequência prejudicial deriva do seu descumprimento de 

um ônus de provar a sua defesa, e, por isso, é admissível. No processo penal, não se admite 

que o ônus dedicado ao acusado verse sobre sua incriminação. Assim, a prova 

autoincriminatória coloca o acusado em uma situação de prejuízo invencível: ou exerce a 

faculdade probatória, e contribui para a sua própria condenação, ou se omite e sofre as 

desvantagens previstas. Deixaria de ser um ônus e seria um dever probatório. A determinação 

                                                 

 

298MONNERAT, Carlos Fonseca. Inversão do ônus da prova no processo penal brasileiro. Santos, SP: 

Comunnicar, 2006. p. 85. 
299 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Juiz e a Prova. Revista de processo. São Paulo: RT, 35:178-184, 1984. 

p. 181. 
300MONNERAT, Carlos Fonseca. Inversão do ônus da prova no processo penal brasileiro. Santos, SP: 

Comunnicar, 2006. p. 104. 
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da distribuição do ônus da prova se relaciona com o interesse na demonstração dos fatos 

ensejadores dos direitos das partes.301 

Isso posto, diante dessa restrição de imposição do ônus incriminatório para o 

acusado, conjugado com a presença do in dubio pro reo, quando se verifica em relação ao 

sucesso da pretensão de cada uma das partes no processo penal, só existe um verdadeiro ônus 

probatório perfeito para a acusação.302 Para o réu, se não exercer sua faculdade de provar, 

ainda assim, a sua pretensão de absolvição será possível. Nem mesmo a confissão leva a 

presumir aqueles fatos como verdadeiros, tampouco a ausência de provas feitas pelo réu. Por 

sua vez, a acusação tem um verdadeiro ônus, uma vez que a dúvida sobre os fatos da acusação 

leva à improcedência da pretensão punitiva, independentemente do comportamento do réu no 

processo.303 O não cumprimento do dever de prova da acusação frustra seus interesses no 

processo, ainda que o réu não prove a sua inocência. 

Se o réu não tem, nem mesmo, um ônus de provar a sua inocência para obter a 

absolvição, muito menos se pode pensar em uma obrigação de provar sua culpa para lhe ser 

aplicado uma condenação. A partir disso que o ônus da prova acusatória é exclusivo da 

acusação e a obrigação de uma prova condenatória produzida pelo acusado constitui em 

ofensa ao direito contra a autoincriminação.  

 

3.2.2.4   O exercício do direito contra a autoincriminação como manifestação do direito de 

defesa do acusado e garantia do respeito ao contraditório 

 

O direito contra a autoincriminação, apesar de demonstrar expressões nas demais 

garantias processuais do sistema garantista, encontra, no direito de defesa do acusado, a sua 

maior realização. Ainda que a prática, até mesmo no plano internacional, seja de alocar o 

direito contra a autoincriminação na esfera da autodefesa que compõe o amplo contexto de 

                                                 

 

301MONNERAT, Carlos Fonseca. Inversão do ônus da prova no processo penal brasileiro. Santos, SP: 

Comunnicar, 2006. p. 88. 
302MONNERAT, Carlos Fonseca. Inversão do ônus da prova no processo penal brasileiro. Santos, SP: 

Comunnicar, 2006. p. 79. O ônus imperfeito ou impróprio é o do acusado, pois não é uma condição necessária 

para a obtenção do sucesso de seu interesse na pretensão penal. Por sua vez, o ônus da acusação é próprio, sendo 

condição inafastável para obter a condenação. 
303 JARDIM, Afrânio Silva. O ônus da prova na ação penal condenatória. Revista de Processo. RePro 47/259. 

Jul-set./1987. In: NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Threreza Rocha de Assis. Processo Penal: 

doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. V. 3. p. 167. 
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defesa do acusado,304 esse direito se concretiza com todo o complexo de defesa: tanto nas 

componentes da ampla defesa – autodefesa e defesa técnica – quanto no direito ao 

contraditório. 

 

A) A defesa técnica como exigência para o exercício em plenitude do direito contra a 

autoincriminação 

 

O direito à presença do advogado é corolário do direito de não 

autoincriminação.305 Essa defesa técnica é um princípio suporte, ao lado da presunção de não 

culpabilidade, havendo uma estreita relação de ambos com o direito contra a 

autoincriminação: só se rompe com a presunção de não-culpabilidade quando observado o 

direito à defesa técnica.306 

A defesa técnica garante que o acusado constitua o seu defensor livremente, de 

acordo com o seu interesse e, mesmo quando não o faça, deverá ter um defensor 

constituído307. A indispensabilidade da presença de um advogado para o exercício do direito 

contra a autoincriminação é um tema confirmado pela Suprema Corte Americana, que assim 

entendeu no julgamento do caso Escobedo V. Illinois, mesmo quando não houvesse, na 

situação, uma reivindicação da presença de um defensor técnico por parte do acusado.308 

O momento adequado para o exercício dessa defesa técnica não pode ser 

compreendido, exclusivamente, como o da fase judicial. A Constituição Federal de 1988, de 

                                                 

 

304 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 727. 
305 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 
306 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 260. 
307 O Código de Processo Penal, depois da modificação realizada pela lei 12.403, passou a prever no §1º do 

artigo 306, que, nos casos de prisão em flagrante, se o autuado não informar o nome de seu advogado, será 

remetida cópia integral para a Defensoria Pública. Bem sucedido foi o legislador ao implementar a modificação. 

É possível elucidar, do dispositivo, em primeiro lugar, que o acusado tem direito de escolher um advogado que 

lhe seja conveniente à defesa, e, apenas ao não exercer essa faculdade, seja por razões financeiras ou outras, é 

que será instituído um defensor. Em segundo lugar, a determinação da comunicação para a Defensoria Pública 

destaca a relevância desta instituição no Estado Democrático Constitucional, como guardião dos direitos 

fundamentais. A defesa dos hipossuficientes não se restringe à fragilidade financeira, mas, estende-se à outras 

formas de hipossuficiência. No caso do acusado que não constituir um advogado, estará sempre presente uma 

nítida hipossuficiência jurídica, o que legitima a participação da Defensoria Pública. Por isso mesmo, é  correta a 

posição de Guilherme de Souza Nucci quando afirma que, se a Defensoria Pública atua no processo penal, em 

favor de um hipossuficiente jurídico, por não ter constituído um advogado, mas, que não é hipossuficiente 

econômico, deve este, ao final do processo, ressarcir os cofres públicos. NUCCI, Guilherme de Sousa. Código 

de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 716.  
308 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 185. 
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fato, garante aos acusados o direito à ampla defesa.309 Disto, é possível entender que na fase 

extrajudicial o seu exercício não é obrigatório. Entretanto, não se pode afirmar que não é um 

direito garantido. Essa interpretação é reforçada com o entendimento sumulado do Supremo 

Tribunal Federal ao apontar que, na fase processual, a falta da defesa constitui nulidade 

absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu.310 Desta 

forma, o STF compreende que a defesa técnica no processo penal é obrigatória, e não basta a 

sua presença, mas deve se realizar de forma eficaz e eficiente.311 

O Supremo também reconheceu o direito do defensor técnico, na fase pré-

processual, de ter acesso amplo aos documentos que digam interesse à defesa de seu cliente, 

de acordo com a súmula vinculante nº 14, que versa: 

 

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. 

 

A melhor interpretação, esposada por esses entendimentos do Supremo Tribunal 

Federal, é a de que a defesa técnica constitui um componente da ampla defesa presente em 

qualquer fase processual. Somente é obrigatória como um requisito próprio de regularidade do 

devido processo legal no âmbito processual. O seu exercício na fase pré-processual é 

garantido, mas se trata de uma faculdade.  

Esta extensão para a fase extrajudicial é fundamental para a proteção do direito 

contra a autoincriminação, pois o exercício neste momento é tão relevante quanto na fase 

judicial, especialmente quando se trata do interrogatório policial que é estatisticamente mais 

invasivo.312 Destaque-se que, na experiência americana, os avisos de Miranda surgem, 

justamente, direcionados a prevenir a violação na fase extrajudicial por meio do direito à 

informação do acusado. 

Reforçando essa postura, é possível observar que a oitiva do indiciado na fase 

extrajudicial obedece, naquilo que lhe for aplicável, às determinações do interrogatório 

                                                 

 

309 Art. 5º, inciso LV. 
310 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 523. 
311 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares 

pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012. p. 133. 
312 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 263. 



122 

 

judicial.313 Se, no interrogatório judicial, a presença do defensor se faz indispensável,314 é, no 

mínimo, uma faculdade do acusado tê-lo ao seu lado na fase investigatória. 

A dúvida sobre a observância dos princípios processuais e do justo processo legal 

não possui uma importância menor do que a dúvida sobre a culpabilidade, ou seja, a inflição 

da pena depende tanto da apuração da culpa do acusado quanto da obediência no processo que 

averigua essa apuração de culpa, de acordo com as regras do devido processo legal.315 A 

diferença de tratamento, da fase judicial para a extrajudicial, decorre da influência limitada 

que os vícios e prejuízos que ocorram nesta segunda tenham sobre a fase processual. Apenas 

diante do prejuízo ao acusado é que se deve reconhecer a nulidade. 

A instrução técnica de um defensor permite que o acusado se sinta confiante em 

exercer um direito, cujo exercício, ao olhar do acusado, pode parecer estranho. Embora, 

juridicamente avaliado, o exercício de uma posição de omissão que lhe é garantida não 

constitua na ausência de defesa, o exercício dessa faculdade pode causar a impressão de se 

estar abrindo mão de uma possibilidade de se justificar ou de influir no processo. O papel do 

defensor é indispensável para permitir o exercício pleno do direito, entre eles: o conhecimento 

das possibilidades de comportamento, a segurança do exercício, a proteção contra qualquer 

ato de violência ao direito contra a autoincriminação, permitir a impugnação de perguntas 

sugestivas ou práticas indutivas comuns na esfera policial, a exemplo de afirmações 

inverídicas etc.316  

 

B) O direito contra a autoincriminação em relação a autodefesa 

 

A ampla defesa do acusado, no processo penal, é dividida doutrinariamente entre 

autodefesa e defesa técnica. A autodefesa é aquela praticada pelo particular acusado através da 

participação em vários atos processuais, além da presença daqueles que se realizam e lhe 

digam interesse para a instrução e julgamento da causa.317 O momento que mais representa o 

exercício do direito da autodefesa, no processo penal, é o interrogatório.318 

                                                 

 

313 Código de Processo Penal, artigo 6º, inciso V. 
314 Código de Processo Penal, artigo 185, caput. Redação dada pela lei 10.792 de 2003. 
315 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 269. 
316 Para maiores debates sobre o papel da defesa técnica no direito contra a autoincriminação, item 4.2.2.2. infra. 
317 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. Campinas, SP: Millennium, 

2003, v. 2. p. 53. 
318 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010. p. 47. 
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Uma posição doutrinária comum é equivocada quanto a essa componente da 

ampla defesa. Afirma-se que a defesa técnica, anteriormente tratada, é uma defesa 

indisponível ao processo, enquanto a segunda componente, a autodefesa, possui uma margem 

de disponibilidade.319 Afirma-se que a autodefesa estaria no âmbito de conveniência e 

oportunidade do réu, que poderia optar por permanecer inerte ou mesmo exercer o silêncio.320 

A disponibilidade desse direito seria feita com o exercício do direito ao silêncio, pois se 

estaria abrindo mão do direito de se defender. 

É necessário afastar essa posição. Antes de tudo, é possível verificar um duplo 

reducionismo feito: nem o direito à autodefesa se restringe à possiblidade de falar no 

interrogatório, nem o direito contra a autoincriminação se reduz ao direito ao silêncio. Diante 

disto, pode-se afirmar que, ao invés de uma disponibilidade do direito de defesa, o direito ao 

silêncio é seu efetivo exercício. A estratégia adotada pelo acusado de permanecer em silêncio 

é uma postura defensiva. E desta posição adotada, é vedado inferir qualquer prejuízo ao 

acusado, sendo, portanto, indevido afirmar que ele estará dispondo do direito de autodefesa. O 

exercício de um direito – ao silêncio – não implica na renúncia de um outro direito – de 

autodefesa. 

Se existir alguma disponibilidade no direito de autodefesa do acusado, esta 

decorreria mais proximamente da confissão do que do silêncio. E, nem mesmo essa confissão 

pode ser interpretada como uma liberalidade de se defender, especialmente em virtude de 

também corresponder a uma estratégia defensiva.321 Na verdade, o que aparenta ser mais 

plausível é que não há qualquer distinção sobre a indisponibilidade entre as componentes da 

ampla defesa devido ao caráter subjetivo de quem exerce cada uma. Ou seja, a autodefesa 

também é indisponível. Não há liberalidade sobre este aspecto, pois, independentemente do 

comportamento que o acusado tenha, isto não dispensará a acusação de provar o fato. E se a 

postura do acusado for a de inércia, essa omissão não pode lhe gerar prejuízos, sendo vedado 

inferir disto qualquer indício de culpa. 

A autodefesa – no que diz respeito ao interrogatório e o direito ao silêncio, mas 

que a estes aspectos não se resume – quando não exercida na prática, corresponde, na teoria, 

                                                 

 

319 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 259. 
320 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 7. ed. rev., ampl. e 
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diversas hipóteses de delação premiada existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 



124 

 

ao seu exercício por uma modalidade pouco usual, mas permitida e garantida 

constitucionalmente. A indisponibilidade da ampla defesa existe independentemente de a 

quem lhe seja atribuído o exercício, pois esta indisponibilidade é direcionada ao poder público 

– poder judiciário –, e não ao particular. Basta que haja a ausência de oportunidade para o 

exercício de qualquer uma das duas componentes – defesa técnica ou autodefesa – para que 

isto constitua uma causa de nulidade.322 Quanto à forma de exercício é que pode existir uma 

diferenciação. No caso da autodefesa, o seu exercício não gera uma nulidade, justamente por 

se reconhecer que não há uma disponibilidade/renúncia do direito, mas, sim, o gozo a partir 

de uma postura passiva – que corresponde à forma tradicional de exercício do direito contra a 

autoincriminação; enquanto na defesa técnica, admite-se apenas a possibilidade de exercer na 

forma ativa. 

 

C) O direito contra a autoincriminação como uma garantia da efetividade do contraditório no 

Processo Penal 

 

Ao lado da ampla defesa, no processo penal, a Constituição tratou, também, de 

garantir o direito ao contraditório, no inciso LV do artigo 5º. O contraditório representa a 

garantia constitucional que estabelece um equilíbrio de armas entre a acusação e a defesa 

quanto à liberdade para produzir e contestar a prova, bem como a garantia em favor de uma 

parte de responder às alegações da outra.323 Em síntese apertada, implica que, no processo 

acusatório, a todo ato produzido por uma das partes caberá igual direito da outra parte de 

opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de dar uma interpretação 

jurídica diversa daquela apresentada pela parte adversária.324 

No processo penal garantista, o direito ao contraditório representa uma importante 

pedra fundamental, que mantém o processo como uma disputa ou controvérsia, o que exprime 

valores democráticos do respeito da pessoa do imputado e uma concretização da igualdade 

entre as partes contendoras.325 O conteúdo da ampla defesa no processo penal é mais denso do 

                                                 

 

322 Vide art. 564, III, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal. 
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que o estabelecido no processo civil, ultrapassando o aspecto subjetivo no que diz respeito à 

incidência do princípio nessas esferas da jurisdição. A defesa, no processo penal, por ser uma 

questão de ordem pública, não é tida apenas como um aspecto subjetivo do acusado, mas, sim, 

uma condição de regular efetividade do processo penal em nome de um interesse público 

geral.326 Igualmente, no processo penal, ocorre com o princípio do contraditório, possuindo 

uma densidade diferenciada, especialmente quanto ao exercício da capacidade de contradizer 

do acusado. 

O respeito ao contraditório determina, inclusive, uma questão de legitimidade do 

julgamento pelo controle que oferece às provas que servem de fundamento da decisão 

judicial. Em um modelo garantista ideal, nenhuma prova pode ser considerada adequada para 

servir de fundamentação sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e 

contraprovas. Na concretização do garantismo, o contraditório existente entre a hipótese de 

acusação e a hipótese de defesa, e entre as respectivas provas e contraprovas, representam a 

base do método que busca afastar juízos potestativos, exigindo uma tutela da presunção de 

inocência.327 

Dado isto, o direito contra a autoincriminação, quando violado, representa uma 

mácula insuperável neste elemento fundamental do processo penal. A vedação da utilização de 

uma prova autoincriminatória decorre, também, da impraticabilidade do contraditório do uso 

dessas mesmas provas, uma vez que o próprio acusado produz esse elemento de prova, e, 

assim, não terá condições lógicas de contradizer este mesmo elemento, sem com que – 

pleonasticamente – venha a se mostrar contraditório. Diante de uma prova incriminadora, 

produzida por ele mesmo, o acusado apenas pode: ou aceitar aquela prova e ter, assim, 

contribuído para sua própria condenação; ou buscar desfazer aquela prova, por meio de 

outras. 

Na primeira hipótese, o contraditório não foi respeitado, não por uma supressão 

factual de uma oportunidade de defesa do acusado, mas por uma situação que, apesar de 

                                                 

 

326 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 702. 
327 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 564. Vale destacar que, no modelo garantista SG, o contraditório representa um valor mais 
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Revista dos Tribunais, 2010. p. 144. 
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decorrer de ato do próprio acusado – desistir de contraprovar aquele fato –, é consequência de 

uma escolha lógica, que este adota para fugir de um agravamento de sua situação, quando, 

caindo em contradição, vê-se enfraquecido ao legitimar a dúvida sobre seus argumentos. 

Por sua vez, na segunda hipótese, teria sido o contraditório realizado? Se esta 

garantia implica em uma possibilidade de el altera pars328, dar sua versão sobre determinada 

prova e, aqui, a própria parte é quem busca desdizer aquele elemento, estaria satisfeito o dever 

de contraditório? Ainda que a resposta seja afirmativa, é difícil que, naquela parte irredutível 

da decisão judicial que é completada pela subjetividade do julgador,329 esta situação se mostre 

satisfatoriamente sujeita a uma tese e sua antítese.330 

Desta forma, o contraditório de uma prova autoincriminatória, produzida com 

violação a este direito fundamental, mostra-se impraticável, o que prejudica o devido processo 

legal e, também, deslegitima a sentença que toma esta prova como fundamento.  

 

3.2.3   O modelo garantista adequado ao sistema jurídico brasileiro: o realinhamento de 

uma concepção distorcida de garantismo 

  

Os axiomas do sistema garantista aplicados ao processo penal, vistos 

anteriormente de forma sintetizada e direcionados ao direito contra a autoincriminação servem 

ao processo penal como matrizes de seu desenvolvimento e uma forma crítica de repensar o 

procedimento criminal como um todo. Entretanto, não se pode, após toda a construção 

anterior, enquadrar a análise do direito contra a autoincriminação como decorrente de um 

molde jurídico alinhado a qualquer doutrina “garantista”.331 Não se mostra adequado analisar 
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que o garantismo não é, ou não exclusivamente, uma teoria aplicada e desenvolvida ao direito penal e processo 
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esse direito fundamental somente sobre um único prisma de pensamento ou posicionamento. 

Tampouco é produtivo que a doutrina ou jurisprudência se acorrente a essa visão e passe a 

estruturar os argumentos para se filiar a uma determinada “ideologia” e, assim, encontrar 

fortes aliados aos resultados construídos, partilhando de um inadequado “rótulo” garantista.332 

Logo, o pensamento garantista explorado, frise-se, constitui um modelo ideal. Não 

pode ser lido como uma disposição programática e, tampouco, como única doutrina 

constitucionalmente adequada. Se a própria Constituição pode ser tomada como uma 

construção plural, e, até mesmo, um espaço aberto de intérpretes333, também aquilo que lhe é 

compatível, deve ser assim entendido. Buscou-se então, primeiro, estabelecer uma visão 

menos ideal e mais sistematicamente compreendida do modelo garantista para, enfim, 

compreender qual o processo penal constitucional, no qual o direito contra a autoincriminação 

se faz um direito fundamental. 

Reafirma-se, portanto, que a Constituição Federal brasileira é garantista e que os 

direitos fundamentais estabelecidos naquela Constituição representam um ponto elementar do 

novo ordenamento jurídico que ela estabeleceu. Entretanto, duas outras afirmações precisam 

ser conjugadas com esta: (1) A constituição garantista – novamente, com o perdão do 

pleonasmo necessário – garante direitos fundamentais individuais e sociais. Não estabelece 

qualquer hierarquia entre os direitos fundamentais alocados em seu texto. Compatibiliza 

valores sem estabelecer uma pré-disposição de qualquer um desses. (2) Outros valores, além 

dos direitos fundamentais, estão presentes na Constituição e a estes se somam para formar um 

Estado Democrático Constitucional334, tais como o princípio democrático e os fundamentos 

da República. 

                                                                                                                                                         

 

penal. O garantismo possui amplas acepções que se relacionam ao exercício do poder público no Estado de 

direito, que questiona a separação entre validade e vigência da norma, que estabelece a relação do ponto de vista 

político com o jurídico. A teoria geral do garantismo aplicada ao processo penal e direito penal não olvida das 

demais acepções. O garantismo é, antes disso, uma teoria constitucional do direito. E, a constituição é, também, 

uma reunião de visões, valores e princípios, que não se alinham em um único foco ou posicionamento, e fulmina 

com aqueles que fogem desse raio. 
332 Sobre essa imprecisão e o uso de rótulos em torno do garantismo, Cf.: FELDENS, Luciano. Direitos 

fundamentais e direito penal: a constituição penal. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

p. 51. 
333 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

Constituição para e Procedimental da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris editor, 1997, pág. 12. 
334 Maior parte da doutrina utiliza a expressão “Estado Democrático de Direito”, que, contudo, como alerta 

Walter Nunes da Silva Júnior, em atenção a lição de José Afonso, não é a expressão mais justa, pois pouco 

reflete o real valor jurídico, político e social que a Constituição passou a ter na sociedade hodierna ocidental, 

inclusive no Brasil após o movimento de redemocratização nacional marcado pela Constituição de 1988. SILVA 

JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p. 269. 
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O garantismo de Ferrajoli, igualmente, não é uma preferência teórica dos direitos 

fundamentais de liberdade em detrimento dos direitos fundamentais sociais. Para o teórico, os 

direitos sociais e os direitos de liberdade implicam em um conjunto de limites e vínculos, por 

isso chamados fundamentais, impostos no Estado Democrático Constitucional de Direito.335 

Atualmente, essa vinculação é dirigida não apenas ao legislador, mas a toda forma de 

exercício do poder público.336 Assim, todas as esferas de atuação do poder do Estado estão 

vinculados à proibição de vulnerar aquelas liberdades e, em igual forma e profundidade, 

vinculados à criação de mecanismos jurídicos para a satisfação dos direitos sociais.337 

Todo o garantismo se constrói destinado à efetivação dos direitos fundamentais 

sem que haja distinção quanto a essa fundamentalidade baseada no critério da natureza desse 

direito – liberdade ou social. A diferenciação, que pode ser reconhecida entre esses direitos, 

diz respeito à forma com a qual essa garantia pode ser estabelecida e, principalmente, os 

instrumentos capazes de efetivar violações a esses direitos. 

A aplicação da teoria garantista ao direito penal e processual penal reclama, 

também, uma atenção a essa ausência de diferenciação entre os direitos fundamentais, 

desmistificando uma postura de interpretação tendenciosa a impor, sempre, às liberdades, uma 

fundamentalidade maior do que os demais valores e princípios consagrados na Constituição. É 

necessário compreender os contornos integrais de um sistema processual penal garantista, no 

sentido de concretizar os direitos fundamentais na perspectiva subjetiva e objetiva. Ou seja, 

insere-se o dever de proteção, o qual tem como um dos elementos o dever-poder de punir.338 

A Constituição estabelece um rol de direitos fundamentais, além de outros tantos 

valores que devem ser realizados pelos poderes públicos. Até mesmo no rol do artigo 5º da 

Constituição, reconhece-se que, ao lado de algumas liberdades, o constituinte buscou proteger 

certos bens jurídicos por outras formas, como os mandatos constitucionais de criminalização, 

Segundo reconhece o Supremo Tribunal Federal: 

 

                                                 

 

335 VELÁSQUEZ, Andrés Alonso Morales. Derechos Sociales Fundamentales en la Teoría Jurídica de Luigi 

Ferrajoli, omisiones legislativas inconstitucionales y posiciones jurídicas sociales fundamentales. Maestría 

thesis, Universidad Nacional de Colombia. 2010. p. 35. Disponível em: http://www.bdigital.unal.edu.co/3788/ 
336 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 90. 
337VELÁSQUEZ, Andrés Alonso Morales. Derechos Sociales Fundamentales en la Teoría Jurídica de Luigi 

Ferrajoli, omisiones legislativas inconstitucionales y posiciones jurídicas sociales fundamentales. Maestría 

thesis, Universidad Nacional de Colombia. 2010. p. 35. 
338 FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral)? p. 12. In: CALABRISH, Bruno; FISCHER, 

Douglas; PELELLA, Eduardo. (org.) Garantismo penal integral: questões penais e processuais penais, 

criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: JusPodivm, 2010. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3788/
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HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

DESMUNICIADA. (A) TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS 

CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO 

EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS 

LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO 

EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA 

DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandatos 

Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém 

um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam 

direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas 

(CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em 

todas essas normas é possível identificar um mandato de 

criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. 

Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como 

proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 

postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos 

fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso 

(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 

proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela 

(Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, 

portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o 

dever de observância do princípio da proporcionalidade como 

proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente.339 

 

Dentro do maior manancial constitucional dos direitos fundamentais – o artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988 – o constituinte estabeleceu a proteção de alguns valores por 

meio da criminalização de conduta. Assim, o constituinte demonstra que a proteção dos 

direitos fundamentais é, também, realizável através do direito penal. Além disso, que não só 

os direitos fundamentais penais e processuais penais devem ser observados, mas que o próprio 

direito penal deve servir à proteção dos direitos fundamentais.340 A partir disso que o Estado 

deve levar em conta, em todas as suas expressões de poder, exercidas de forma vinculada à 

                                                 

 

339  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 104.410/RS. Rel.: Min. Gilmar Mendes. Pub.: 27/03/2012. 
340 Surge para o Estado, quando constitucionalmente consagrado um direito fundamental, um dever de proteção – 

com enforque na função promocional do direito – que deve ser tomada sob um viés democrático. O direito penal 

do Estado Democrático Constitucional recupera as bases da mínima intervenção estabelecida no iluminismo. Os 

bens jurídicos constitucionais, e apenas estes, autorizam a intervenção estatal por meio do direito penal. É o 

chamado direito penal constitucional. Ainda mais, esta intervenção deve também obedecer os próprios valores 

constitucionais, havendo um maior empenho em punir a tortura do agente, mais do que a desobediência da 

autoridade; a devastação do meio ambiente; a sonegação fiscal e malversação de verbas públicas entre outras 

condutas. SEMER, Marcelo. Direito Penal e Direitos Humanos: uma história de paradigmas e paradoxos. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais. RBCCRIM 69/95. nov.-dez./2007. p. 725. 
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realização dos direitos fundamentais – individuais e sociais – uma necessidade de garantir, 

também, ao cidadão, direitos como a eficiência e a segurança341. 

Essa segurança dedicada ao cidadão é, nada mais, do que, em primeiro lugar, uma 

garantia ao indivíduo de que o próprio Estado não deverá lhe prejudicar o gozo de seus 

direitos fundamentais indevidamente. Outrossim, corresponde a uma proteção que deve 

oferecer para evitar que condutas criminosas de terceiros também lhe lesem os direitos 

fundamentais. Além disso, está incluso um dever de apuração dos atos ilícitos e punição do 

responsável.342 

O processo penal, que serve como uma forma de realização dos direitos 

fundamentais, não pode olvidar dessas questões. Assim, o processo penal não pode deixar de 

cumprir, também, sua função de procurar, no caso concreto, aplicar a medida que seja mais 

consentânea a uma política de combate à criminalidade inserida no contexto de um Estado 

Democrático Constitucional, que tem como norte a proteção e o respeito aos direitos 

fundamentais, sem se descuidar de apresentar soluções que sirvam para a manutenção ou 

restauração da segurança pública.343 

Duas questões são, comumente, encaradas de forma equivocada diante dessa 

perspectiva constitucional do processo penal, que ultrapassa uma visão monocular344 do 

sistema garantista: (a) um conflito entre direitos fundamentais individuais e direitos 

fundamentais sociais, com uma preferência sistêmica para a garantia da primeira categoria; 

(b) uma visão pendular entre a eficiência do processo penal e a proteção dos direitos 

fundamentais. Esses equívocos precisam ser esclarecidos, ainda que de forma sucinta. 

No caso da primeira questão, até mesmo o próprio conflito que se estabelece 

como existente, entre os direitos fundamentais individuais e os direitos fundamentais sociais, 

em regra, são frutos de uma má compreensão dessas categorias. É importante notar que o 

                                                 

 

341 FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral)? p. 17. In: CALABRISH, Bruno; FISCHER, 

Douglas; PELELLA, Eduardo. (org.) Garantismo penal integral: questões penais e processuais penais, 

criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: JusPodivm, 2010. 
342 FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral)? p. 16. In: CALABRISH, Bruno; FISCHER, 

Douglas; PELELLA, Eduardo. (org.) Garantismo penal integral: questões penais e processuais penais, 

criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: JusPodivm, 2010. 
343 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 277. Vale verificar que o autor esclarece as bases para a compreensão 

da função política do processo penal, como um instrumento de implementação de políticas públicas, 

compatibilizando com uma visão garantística dos direitos fundamentais. Cf. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes 

da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

p. 276 e ss. 
344 FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral)? p. 13. In: CALABRISH, Bruno; FISCHER, 

Douglas; PELELLA, Eduardo. (org.) Garantismo penal integral: questões penais e processuais penais, 

criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: JusPodivm, 2010. 
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objeto do processo penal é indisponível e que a questão da liberdade do acusado, no processo 

penal, não é tratada dentro de uma perspectiva liberal-individualista, mas como algo que 

importa a todos os cidadãos, componentes de uma coletividade civilizada.345 Na poética 

síntese de Rui Barbosa, “o paciente pode, até, não requerer a liberdade; pode resignado, ou 

indignado, desprezá-la. É indiferente. A liberdade não entra no patrimônio particular, como as 

cousas que estão no comércio, que trocam, vendem ou compram”, e arremata que dessa 

liberdade “todos desfrutam, sem que ninguém o possa alienar; e se o indivíduo, degenerado, a 

repudia, a comunhão, vigilante, a reivindica”.346 Igualmente, não existe, como já afirmado 

anteriormente, na construção ideal garantista do processo penal, nenhuma preferência entre os 

direitos fundamentais individuais e os direitos fundamentais sociais. 

Por sua vez, a segunda questão, explicada de forma mais clara, é a seguinte: é 

comum estabelecer uma oposição entre uma real proteção dos direitos fundamentais, no curso 

de um processo penal, e a sua eficiência, resultando em uma visão pendular, na qual não se 

pode satisfazer ambos os elementos simultaneamente. O equívoco dessa questão consiste em 

estabelecer a oposição entre os componentes, quando, na verdade, conjugam em um mesmo 

lado. O processo penal não serve como uma idolatria do terror da ciência penal347 e, de forma 

alguma, mensura-se pela quantidade de resultados condenatórios conseguidos. A função 

precípua do processo penal é estabelecer os limites do uso da força estatal na busca da 

punição do agente infrator.348 

Na ponderação realizada entre a justiça eficaz, entendida esta eficácia de forma 

distorcida, e os direitos fundamentais, poucas vezes irá se satisfazer a ambos. Esta tensa 

relação também pode ser descrita por uma antítese entre a justiça material – a partir da 

realização da pretensão penal – e a garantia do devido processo penal – ao assegurar os 

direitos do acusado. De acordo com a teoria funcionalista da pena, este seria o dilema de uma 

dupla função estabilizadora da norma: o Estado deve estabilizar não apenas as normas 

jurídico-penais por meio de uma persecução penal, senão também, ao mesmo tempo, os 

                                                 

 

345 JARDIM, Afrânio Silva. O ônus da prova na ação penal condenatória. Revista de Processo. RePro 47/259. 

Jul-set./1987. In: NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Threreza Rocha de Assis. Processo Penal: 

doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. V. 3. p. 157. 
346 Trecho do "Discurso em defesa do Habeas Corpus em favor do Senador João Cordeiro e Outros Presos 

durante o Estado de Sítio". BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. V. 25, t. 4, 1898. p. 218. 

Disponível em http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafrasesrui.idc?CodFrase=424 
347 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 517. 
348 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 267. 
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direitos fundamentais dos acusados através do reconhecimento e, especialmente, pela 

aplicação das proibições de utilização de prova no caso da violação de tais direitos.349 

Se existe algum elemento que pode caracterizar uma maior eficiência ou não do 

processo penal, este deveria ser a aptidão que ele teve, no caso concreto, para proteger os 

direitos fundamentais envolvidos; tanto aqueles que subjetivamente se relacionam ao acusado 

– mas não se restringem a direitos subjetivos deste – quanto outros que lhe integram na busca 

do estabelecimento da segurança e paz pública.  

Aquilo que se chama de eficiência do processo penal, em uma estrutura pendular 

oposta à garantia dos direitos fundamentais, é, na verdade, uma visão punitivista do direito 

penal e utilitarista do processo criminal. 

 

3.2.4   O processo penal constitucional e o direito contra a autoincriminação: premissas 

para a correta compreensão do direito fundamental 

 

O marco jurídico constitucional estabelecido em 1988 com a Constituição cidadã 

exigiu, e exige, cotidianamente, a revisão dos institutos do processo penal, de forma a tornar 

sua atividade um meio de realização dos direitos fundamentais e valores nela consolidados. 

Não se concebe um estudo do processo penal de forma dissociada de uma visão constitucional 

e de direitos humanos, sendo autênticos freios aos excessos do Estado contra o indivíduo. 

A norma constitucional, por se posicionar como fonte de validade do ordenamento 

jurídico, demanda que haja uma prévia compreensão da Constituição e compatibilidade da 

norma jurídica com os preceitos que dela emanam350 para, depois, haver a aplicação do direito 

contido no ordenamento infraconstitucional. O Código de Processo Penal vigente foi 

elaborado no contexto de um Estado Novo, acrescido de concepções de uma outra ditadura, 

de cunho militar e, ainda assim, recepcionado, porém, mediante uma interpretação conforme, 

por uma Constituição Democrática em 1988351 – o que tornou cogente um complexo de 

reformas no texto legal, exigências de uma filtragem constitucional. 

                                                 

 

349 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. p. 04. In: 
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133 

 

Entretanto, não apenas o poder legislativo é vinculado à Constituição, assim como 

os demais poderes constituídos o são. E, é possível ir além: os direitos fundamentais, 

consagrados na Constituição, e todo o sistema de valores que ela compõe determinam, 

também, além de uma revisão normativa da legislação processual penal, uma reforma teórica 

do processo penal. A doutrina e a jurisprudência tem o dever de, criticamente, revisitar os 

conceitos e instituições formadas no processo penal, desta vez, atentes, sobretudo, ao que a 

Constituição estabelece. O exercício do dever-poder de punir do Estado, em razão de um 

crime, é limitado pela Constituição por meio de direitos fundamentais, o que deve sempre 

direcionar a interpretação do processo penal constitucional.  

Dessa forma, enquanto surge para o Estado um dever de punir em razão de uma 

infração penal, surge, paralelamente, um dever de observar e respeitar os direitos 

fundamentais na persecução criminal, e este respeito se dá, primordialmente, através do 

Processo Penal. As leis processuais - em especial penal – são o complemento necessário das 

leis constitucionais, e as formalidades do processo se traduzem nas atualidades das garantias 

constitucionais,352 chegando até mesmo a assumir força de elemento essencial de realização 

do princípio da dignidade da pessoa humana.353 

Como um direito consagrado constitucionalmente, a vedação contra a 

autoincriminação reflete nessa releitura do processo penal, sendo um dos vetores que indicam 

qual o modelo de processo penal constitucionalmente adequado à persecução criminal. Não 

apenas em um elemento desse processo de revisão do direito processual penal – aquele 

realizado por meio da reforma legislativa do Código de Processo Penal – é que o direito 

contra a autoincriminação deve estar presente, mas, sim, integrar a própria teoria do processo 

penal. Assim, o direito constitucional consagrado relaciona-se com diversos aspectos do 

processo penal constitucional de tal forma que se pode estabelecer algumas premissas básicas, 

já vistas até aqui, e que servem para a construção de um contorno do direito contra a 

autoincriminação. Em breve síntese, serão expostas a seguir. 

Apenas se pode remeter à existência de um direito contra a autoincriminação, 

historicamente, quando conjugados alguns elementos, entre eles: a existência de uma 

violência estatal, que seja praticada por meio de um procedimento criminal; o que, somente 
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surge, a partir da negativa que o processo acusatório buscou estabelecer frente ao 

procedimento inquisitivo, sendo esta a procedência do direito contra a autoincriminação. 

De sua experiência histórica, o que o direito contra a autoincriminação busca 

preservar é uma proteção a um comportamento humano natural, o de autopreservação, 

instintivo ao indivíduo acusado de um fato e que, em decorrência disto, tem sua vida e 

liberdade ameaçadas pela imposição de uma pena; além disso, igualmente de seu conteúdo 

histórico mais remoto, o direito é uma forma de garantir uma preservação da autonomia do 

julgador, não coagindo este a se vincular à determinabilidade de qualquer prova. Estes 

objetivos históricos que o direito contra a autoincriminação não se esqueceu são somados a 

outras funções mais recentes, decorrentes de uma reivindicação de direitos e liberdades, fruto 

de processos históricos de revolução. 

O movimento constitucionalista buscou estabelecer, em outro patamar nunca antes 

experimentado, uma ordem de restrição ao poder do Estado. Entre estas formas de poder 

limitadas, o dever-poder de punir do Estado, antes exercida com uma função de controle 

político e manutenção do poder, passa agora a ser uma forma de proteção do indivíduo. Este 

ponto de convergência, entre as experiências de constitucionalismo, que é o do 

estabelecimento de direitos e garantias individuais ao cidadão, especialmente focados na 

efetivação das liberdades, em muito contribuiu para a expansão do direito contra a 

autoincriminação. 

A contemplação do direito contra a autoincriminação na Quinta-Emenda da 

Constituição Americana representa a afirmação definitiva desse direito, elevado ao status 

normativo maior que se conhece na concepção jurídica ocidental, tornando-se um direito 

fundamental dos indivíduos. 

Na experiência constitucional brasileira, apenas a partir da Constituição Federal 

de 1988 é que se passou a conhecer o direito contra a autoincriminação. Apesar de tarde, a 

primeira experiência que se tem, no Brasil, com o direito em tela, já foi a do reconhecimento 

de sua fundamentalidade, apesar do reducionismo que a técnica legislativa empregada no 

texto constitucional operou, o que não pode servir de obstáculo à consolidação deste direito. 

A importância dessa consagração constitucional é robusta, uma vez que se realiza em um 

contexto de realização do neoconstitucionalismo no ordenamento jurídico pátrio, um 

movimento em que os direitos fundamentais possuem uma dignidade jurídica máxima e um 

papel central no sistema normativo. 

O processo penal, como um todo, passa a ter uma matriz constitucional sólida, o 

que implica no respeito a diversos valores, em decorrência adoção de um modelo garantista de 
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persecução criminal. Estabelecendo, primeiramente, uma profunda modificação quanto à 

concepção da verdade e quanto às premissas de legitimidade do processo penal, este novo 

modelo efetiva a proteção do direito contra a autoincriminação. O direito fundamental se 

relaciona, em maior ou menor profundidade, com todos os axiomas do processo penal do 

sistema garantista. 

A relação com a presunção de não-culpabilidade tem, como destaque, a 

possibilidade de desconstrução do senso comum, sobre uma suposta utilidade do direito 

exclusivamente aos acusados que deveriam ser condenados. Como axioma do garantismo, 

serve ainda para preservar a integridade do direito contra a autoincriminação, diante da 

apuração de sua baixa legitimidade por um aspecto de opinião majoritária, representando 

tanto o direito contra a autoincriminação quanto a presunção de não-culpabilidade, 

importantes realizações da função contramajoritária do processo penal. 

O modelo acusatório, cânone do garantismo, e sistema constitucionalmente 

adequado de persecução criminal determina a distinção entre a acusação e o julgador e 

equiparam a defesa com a própria acusação, sendo este formato capaz de tutelar o direito 

contra a autoincriminação. Como corolários dentro deste sistema acusatório, o direito contra a 

autoincriminação determina: a proibição do juramento do imputado; o direito ao silêncio; a 

vedação da tortura ou qualquer outra forma desrespeitosa e que viole a consciência da pessoa; 

a negação da confissão como prova decisiva; e o direito de assistência e presença do defensor 

no ato do interrogatório. 

A distribuição do ônus da prova no processo criminal do sistema garantista 

consolida o direito. A partir da disposição do ônus da prova da culpa ser do órgão de 

acusação, se o réu não tem, nem mesmo, um ônus de provar a sua inocência, tampouco se 

pode pensar em uma obrigação de provar sua culpa. A partir daí que o ônus da prova 

acusatória é exclusivo da acusação e a obrigação de uma prova condenatória, produzida pelo 

acusado, constitui em ofensa ao direito contra a autoincriminação. 

A ampla defesa corresponde a maior representação do modelo garantista de 

persecução criminal. As expressões da defesa no processo criminal servem de garantias do 

direito fundamental contra a autoincriminação. A defesa técnica é uma exigência para o 

exercício em plenitude desse direito fundamental. A autodefesa constitui o meio que, por 

excelência, o direito contra a autoincriminação é exercido. Quanto ao contraditório, este 

implica na impossibilidade de utilização das provas autoincriminatórias, quando, sobre estas, 

há uma impraticabilidade do respeito à possibilidade/necessidade de refutação das provas. 
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O modelo garantista, constitucionalmente estabelecido, não implica em uma 

preferência, de qualquer ordem, entre os direitos fundamentais individuais e os direitos 

fundamentais sociais. Assim, o processo penal deve levar em consideração diversos valores 

constitucionalmente consagrados, não podendo se sustentar uma visão monocular do modelo 

garantista. A segurança pública e defesa de todos os direitos fundamentais são, também, 

relevantes para o processo penal. 

Todas essas sínteses, além de outras questões, devem ser consideradas, quando se 

cumpre uma exigência da Constituição: rever o processo penal, seus institutos e conceitos, na 

busca por um delineamento do direito fundamental contra a autoincriminação. 

 

3.3   OS REFLEXOS DO ESTUDO DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A dimensão que os direitos fundamentais passaram a ter na estrutura do Estado 

Democrático Constitucional já foi anteriormente evidenciada. A magnitude que essa categoria 

de direitos passa a gozar nesse cenário354 implica em transformações teóricas profundas, e, 

também, no estabelecimento de um estudo adequado a esse novo objeto, que é marcado por 

diversas características intrínsecas e exclusivas – ou, pelo menos, exclusivo no conjunto 

dessas particularidades –, o que representa um amadurecimento técnico-jurídico do tema. 

O estudo dos direitos fundamentais, especialmente em razão da proximidade 

desse tema com debates políticos – assim como é inerente a todo tema constitucional, pois a 

Constituição é uma carta política, de modo que os preceitos nela incorporados, notadamente 

aqueles que elencam os direitos fundamentais, traduzem princípios políticos que norteiam o 

Estado355 – apresenta algumas particularidades que lhe tornam mais difíceis que outros temas 

jurídicos356. Entre essas, cite-se: a abstração e generalidade com que suas formulações são 

inclusas no texto constitucional357 – e, muitas vezes, como é o caso do objeto de estudo, uma 

                                                 

 

354 Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 228. 
355 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 278. 
356 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Definição e Características dos Direitos Fundamentais. In: 

LEITE, George Salomão et al. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. 

Gomes Canotilho. São Paulo Coimbra: Revista dos Tribunais Coimbra Ed, 2009. p. 133. 
357 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Definição e Características dos Direitos Fundamentais. In: 

LEITE, George Salomão et al. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. 

Gomes Canotilho. São Paulo Coimbra: Revista dos Tribunais Coimbra Ed, 2009. p. 133.. 
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técnica legislativa textual pouco salutar –; uma relativa dependência de concretização em 

nível infraconstitucional, por meio da intervenção do legislador358; e uma tensão constante 

sobre outros aspectos, que não o jurídico, em razão de sua aplicação envolver interesses 

sociais, econômicos e políticos.359 

Nesta perspectiva, o estudo do direito contra a autoincriminação deve se pautar 

em uma teoria e método investigativo que seja apropriado à sua disposição como direito 

fundamental. Outrossim, o direito objeto abordado representa um direito processual e, assim, 

exige um estudo adequado à sua natureza jurídica. Não resta dúvida de que as normas 

processuais constitucionais têm uma aplicação e interpretação especializada, servindo de 

instrumentos para que os particulares exerçam a defesa de seus direitos.360 

 

3.3.1   Traços sobre a teoria geral dos direitos fundamentais que servem de aporte 

teórico para o adequado tratamento do direito contra a autoincriminação 

  

O objetivo e função dos direitos fundamentais importam em uma condição 

multifacetada desses direitos, uma vez que devam criar e manter condições elementais para 

assegurar uma vida digna, o que ocorre, apenas, quando a liberdade da vida em sociedade é 

garantida em igual dimensão à liberdade individual. Desta forma, os direitos fundamentais 

não constituem apenas direitos subjetivos dos indivíduos mas também princípios objetivos 

básicos para o ordenamento constitucional democrático. Esse duplo caráter demonstra 

diferentes níveis de significação, podendo atuar como legitimador, criador e fomentador do 

consenso, garantia da liberdade individual na limitação do poder estatal, ingrediente relevante 

para processos democráticos etc.361 De uma forma geral, todas essas responsabilidades, 

destinadas aos direitos fundamentais, passam a implicar em uma obrigação positiva do Estado 

de levar a cabo tudo o que servir à realização desses direitos. 

Essa obrigação positiva do Estado passou a ser um elemento essencial para a 

                                                 

 

358DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Definição e Características dos Direitos Fundamentais. In: 

LEITE, George Salomão et al. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. 

Gomes Canotilho. São Paulo Coimbra: Revista dos Tribunais Coimbra Ed, 2009. p. 134. 
359DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Definição e Características dos Direitos Fundamentais. In: 

LEITE, George Salomão et al. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. 

Gomes Canotilho. São Paulo Coimbra: Revista dos Tribunais Coimbra Ed, 2009. p. 135. 
360 BELAUNDE, Domingo García. Interpretación Constitucional e Procesal Constitucional. In: LEITE, 

George Salomão et al. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes 

Canotilho. São Paulo Coimbra: Revista dos Tribunais Coimbra Ed, 2009. p. 155. 
361 HESSE, Conrado. Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de Derecho Constitucional. 

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996. Cap. III, p. 83 e ss. 
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evolução e desenvolvimento dos direitos fundamentais. Isto porque o desenvolvimento do 

indivíduo não depende, apenas, de uma postura de não intervenção do Estado, mas, sim, 

muito mais de uma série de condições que lhe são postas à disposição, que devem ser 

garantidas pelo próprio Estado.362 A importância da liberdade aumenta. Além disso, a ameaça 

aos direitos fundamentais, pelos poderes do Estado, conduz à compreensão de que a liberdade 

só é garantida, efetivamente, em um todo unitário, que engloba todos os cidadãos, e frente às 

influências sociais diversas. O Estado não é o único “inimigo” em potencial do indivíduo, mas 

é, efetivamente, o seu protetor.363 

Entre essas obrigações positivas do Estado, algumas são realizáveis por meio de 

organizações e do procedimento, sendo fundamental para a eficácia desses direitos. Para 

cumprir sua função, os direitos fundamentais precisam, em graus diferenciados, de um 

desenvolvimento no sentido de concretização no ordenamento jurídico, para que haja, 

realmente, no seio da sociedade, as mudanças desejadas. A organização e o procedimento são 

tidos, com frequência, como meios que permitem um resultado conforme os direitos 

fundamentais. Passam a influir no direito administrativo e direito processual, os quais 

contribuem para assegurar e realizar os direitos fundamentais.364 Neste aspecto, o direito 

fundamental contra a autoincriminação permite, além da proteção do bem jurídico que ele em 

si representa, a contribuição para a tutela dos outros direitos fundamentais. 

Dito isto, a seguir, serão esclarecidos alguns elementos sobre a teoria geral dos 

direitos fundamentais, que servirão de aporte teórico para o adequado estudo do direito contra 

a autoincriminação. Não é com o objetivo de construir conceitos e aprofundar no tema, mas, 

sim, permitir uma aproximação com a teoria geral dos direitos fundamentais, em razão das 

particularidades que decorrem dessa abordagem. Desta forma, serão abordados alguns pontos 

relevantes, visando apontar as suas implicações no direito contra a autoincriminação. 

 

3.3.1.1   A superação do debate sobre a concepção filosófica justificadora dos direitos 

fundamentais em relação ao direito contra a autoincriminação 

 

                                                 

 

362 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 

Editora, 2011. p. 101. 
363 HESSE, Conrado. Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de Derecho Constitucional. 

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996. 
364 HESSE, Conrado. Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de Derecho Constitucional. 

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996.  
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Um primeiro elemento da teoria geral dos direitos fundamentais que deve ser 

vencido é ultrapassar o debate sobre as concepções filosóficas justificadoras dos direitos 

fundamentais. É um lugar comum, ao se falar dos direitos, buscar um fundamento irrefutável 

que dobre a vontade de qualquer ser humano ao seu reconhecimento. Entretanto, alguns 

obstáculos impedem que se determine um fundamento absoluto, entre eles, com destaque para 

o fato de se tratar de uma classe de direitos heterogênea, chegando a serem contraditórias as 

pretensões, o que afasta um fundamento único, mas a necessidade de fundamentos diversos. 

Apenas alguns direitos são fundamentais ao ponto de não admitirem exceção, ou não num 

plano de civilização ocidental365 – como são os direitos de não ser escravizado, de não ser 

torturado, e de não ser discriminado. 

Outrossim, é possível escapar desse debate pela tangente com um esclarecimento: 

as posições, tidas como contrapostas, para estabelecer um critério de fundamentalidade dos 

direitos são, em extremos, as que admitem uma fundamentalidade baseada em um critério 

formal, satisfeita por uma posição jurídica na Constituição; e aquelas que exprimem um 

critério material, que, geralmente, decorre de uma pretensão decorrente do valor da dignidade 

humana.366 A saída desse debate, que, apesar de importante, não encontra espaço nessa 

pesquisa, decorre do fato de que o direito contra a autoincriminação é fundamental, 

independentemente de qual critério predomine. Tanto é satisfeita a condição de posição 

formal jurídica constitucional, quanto é inegável decorrer de uma expressão da dignidade da 

pessoa humana. 

A vedação probatória estabelecida constitucionalmente busca garantir a dignidade 

humana e o livre desenvolvimento da personalidade367, na medida em que sua violação 

implica na reprovação da fórmula do objeto, quando o indivíduo é tratado de forma 

indiferente à sua condição humana, e, de forma ainda mais explícita nesse caso, como 

objeto368 – de sua própria desgraça. Desta forma, o direito contra a autoincriminação supera – 

ou desvia – o debate acerca do critério seguro para estabelecer a sua fundamentalidade. 

                                                 

 

365 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. p. 15. 
366 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 159. 
367 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. 
368. Sobre a fórmula do objeto, esta é uma construção kantiana que busca reconhecer a violação da dignidade 

quando a pessoa é degradada ao nível de uma coisa ou de um objeto no atuar estatal, tratada como instrumento 

ou meio de realização de fins alheios. A fórmula pura não é precisa, sendo necessário sofrer algumas adaptações 

pela necessidade de integração comunitária das pessoas, podendo o indivíduo sofrer imposições ordenadas pelo 

interesse geral. Contudo, haverá violação sempre que a intervenção não seja justificada pela estrita necessidade 
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3.3.1.2   As características dos direitos fundamentais aplicadas ao direito contra a 

autoincriminação 

 

A sociedade atual, apesar de marcada pelos direitos fundamentais como ponto de 

intersecção, possui algumas diferenças materiais, ou de concepção, ou das garantias dedicadas 

a esses direitos. Ainda que haja uma conformidade de conteúdo e interpretação – o que parece 

impraticável –, a forma de garantir tais direitos também se realiza de forma diferente. Toda 

essa diversidade aponta para uma ausência de uniformidade dos direitos fundamentais,369 

decorrente de diversos fatores, especialmente aqueles que não se subsomem ao campo 

jurídico. Porém, essa ausência de uniformidade não impede que, a partir do reconhecimento 

de pontos de convergência, sejam estabelecidas algumas características dos direitos 

fundamentais.370 

O traço da universalidade dos direitos fundamentais deve ser compreendido em 

termos não absolutos, pois, na realidade, alguns direitos não se ligam a todas as pessoas. 

Igualmente, em relação à universalidade, quanto ao polo passivo das relações jurídicas, é 

possível se discutir se este pode ser integrado por outras pessoas, além do Poder Público. 

Entretanto, ainda que haja o reconhecimento da possibilidade de outras pessoas serem 

obrigadas a certos direitos fundamentais, alguns são exclusivamente exigíveis em face do 

próprio Estado.371 

Em relação ao direito contra a autoincriminação, essa universalidade indica ser 

um direito que pode ser usufruído por todo aquele ameaçado de sofrer alguma condenação ou 

risco de lesão, por meio do procedimento criminal,372 independentemente das particularidades 

                                                                                                                                                         

 

de realização de fins, valores ou interesses constitucionais, e ainda, efetuada segundo procedimentos e com 

sentido e alcance constitucionalmente conformado, respeitada a proporcionalidade e o não esvaziamento do 

núcleo mínimo. Cf.: NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. 

Coimbra Editora, 2011. 
369 HESSE, Conrado. Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de Derecho Constitucional. 

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996. p. 83. 
370 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 162. 
371 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 162. 
372 Em outra oportunidade, buscou-se estabelecer essa relação. O autor afirmou o seguinte ponto: o processo 

penal é, por excelência, uma forma de proteção do ser humano contra violação de direitos humanos. Contudo, 

não funciona exclusivamente de forma instrumental. Desta feita, o desrespeito ou excesso na persecução penal 

representará diretamente uma ofensa a direitos humanos. (...) O que é necessário destacar é que, no plano fático, 

embora deva servir de instrumento de proteção do indivíduo, o Processo Penal acaba por vezes sendo forma 

institucionalizada de violação dos direitos humanos. Observemos que, apenas recentemente, em razão das 



141 

 

do modelo de persecução penal estabelecido. A universalidade desse direito não decorre do 

seu vasto tratamento em tratados internacionais dos direitos humanos, tampouco de 

corresponder a um direito fundamental disposto em diversas Constituições, ou reconhecido 

por Cortes Constitucionais em variados ordenamentos jurídicos. Antes de tudo, esses são 

sinais e consequências dessa dimensão de – ou melhor, tendente ao373 – universalismo do 

direito contra a autoincriminação. 

Essa característica decorre, na verdade, de uma titularidade ligada à própria 

condição humana, como elemento principal,374 exigência do mundo contemporâneo 

multidisciplinado por normas jurídicas. Em outras palavras, o caráter de tendência ao 

universalismo do direito contra a autoincriminação decorre da proximidade que este permite a 

uma proteção daquele fundamento maior dos direitos humanos, condensado no valor da 

dignidade humana. Como bem esclarece Lorena Neves Macedo375, esse universalismo possui 

um embasamento racional, dirigido à defesa de um mínimo ético irredutível. Por mais que 

seja uma tentativa, essa busca racional de trabalhar conceitos oportuniza o desenvolvimento 

daquele relativo à dignidade da pessoa humana, basilar aos demais direitos fundamentais, 

como fruto de uma lógica universal de evitar o sofrimento, ao menos. Este critério 

prepondera, pois, em um mundo jurídico complexo, onde existem diversos ordenamentos 

jurídicos contrapostos, justapostos e sobrepostos, seria impraticável exigir que essa 

universalidade decorresse de uma uniformidade de tratamento.  

Outra característica dos direitos fundamentais é serem marcados pela 

historicidade. Estão relacionados a um determinado contexto histórico, pertencendo a uma 

classe variável, que se cria no tempo, modifica-se com ele e continua a modificar-se com a 

                                                                                                                                                         

 

diversas – embora insuficientes – reformas tópicas no processo penal, é que se tem tido o cuidado maior de 

adaptá-lo às exigências constitucionais, para que não sirva ao propósito nefasto de violação de direitos. No afã de 

dar efetividade ao direito-dever de punir do Estado, criou-se mecanismos “legais” de infração dos direitos 

humanos fundamentais que precisam ser revistos. Cf.: ARAÚJO, Rochester Oliveira. O processo penal e os 

direitos humanos: perspectivas de uma reaproximação. Monografia de Pós-Graduação Latu Sensu em Direito 

Penal e Processual Penal – Natal: Centro Universitário do Rio Grande do Norte, 2012. 
373 Sobre o debate entre universalismo e relativismo, mais precisa é a posição de Boaventura de Sousa Santos 

que busca romper com o dualismo universalismo e relativismo, informando, sobre a variável de dignidade 

humana, que é preciso ter uma valorização máxima dos direitos humanos, e não uma tendência ao mínimo. Pode 

se falar em um multiculturalismo, que implica no diálogo entre as diferentes culturas, buscando aspirações 

semelhantes, sendo, portanto, os direitos fundamentais, tendentes ao universalismo. Cf.: FINN, Karine. Direito à 

diferença: um convite ao debate entre universalismo e multiculturalismo. In: PIOVESAN, Flávia (Coord.). 

Direitos humanos. Vol. 1. Curitiba: Juruá Editora, 2006. p. 39. 
374 GUIMARÃES, Marcos Antônio. Fundamentação dos direitos humanos: relativismo ou universalismo? In: 

PIOVESAN, Flávia (Coord.). Direitos humanos. Curitiba: Juruá Editora,  2006. Vol. 1. p. 55. 
375 MACEDO, Lorena Neves. Universalismo versus Relativismo: pela prevalência da razão. Artigo 

apresentando no XXI Congresso Nacional do Compedi/UFF. 2012. p. 13. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=61d009da208a34ae 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=61d009da208a34ae


142 

 

alteração das condições históricas. Muito do que se apresenta como direito fundamental em 

um determinado recorte local-temporal da sociedade, não o é em relação a outras épocas e em 

outras culturas, ou não possui o mesmo conteúdo.376 Disto decorre uma índole evolutiva dos 

direitos fundamentais, impulsionada pelas lutas em defesas de novas liberdades e da 

resistência aos poderes.377 

O direito contra a autoincriminação evidencia essa característica. O conteúdo 

desse direito expandiu-se, passando a ser garantido em diversas manifestações não 

imagináveis em seu início. A defesa propiciada por esse direito garantia, unicamente, a 

proteção em relação às manifestações orais, ou seja, restringia-se ao direito ao silêncio 

propriamente dito.378 Entretanto, não cabe uma crítica deslocada dessa concepção inaugural 

do direito, caracterizando-a como uma postura reducionista. Esta crítica pode ser feita, 

apenas, de um ponto de vista temporal privilegiado, em razão do amadurecimento de ideias 

humanistas com que a visão atual é beneficiada. Na verdade, a concepção original bem 

protegia o acusado, se a análise se deslocar para o cenário em que se realizava. A prova oral 

era quase a totalidade de provas conhecidas,379 uma vez que as provas documentais possuíam 

certo peso, mas eram raramente disponíveis. Dessa forma, a garantia circunscrita às provas 

orais permitia uma proteção ampla. 

Entretanto, o caráter da historicidade importa em verificar que essa modificação 

evolutiva do direito fundamental resulta, também, do surgimento ou desaparecimento dos 

meios indispensáveis à realização dos direitos e, sobretudo, das inovações de ordem 

tecnológica.380 A partir do momento em que, para o processo penal, os depoimentos e 

testemunhos orais deixaram de representar a quase totalidade das vias probatórias disponíveis 

– com o desenvolvimento da imprensa e possibilidade de documentação dos fatos, novas 

tecnologias de comunicação e captação de imagens e sons, entre outras tantas transformações 

tecnológicas ocorridas do nascimento do direito até a atualidade –, o direito contra a 

autoincriminação expandiu-se, pela capacidade dos direitos fundamentais de abarcar esses 

                                                 

 

376 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 244. 
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novos bens e instrumentos de prova, protegendo de insólitas possibilidades de violação.381 O 

que esse fenômeno percebido evidencia é, precisamente, a historicidade do direito 

fundamental contra a autoincriminação, da qual decorre uma constante evolução expansiva 

desse direito, sem que se possa precisar quais as futuras concepções que lhe venham a ser 

dadas; algo que depende do momento de sua realização, e que confirma o fato bem descrito 

por Bobbio, de os direitos não nascerem todos de uma vez, mas, sim, nascem quando devem 

ou podem nascer. 

Os novos desafios do direito contra a autoincriminação surgem, assim, a partir do 

diagnóstico de novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou seja, demandas de limitação de 

poder,382 o que possibilita que integre à área de proteção desse direito novas situações 

inimagináveis, na mesma proporção que a tecnologia conduz a descobertas e invenções 

inconjenturáveis.383 Outrossim, essa mesma característica possibilita que certas situações, 

antes abarcadas pelo direito, passem a não lhe dizer mais interesse,384 seja por cair em desuso 

– por exemplo, uma determinada técnica probatória ser superada por outras ferramentas 

tecnológicas –, seja por passarem a integrar, de forma autônoma, um outro direito 

fundamental diverso. 

Ante o exposto, o direito contra a autoincriminação é um exemplo didático para a 

compreensão da característica da historicidade dos direitos fundamentais. A atenção ao 

caráter evolutivo desse direito deve ser adequada, de forma a não engessar o seu teor diante de 

novas realidades, tampouco lhe avolumar desnecessariamente o conteúdo. 

                                                 

 

381 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. p. 06. 
382 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 164. 
383 Tanto a questão dos novos desafios do direito contra a autoincriminação, como a utilização do exame de 

DNA em relação à esse direito ainda serão debatidos adiante. Contudo, a título de exemplo podemos destacar 

que a poucas décadas atrás, não era concebível que uma simples amostra de saliva poderia permitir, por 

exemplo, com uma certeza quase absoluta, a identificação de uma determinada pessoa e em um determinado 

contexto, o que, para o processo penal, elucida diversos pontos sobre a autoria de um fato, ou mesmo do 

reconhecimento de uma determinada vítima. De fato, a técnica de impressão genética, ou perfil de ADN, foi 

desenvolvida apenas em 1984, e utilizada pela primeira vez como prova condenatória na Inglaterra, em um 

processo criminal de 1987, sendo definitiva para a condenação de Colin Pitchfork pelo assassinato de duas 

estudantes, após a conferência de amostras de sêmen encontrado nos corpos com o material genético colhido do 

acusado. Desde então, em razão da versatilidade e confiabilidade da evidência baseada no exame, seu impacto na 

justiça criminal tem sido significativo, tanto como uma evidência condenatória quanto defensiva. Cf.: 

BEHROUZFARD, Naseam Rachel. Strengths, Limitations, and Controversies of DNA Evidence. UMass 

Law Journal, Vol. 1, 2006. p. 13. Disponível em: 

http://www.umassd.edu/media/umassdartmouth/schooloflaw/students/studentorganizations/umasslawreview/uma

sslawreview2006/strengths_limitations_and_controversies_of_dna_evidence.pdf 
384 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 163. 
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Outra característica dos direitos fundamentais é a sua indisponibilidade ou 

inalienabilidade, que traz uma consequência muito relevante: deve ficar claro que a preterição 

de um direito fundamental não estará sempre justificada pelo mero fato de o titular do direito 

nela consentir. Essa indisponibilidade se funda na dignidade humana, pois, como expressão 

dessa dignidade, o direito também se torna indisponível, uma vez que da mesma forma que o 

homem não pode deixar de ser homem, não pode ser livre para ter ou não dignidade, o que 

acarreta que o direito não pode permitir que o homem se prive da sua dignidade.385 Entre 

aqueles que consideram que a indisponibilidade não evidencia uma característica comum a 

todos os direitos fundamentais, há consenso em admitir que esta seria uma condição daqueles 

direitos fundamentais que visam resguardar diretamente a potencialidade do homem de se 

autodeterminar, incluindo aqueles que se relacionem com a liberdade de tomar decisões sem 

coerção externa,386 o que, com precisão, faz o direito contra a autoincriminação. 

Dessa forma, o direito contra autoincriminação é indisponível, e se do seu não 

exercício não se pode deduzir uma renúncia irrevogável desse direito, muito menos assiste 

razão afirmar que, de seu efetivo exercício, irá se estar dispondo – renunciando – um outro 

direito fundamental. Trata-se, novamente, da questão já abordada anteriormente, em que, no 

que pese parte da doutrina afirmar que o direito de autodefesa é renunciável quando o 

acusado, no processo criminal, opta pelo direito ao silêncio, o esclarecimento feito 

anteriormente é reforçado por essa característica dos direitos fundamentais sobre a sua 

indisponibilidade. Dessa forma, o exercício do direito contra a autoincriminação – por meio 

do usufruto da prerrogativa do silêncio – não pode representar em uma renúncia ou 

disponibilidade do direito da ampla defesa – na componente da autodefesa –, mas, sim, o 

efetivo exercício comum e simultâneo dos dois direitos fundamentais. 

O papel estruturante que os direitos fundamentais exercem no Estado 

Democrático Constitucional os torna parâmetros de organização e limitação dos poderes 

constituídos. A constitucionalização dos direitos fundamentais impede que estes sejam 

tomados como meras indicações programáticas, ou autolimitações dos poderes constituídos. 

Na verdade, estes poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – devem 

                                                 

 

385 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 165. 
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atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 166. 
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conformidade aos direitos fundamentais e se expõem à invalidade se os desprezarem, de tal 

forma que caracterizam esses direitos como vinculantes dos poderes públicos.387 

Em relação ao vínculo do Poder Legislativo, pode se estabelecer que ele se realiza 

a partir de uma mudança conceitual sobre a reserva legal, que passa a ser substituída por uma 

noção de reserva de lei proporcional, que se distingue daquela ao considerar a lei como uma 

verdadeira intervenção estatal, e não mais mera conformação do direito. Essa intervenção, por 

sua vez, pode restar ou não legitimada constitucionalmente, a depender da proporcionalidade 

dessa intervenção. 388 Além disso, vale destacar que os poderes constituídos, também no 

exercício anômalo de suas funções, devem obediência a essa vinculação com os direitos 

fundamentais. Destarte, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se posicionar e 

atentou para esse fato, garantindo a vinculação do Poder Legislativo ao direito fundamental 

contra a autoincriminação, ainda quando em exercício de suas atribuições não típicas: 

 

E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 

PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO 

QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - 

IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS 

RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA 

PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - 

O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável 

perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito 

público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de 

testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante 

órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder 

Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não 

autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que 

implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou 

essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - 

enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente 

a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se 

detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o 

invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de 

prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.(...).389 

 

                                                 

 

387 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 141. 
388 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 95. 
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De qualquer forma, a vinculação do Poder Legislativo ao direito fundamental é 

melhor observado na sua atividade típica, especialmente quando realiza a obrigação da 

filtragem constitucional da legislação ordinária que regulamenta o processo criminal, 

objetivando adequar as disposições legais aos direitos constitucionalmente consagrados. Neste 

sentido, como consequência dessa vinculação do Poder Legislativo, surgem as recentes 

reformas tópicas do Código de Processo Penal, em especial aquela operada pela lei 10.792 de 

1º de dezembro de 2003 que, finalmente, compatibilizou o interrogatório judicial com a 

garantia do direito contra a autoincriminação.390 

Por sua vez, a vinculação do Poder Executivo com os direitos fundamentais se 

realiza em primeiro plano, especialmente em decorrência da previsão constitucional contida 

no artigo 5º, inciso I.391 A vinculação ocorre sobre um duplo aspecto. Em primeiro lugar, sob 

um plano de natureza formal, em razão da necessidade de observar as competências 

constitucionalmente distribuídas para determinados atos. Considerando que a Administração 

Pública só pode exercer os atos por aqueles a quem a Constituição estabeleceu a competência 

para tanto, o desrespeito a essas regras de divisão já configuram um desrespeito aos direitos 

fundamentais. O segundo vínculo, de natureza material, está relacionado tanto à nulidade de 

plano dos atos praticados com ofensa direta ao sistema desses direitos392 quanto no exame do 

“poder discricionário” da Administração Pública, cujo espaço de disposição do agente público 

deve ser mais reduzido, especialmente quando está diante da aplicação de atos consagrados, 

como cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados,393 importando no alargamento do 

controle judicial dessas situações. 

Diante disso, esta vinculação é obedecida quando, por exemplo, há o 

cumprimento do dever constitucionalmente imposto, de informação ao sujeito do direito 

contra a autoincriminação, de suas possibilidades, ainda que antes do curso do processo. 

Igualmente, o direito busca evitar uma violência estatal contra o acusado desde o primeiro 

momento em que haja o risco de produção de provas.  

                                                 

 

390 A respeito das alterações realizadas por essa lei, e pelas demais que constituem em um todo a Reforma do 

processo penal, é insubstituível a obra de Walter Nunes da Silva Júnior, que com precisão histórica e apuro 

jurídico-científico, narra o processo de mudança desde suas bases legislativas, e analisa as alterações provocadas 

de forma crítica e aprofundada. Cf.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos 

fundamentais. 4. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. 
391 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 95. 
392 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 167. 
393 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 97. 
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Quanto à vinculação do Poder Judiciário, esse é principalmente realizável por 

meio da interpretação do direito infraconstitucional à luz dos direitos fundamentais, quando é 

chamado ao dever de conferir a tais direitos máxima eficácia possível e, sob um ângulo 

negativo, o dever de recusar aplicação a preceitos que não respeitem os direitos 

fundamentais.394 Quanto à autoincriminação, a atenção que o magistrado deve oferecer a 

todos aqueles pontos evidenciados anteriormente, sobre o processo penal constitucionalizado, 

poderá permitir tanto a recusa das normas infraconstitucionais incompatíveis com o direito 

fundamental quanto realizar a interpretação adequada, desde o comando normativo 

constitucional, e também decidir diante daquelas situações ainda não regulamentadas pelo 

legislador. 

Por fim, inclua-se também a vinculação do Ministério Público, não como poder 

constituído, mas como instituição fundamental ao Estado Democrático Constitucional. Sua 

vinculação aos direitos fundamentais comunga dos elementos da vinculação do poder 

executivo com os elementos do poder judiciário, sem que este pertença a nenhum dos dois 

poderes. Compete ao Ministério Público, diante dessa vinculação aos direitos fundamentais 

que alcança todos aqueles poderes e competências constitucionalmente estabelecidos, 

respeitar o direito contra a autoincriminação no exercício de sua função excepcional 

investigatória,395 e zelar pela garantia do direito no curso processual. 

Essas são as principais características dos direitos fundamentais que importam ao 

tema do direito contra a autoincriminação. Apesar de existirem outras tantas características 

apontadas pela doutrina, de uma forma geral, essas se mostram suficientes para uma 

consideração apropriada do caráter de fundamentalidade do direito contra a autoincriminação. 

 

3.3.1.3    A categorização dos direitos fundamentais e a tipologia que o direito contra a 

autoincriminação melhor se adequa 

 

                                                 

 

394 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 100. 
395 Não há espaço para adentar no debate sobre a competência do Ministério Público em investigar. Apesar de a 

temática ser ainda mais relevante neste momento, especialmente após o arquivamento, pela Câmara dos 

Deputados, da divulgada PEC 37, ou PEC da Impunidade, que buscava extinguir claramente a possibilidade do 

Ministério Público realizar investigações, parece suficiente remeter o leitor à compilação de perspectivas e 

argumentos feitas por Walter Nunes da Silva Júnior. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito 

processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 570 e ss. 

Outrossim, frise-se que após inúmeras manifestações populares de enorme dimensão, especialmente durante o 

mês de junho de 2013, a proposta foi reprovada quase por unanimidade na Câmara dos Deputados. 
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A categorização de direitos fundamentais mais consolidada modernamente é 

aquela conhecida como Teoria dos quatro status de Jellinek, que, a partir de uma divisão entre 

duas esferas bem definidas e que interagem entre si, uma do Estado e outra do indivíduo, 

resulta nas seguintes relações: status subjectionis (passivo) – quando o indivíduo é detentor de 

deveres para com o Estado; status negativo – quando o homem precisa de um espaço de 

liberdade com relação a ingerências dos Poderes Públicos (direitos de defesa); status positivo 

(civitatis) – quando o indivíduo tem o direito de exigir do Estado que atue positivamente, 

realizando uma pretensão (direitos de pretensão); e status ativo – em que o indivíduo desfruta 

de competência para influir sobre a formação da vontade do Estado.396 A categorização, como 

diz respeito aos direitos fundamentais, acaba por retirar o status subjetciones, que corresponde 

a deveres do indivíduo, tornando-se, portanto, uma classificação trialista.397 

Mostra-se de forma evidente que o direito contra a autoincriminação se encaixa 

entre aqueles direitos de status negativo, relacionando-se à liberdade do indivíduo em uma 

esfera protegida contra as ingerências estatais, sendo sua natureza a de um direito de 

defesa.398 Até mesmo porque, ainda que traços das outras categorias pudessem ser verificados 

no direito contra a autoincriminação, isso não lhe descaracterizaria a essência, uma vez que há 

uma índole ambivalente de diversos direitos fundamentais que permite um comportamento 

misto destes, ora como direitos de defesa, ora como de prestação. 

O direito de defesa, ou de resistência, representa uma categoria voltada à 

pretensão de resistência à intervenção estatal.399 Como o traço marcante dessa categoria é a 

alternativa de comportamento do indivíduo,400 o direito contra a autoincriminação 

corresponde diretamente a essa categoria, sendo, portanto, uma liberdade. 

Em razão dessa classificação, frise-se que as liberdades não têm que ser 

justificadas em face do Estado, mas, ao contrário, o Estado é quem tem que justificar suas 

intervenções nesta área de resistência. Essa distribuição desigual do ônus de justificação é o 

verdadeiro ponto alto do chamado princípio distributivo, pertinente ao Estado de direito 

                                                 

 

396 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 48. 
397 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 53. 
398 TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010. p. 28. 
399DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 50. 
400CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 407. 
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moderno. Quando ele coloca a liberdade como em princípio ilimitado, e as disposições de 

intervenção como em princípio limitadas, então ele mostra que o uso da liberdade, a princípio, 

não precisa ser justificado, e que, pelo contrário, suas limitações têm que ser justificadas, e 

que as possíveis justificativas são limitadas.401 

Assim, o direito contra a autoincriminação, que corresponde a uma liberdade de 

alternativa de comportamento do indivíduo acusado dentro do processo penal, existe de forma 

ampla, e as intervenções a serem realizadas em sua área de proteção precisam ser justificadas 

com fundamento de igual suporte constitucional. 

 

3.3.2  Dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais e o direito contra a 

autoincriminação 

 

A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais é a mais realçada, perceptível de 

forma mais evidente, pois corresponde à possibilidade de ensejarem uma pretensão a que se 

adote um dado comportamento, ou se expressa no poder da vontade de produzir efeitos sobre 

certas situações jurídicas.402 Ou seja, é a função clássica dos direitos fundamentais, sendo o 

conteúdo normativo deste a possibilidade de o titular do direito resistir à intervenção estatal 

em sua esfera de liberdade individual. Por outro lado, importa em uma obrigação negativa ao 

Estado de não fazer alguma coisa, não intervindo na esfera individual, salvo se houver 

legitimação ou justificação constitucional para tanto.403 

Ao criarem uma posição jurídico-subjetiva, nem sempre individual a determinada 

prestação estatal, mas, pelo menos, um direito subjetivo no sentido negativo, possibilitando 

sempre ao indivíduo que exija do Estado que este se abstenha de atuar de forma contrária ao 

conteúdo da norma que consagra o direito fundamental, uma vez que esses direitos consagram 

uma eficácia que lhe são inerentes, independentemente de sua estrutura ou natureza.404 

                                                 

 

401 SCHLINK, Bernhard. Liberdade mediante resistência estatal: reconstrução da função clássica dos direitos 

fundamentais. Tradução Leonardo Martins. 2006. 
402 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 190. 
403 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 110. 
404 GUASTINI, Ricardo. A Constitucionalização do ordenamento jurídico e a experiência italiana. pags. 271 

e ss. In: NETO, Claudio Pereira de Souza. SARMENTO, Daniel. A Constitucionalização do Direito: 

Fundamentos Teóricos e Aplicações especificas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. Ao lado da dimensão 

subjetiva, Ingo Sarlet anota outros efeitos que compõe esse mínimo de eficácia atribuível à qualquer direito 

fundamental, entre eles: uma eficácia derrogatória das disposições anteriores contrárias; uma obrigação de 

concretização do legislador observando os parâmetros estabelecidos; a declaração de inconstitucionalidade dos 
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A dimensão subjetiva do direito fundamental contra a autoincriminação é 

facilmente verificável, especialmente por ser um direito de defesa. Corresponde à resistência 

do indivíduo para que não seja obrigado a produzir uma prova que lhe seja prejudicial. Doutro 

lado, corresponde à necessidade de abstenção do Estado de exigir do cidadão uma 

contribuição em favor de sua incriminação, ou seja, uma obrigação negativa ao Estado. De 

forma mais aprofundada, a obrigação correspondente ao Estado é melhor percebida, na 

relação processual, quanto à atividade de dois integrantes dessa relação: tanto ao órgão 

incumbido da acusação é exigível que não proceda de forma a violar essa liberdade do 

indivíduo quanto ao órgão julgador é vedado que se utilize dessa prova, se foi produzida em 

violação ao direito fundamental, pois a prova é o elo essencial entre um acontecimento 

jurídico e a realização da justiça405 pelo funcionamento do processo penal. 

Insta destacar também que a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais que 

compõe de modo geral o processo penal, em regra, está relacionada com a liberdade do 

indivíduo. Este bem jurídico é primordial no processo penal, e por isso a grande parte das 

garantias processuais busca sua proteção. Contudo, não é o único bem jurídico envolvido e 

que merece atenção dos direitos fundamentais. A honra e imagem do acusado é outro bem 

jurídico contumaz lesado ou posto em risco no processo penal. O fato de responder a um 

processo criminal e até mesmo antes disso, de figurar como indiciado em uma investigação, 

por si já expõe o indivíduo a uma série de consequências prejudiciais a sua honra. Por isso 

mesmo é que o início do processo penal demanda algumas condições fundamentais, 

especialmente a justa causa, que quando não observadas impedem o início ou 

desenvolvimento da persecução criminal.406 

Ao ser posto como acusado do processo penal, ainda que ao final seja absolvido e 

tenha a sua inocência declarada407 por uma sentença judicial, a mácula de ter sido imputado a 

ele uma conduta criminosa não será afastada. Na verdade, esse é um dos maiores erros do 

processo penal, ao lado da condenação de um inocente, pois se o acusado ao final é 

                                                                                                                                                         

 

atos normativos posteriores incompatíveis; servirem de parâmetro de interpretação, integração e aplicação das 

demais normas jurídicas; e até mesmo, para parte da doutrina, um efeito de proibição de retrocesso diante da 

expansão conquistada pelo direito. Cf.: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 

teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010. p. 295. 
405 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 472. 
406 A justa causa já foi abordada anteriormente, no item 3.2.1. supra. 
407 Afinal, a absolvição não necessariamente implica na declaração de inocência, como nos casos de absolvição 

por insuficiência de provas. 
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inocentado, na verdade não somente deve ser absolvido, como também não deveria ter sido 

acusado408. Isso representa que a proteção à liberdade pode se dar de forma integral, se em 

nenhum momento houver sido restringida sua faculdade de ir e vir por meio de prisão, mas a 

sua honra e imagem perante a comunidade sempre que lesada implica em uma situação que 

dificilmente será revertida. Além disso, no próprio curso do processo penal, o acusado é posto 

em uma situação na qual muitas vezes lhe parece que possui a reprovação e oposição de 

todos, um sentimento de aversão social que recai sobre ele.  Daí a grande importância, 

dificuldade e nobreza da função da advocacia, como bem esclarece Carnelutti409: sentar-se ao 

lado do acusado, em sua defesa, ainda que na pior das situações. 

Diante disso, o direito contra a autoincriminação que integra os direitos 

fundamentais do processo penal tem como escopo, além da proteção da liberdade, a custódia 

da imagem e honra do acusado. A prova autoincriminatória é uma das que mais gera uma das 

“misérias”410 do processo penal: a oposição da comunidade a respeito da honra e imagem do 

acusado411, pois corresponde a uma “confissão” de sua condição de culpado, que embora seja 

inadmissível juridicamente, é irreversível socialmente. A declaração de inocência conferida 

ao final de um processo penal em que houve uma prova autoincriminatória eivada de ilicitude 

não é capaz de reestabelecer a empatia social lesada, de restaurar a honra ou recompor a 

imagem do inocente perante a comunidade. 

Conquanto essa perspectiva subjetiva seja de maior destaque, ou perceptível de 

forma mais imediata, nos direitos fundamentais, em especial os de resistência, ela convive 

com uma dimensão objetiva em uma relação de remissão e complemento recíproco412. Essa 

dimensão objetiva é menos perceptível, ou apenas de uma forma indireta, pois este não é tido 

exclusivamente em uma posição individualista, mas igualmente, como uma proteção ao bem 

por ele tutelado que corresponde a um valor em si, que deve ser preservado e fomentado.413 

Em suma, é uma dimensão cuja percepção independe de seus titulares, e muito mais recente 

se comparada à função subjetiva.414 

                                                 

 

408 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 1. ed. Campinas: Russel, 2007. p. 29. 
409 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 1. ed. Campinas: Russel, 2007.p. 14. 
410 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 1. ed. Campinas: Russel, 2007. 
411 Sobre o tema, conferir o item 3.2.1.2.1. supra. 
412 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 190. 
413 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 191. 
414 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 111. 
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Essa dimensão corresponde à existência de critérios de controle da ação estatal,415 

que devem ser aplicados independentemente de (i) possíveis intervenções e violações de 

direitos fundamentais de determinada pessoa, (ii) de um caso específico, (iii) ou de 

manifestação do interesse por uma reclamação do direito feita pelo sujeito. 

Em relação ao direito contra a autoincriminação e sua dimensão objetiva, alguns 

aspectos que dela decorrem podem ser traçados. A função objetiva importa em um caráter de 

normas de competência negativa dos direitos fundamentais, ou seja, significando que aquilo 

que é outorgado ao indivíduo como uma liberdade, é, simultaneamente, retirado do Estado. 

Desta forma, ainda que o particular não exerça essa liberdade, ou não em sua plenitude, aquilo 

não é uma área de atuação em que o Estado possua competência para atuar. Assim, relaciona-

se a uma questão de controle de constitucionalidade das normas, que é um dever do Estado 

como um dos meios de autocontrole que realiza em função dos direitos fundamentais.416 Ao 

lhe estabelecer uma competência negativa, o Estado não pode realizar intervenções indevidas 

naquele direito, muito menos pela via legislativa. 

Nesse aspecto, a competência negativa, estabelecida pelo mandamento 

constitucional, corresponde a um dever de o Estado rever a legislação atual conflitante com o 

direito, e proceder às modificações exigidas para uma conformação constitucional. De uma 

forma geral, os dispositivos que regulamentam o processo penal e que dizem respeito ao 

direito contra a autoincriminação estão inseridos no Código de Processo Penal. As recentes 

mudanças realizadas no corpo normativo, grosso modo, foram bem sucedidas em 

compatibilizar suas disposições com o direito fundamental, embora ainda seja necessário 

rever diversos institutos.417 

Em decorrência da dimensão objetiva, os direitos fundamentais funcionam como 

critério de interpretação e configuração do direito infraconstitucional. Este fenômeno de 

irradiação dos direitos fundamentais impõe, às autoridades estatais, uma necessidade de 

interpretar e aplicar todo o direito infraconstitucional de modo consoante aos direitos 

fundamentais. Condizente com o papel de destaque dos direitos fundamentais no Estado 

                                                 

 

415 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 112. 
416 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 112. 
417 Sobre a reforma do Código de Processo Penal, indispensável a leitura: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. 

Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo regime das 

provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 

2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 
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Democrático Constitucional, sustenta-se a proposta de aprofundar naquilo que se tornou um 

princípio de interpretação constitucional consagrado, a interpretação conforme a 

constituição,418 permitindo a aplicação de uma interpretação orientada pelos direitos 

fundamentais,419 que altera o parâmetro de evidência do intérprete, quando na primeira é a 

Constituição como um todo, e na segunda são os direitos fundamentais. 

O direito contra a autoincriminação se torna, portanto, um norte interpretativo da 

legislação correlata, especialmente do Código de Processo Penal e da legislação extravagante, 

relacionada à persecução criminal. Essa expressão da dimensão objetiva do direito contra a 

autoincriminação funciona tanto de forma autônoma – na interpretação dos diversos 

dispositivos legais existentes – quanto de forma complementar ao aspecto anterior: naquilo 

em que não foi bem sucedido o legislador em proceder às alterações devidas do ordenamento 

infraconstitucional, deve o intérprete concretizar o direito fundamental, sem que a norma legal 

seja obstáculo à realização do direito constitucionalmente consagrado. 

Outrossim, o direito contra a autoincriminação conforme já explicado acima 

compõe uma gama de direitos fundamentais que se relacionam ao processo penal. De modo 

geral, o próprio processo penal possui uma dimensão objetiva de eficácia que deve permear a 

leitura e aplicação do direito contra a autoincriminação, servindo como contrapeso que 

mantém o descomprometimento da análise com uma posição fixa “garantista”, e sim com um 

comprometimento imparcial da análise do direito fundamental.  

Entre os efeitos da dimensão objetiva dos direitos fundamentais está o dever de 

proteção do Estado, que demanda desde iniciativas com o propósito de zelar pela proteção dos 

direitos fundamentais dos indivíduos não somente contra os poderes públicos mas também 

contra agressões provenientes de particulares420. Entre as medidas positivas que incube ao 

Estado adotar está a proteção por meio da legislação de natureza penal, e seguidamente a 

proteção conferida pelo exercício da persecução criminal, nos casos em que houver violação 

                                                 

 

418 Este princípio já se tornou um método autônomo de hermenêutica para parte da doutrina, e decorre de (a) 

natureza rígida das Constituições, da (b) hierarquia das normas constitucionais e de um (c) caráter de unidade do 

sistema jurídico. Ganha relevância quando a utilização de vários elementos interpretativos não permite a 

obtenção de um sentido inequívoco – diante da pluralidade de opções deve ser adotada a que dê um sentido em 

conformidade com a constituição. Para Canotilho e, também, conforme o Supremo Tribunal Federal, é um 

princípio de controle de constitucionalidade. De toda forma, não é um princípio direcionado à interpretação das 

normas constitucionais propriamente ditas, mas sim, das normas infraconstitucionais. Cf.: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 1226; 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 517. 
419 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 113. 
420 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
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de direitos fundamentais por um particular de natureza tão acentuada que se amolda a um tipo 

penal estabelecido pelo legislador. 

Esses deveres de proteção estatais encontram-se vinculados à função dos direitos 

fundamentais na condição de imperativos de tutela, que, por sua vez, associam-se ao 

monopólio estatal no que diz respeito ao exercício da força e da consequente vedação – via de 

regra – da autotutela.421 Diante disso, conclui-se que ao aplicar uma sanção penal ao indivíduo 

em decorrência de sua condenação por um fato criminoso, o Estado está atuando em 

verdadeiro exercício de função vinculada. Assim, a concepção tradicional de que a persecução 

criminal é a forma com que o Estado exerce um direito de punir o indivíduo é equivocada. O 

processo penal é o implemento do dever de proteção do Estado diante das situações de 

violação aos direitos fundamentais que tenham sido penalmente protegidos. 

Como decorrência da dimensão objetiva, é um interesse coletivo em jogo que 

deve sempre conduzir o processo penal. O interesse na persecução criminal não é um interesse 

do Estado – ou não exclusivamente –, mas, sim, da sociedade. Por isso que a ideia de um 

direito de punir é afastada, por corresponder a uma incorreta compreensão de se tratar de uma 

faculdade. Tanto é que o órgão que por natureza é responsável pelo início da ação penal 

pública deve obediência ao princípio da obrigatoriedade, não sendo um interesse disponível 

ao Estado, mas um dever de efetivação422. 

Diante disso, é imprescindível proceder à substituição do estabilizado desacerto 

de se referir à persecução criminal como um direito poder de punir do Estado. O termo que se 

mostra mais adequado, por traduzir a real natureza do instituto, é o da existência de um dever-

poder423 de punir do Estado. Em primeiro lugar, juridicamente corresponde a um dever, pois 

se relaciona com o efeito daquela dimensão objetiva dos direitos fundamentais que demandam 

um dever de proteção do Estado. Em seguida, é uma demonstração e exercício de poder, 

especialmente em razão da manutenção do monopólio da aplicação de sanções dessa natureza. 

 

                                                 

 

421 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
422 Como não corresponde a um valor absoluto, são admissíveis relativizações do princípio da obrigatoriedade e 

indisponibilidade da ação penal, de acordo com a política criminal estabelecida, como ocorre no rito 

sumaríssimo previsto pela lei 9.099 de 1995. 
423 O termo dever-poder de punir é utilizado por Walter Nunes da Silva Júnior, na reedição de sua obra sobre a 

teoria geral do processo penal. Na oportunidade da revisão de seu principal livro, o autor não somente procede 

uma simples substituição literal do termo, mas sim realiza uma integral revisão do trabalho impregnado pela 

concepção da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, além de atentar para outros aspectos igualmente 

relevantes, enriquecendo e atualizando a obra de maneira eximia. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso 

de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 
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3.3.3   A dimensão e eficácia dos direitos fundamentais a partir da investigação de seus 

limites, e a justificativa de uma tomada de posição sobre o método de investigação 

aplicado ao direito contra a autoincriminação 

 

Os pontos sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, apesar de vistos de 

forma bastante limitada, serão úteis para a investigação do direito contra a autoincriminação. 

O estudo apropriado deste objeto deve considerar como determinante o seu caráter de direito 

fundamental. Estudar os direitos fundamentais significa, principalmente, estudar suas 

limitações.424 É o estudo e tentativa de solução dos conflitos entre os direitos fundamentais 

com outros bens jurídicos constitucionais, ou conflitos de direitos fundamentais entre si. 

Assim, o exame adequado do objeto consiste na tentativa de estabelecer: (a) a sua 

área de regulamentação e de proteção; (b) o exercício desse direito e as intervenções na área 

de proteção; (c) os limites dos direitos fundamentais; e (d) os limites dos limites. É necessário 

apresentar, ainda que superficialmente, alguns desses conceitos. 

A área de regulamentação de um direito fundamental representa o conjunto de 

fatos que lhe acometem, por razões físicas ou sociais. É apenas uma disposição genérica 

daquilo que mereceu a atenção do constituinte. Compõe-se da descrição da situação ou 

relação fática que engloba, e da indicação de uma decisão, ainda que aberta, do constituinte, a 

respeito dessa situação.425 

Por sua vez, a área de proteção do direito consiste em uma delimitação mais 

aproximada daquela área de regulamentação, pois nem todas as situações inclusas naquela 

macrorregião mereceram uma proteção distinta feita pelo ordenamento constitucional. A área 

de proteção é menor do que a área de regulamentação quando o constituinte realiza um recorte 

dos comportamentos e situações tematizados pela norma de direito fundamental, sendo apenas 

este conjunto que ele pretende proteger. A principal consequência dessa distinção é que, se o 

comportamento está incluso na área de regulamentação, mas não contido na área de proteção, 

significa que o Estado pode realizar intervenções sem se submeter ao processo de justificação 

constitucional.426 Desta forma, só existe uma limitação do direito fundamental – devida ou 

                                                 

 

424 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 
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indevida, o que ainda será analisado – se aquele comportamento fizer parte da proteção 

constitucional. Se não fizer, não há que se falar em limitação ou “relativização” desse direito. 

Quanto ao exercício dos direitos fundamentais, um esclarecimento que se faz 

necessário em razão do direito em tela: o direito pode ser exercido de forma negativa, ou seja, 

mediante uma abstenção de seu titular. Quando a forma negativa do exercício faz parte da 

área de proteção do direito, a principal consequência é a possibilidade de sua violação quando 

alguém obriga o titular do direito a fazer aquilo que a Constituição não impõe.427 

A intervenção, na área de proteção do direito fundamental, corresponde a uma 

medida da autoridade pública que limita o exercício de um direito fundamental em conflito 

com outro – direito/bem jurídico constitucional –, o que privilegia um dos polos dos 

interesses em conflito, e desencadeia em um inconformismo perante a opção do Estado por 

parte daquele que se considerou lesado em seu interesse.428 Esse inconformismo baseia-se no 

próprio direito fundamental e na alegação de uma intervenção indevida, questionando a 

validade constitucional do fundamento daquela opção feita pelo Estado.429 Assim, é 

necessário verificar a conformidade daquele fundamento do Estado para a limitação feita, de 

acordo com a norma constitucional. Vale destacar que a tarefa dogmática jurídica não é 

resolver diretamente esses conflitos surgidos, mas, sim, analisar as intervenções do Estado em 

relação à sua conformidade constitucional. Em suma, a intervenção é uma ação ou omissão do 

Estado que: impossibilita um comportamento correspondente a um direito fundamental; ou 

liga o seu exercício a uma consequência jurídica negativa.430 Nada obstante, nem toda 

atividade pode ser dimensionada como uma intervenção, devendo se reconhecer um limite 

mínimo de intensidade da intervenção que, quando não ultrapassado, representa uma 

intervenção ínfima que não é juridicamente relevante.431  

Essas intervenções podem ser permitidas, quando há justificação constitucional 

para tanto, ou não permitidas. No caso das intervenções permitidas, o Estado-interventor 

respeita o efeito recíproco dos direitos fundamentais, quando, apesar de admitir a limitação da 
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área de proteção do direito fundamental, o faz de modo a preservar ao máximo o direito.432 

Entre as hipóteses em que a intervenção pode ser justificada constitucionalmente, destacam-se 

para o objeto de estudo433 duas situações: na primeira, quando apesar de aparentemente 

corresponder a uma situação que demanda a proteção do direito contra a autoincriminação, na 

verdade é algo que se situa fora da respectiva área de proteção do direito, o que, no sentido 

técnico-jurídico, nem mesmo representa uma intervenção. A segunda é quando há uma 

intervenção que se justifica pela possibilidade de dois direitos fundamentais colidirem, ou da 

colisão de um direito fundamental com um bem jurídico de interesse geral, 

constitucionalmente preservado.434 Quando a intervenção não for justificada, por óbvio, será 

uma ingerência indevida, cabendo o ônus argumentativo de sua justificabilidade ao Estado e 

não ao indivíduo. 

Quanto aos limites dos direitos fundamentais, que são representados pelas 

intervenções devidas, elas podem indicar algumas figuras: (a) a concretização ou 

conformação mediante lei, quando não há de fato uma limitação, mas o cumprimento de uma 

exigência decorrente da abstratividade da norma constitucional, dotada de baixa densidade 

normativa, e que atribui ao legislador um amplo poder de definição; (b) por meio de reservas 

legais, que o próprio constituinte estabelece como ressalvas do direito; (c) em razão do direito 

constitucional de colisão.435 

Em relação a este último, a colisão de direitos fundamentais, para o objeto de 

estudo, é extremamente importante evidenciar a distinção entre a colisão dos direitos e a 

concorrência. A colisão apenas é verificável quando há uma intervenção, pois o direito 

fundamental de outra pessoa pode estar limitando o exercício do direito fundamental atingido 

pela medida estatal, só sendo verificável in concreto. Por sua vez, na concorrência o problema 

é distinto, havendo dois parâmetros que concorrem, e podendo o titular valer-se de mais de 

um direito fundamental contra uma mesma intervenção estatal, exigindo-se um ônus 

                                                 

 

432 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: a constituição penal. 2 ed. rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 43. 
433 As demais hipóteses são decorrentes, via de regra, de intervenções realizadas pelo poder legislativo. Em 

relação ao direito contra a autoincriminação, o ponto de maior debate reside não na legislação 

infraconstitucional, mas no regramento dado às provas no âmbito do Poder Judiciário, e de práticas da 

Administração Pública na investigação criminal. Por isso que as hipóteses de intervenção apresentadas são 

aquelas que se ligam mais à intervenções não legislativas, mas sim jurisdicionais e da Administração pública. 

Cf.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 144. 
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atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 143. 
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argumentativo da justificação redobrado, quando não for uma concorrência aparente, mas, 

sim, ideal.436 

Por conseguinte, quando ocorrer a colisão dos direitos fundamentais, as soluções 

que aparentam ser mais salutar são a de realizar uma interpretação sistemática da constituição, 

e o critério da proporcionalidade.437 Aqui reside um elemento fundamental do método de 

estudo aplicado ao objeto, que representa uma tomada de posição sobre a teoria geral dos 

direitos fundamentais que se distancia daquilo que se tornou a quase unanimidade nacional, 

em matéria de investigação dos direitos fundamentais. Nessa pesquisa, há uma tentativa de 

distanciamento, ao máximo, da necessidade de realizar a chamada ponderação dos direitos 

fundamentais, como uma técnica segura de resolução do conflito entre os elementos 

constitucionais. 

 Não se aprofundou na crítica quanto à posição que prevalece na doutrina, por não 

ser essa a oportunidade e o objetivo da pesquisa.438 O distanciamento a respeito da 

                                                 

 

436 No caso da concorrência aparente, ao contrário, se afasta aquela invocação aparente, e mantem-se o 

parâmetro da norma específica em face da geral. Para definir qual a norma mais específica que se irá preservar 

como parâmetro, é necessário compreender os critérios de especificidade. Pode haver uma especificidade lógica, 

quando a norma específica contém todos os elementos da norma genérica, e, pelo menos, mais um elemento 

diferenciador especificante. Pode haver, ainda, uma especificidade normativa quando o caso verdadeiramente 

importa à área de proteção de dois direitos – ou de um direito com um bem jurídico constitucional –, mas, em 

uma limitada intersecção existente entre estes, mantendo uma das partes uma proximidade material maior. Cf.: 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, atualizada 

e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 164. 
437 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 163. 
438 Para expandir a visão crítica da doutrina majoritária, é necessário divulgar alguns desses argumentos. Sobre a 

ponderação que se aplica ao caso de conflito entre princípios, esta deveria se contrapor à subsunção, ou seja, a de 

que um caso determinado é uma instância de um caso mais geral. A ponderação possuiria três características: (a) 

se realiza entre princípios em conflito, pela insuficiência das regras tradicionais de subsunção (especialidade, 

hierarquia e temporariedade); (b) é a fixação de uma hierarquia axiológica entre os princípios em conflito; (c) 

essa hierarquia é apenas estabelecida no caso concreto (e não abstratamente), ou seja, é uma hierarquia móvel. 

Duas são as consequências dessa concepção sobre a ponderação: (a) a ponderação é o resultado de uma atividade 

radicalmente subjetiva, ou seja, uma vez que os juízos de valor têm uma natureza essencialmente subjetiva, é 

uma atividade volitiva e não de caráter cognoscente; (b) a ponderação tem como consequência uma forma do que 

podemos chamar de “particularismo jurídico”, sendo este a ideia de que um comportamento de uma razão não é 

nunca idêntico ao de outro caso. Isto se extrai justamente da ideia sobre a hierarquia ser móvel e em concreto. 

Seria uma atividade não controlável racionalmente. Cf.: MORESO, José Juan. Conflictos entre princípios 

constitucionais. In: CARBONELL, Miguel (Org.) Teoría del Neoconstitucionalismo. 2. ed. Madrid: Editora 

Trotta. Colección Estructuras y processos, 2005. p. 99 e ss. Aponta-se que, apesar de objetivar a “justiça dos 

casos individuais”, a técnica tem baixa segurança jurídica e igualmente é escassa de fundamentação teórica. 

Afirma-se que há uma inflação dos parâmetros de ponderação e um recurso a uma ou outra teoria (fim  da 

proteção ou ponderação) que ocorre “segundo o estado das coisas sem maiores fundamentações”. Cf.: AMBOS, 

Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, 

Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 28. Ainda, entre as 

exigências para a ponderação, alega-se que essas exigências apenas existem no plano ideal, mas não no real, 

ocorrendo em verdade uma justificação ex post o direito pelos juízes, e os princípios criados pelo organismo 

jurídico permitem uma maior discricionariedade dos juízes e indeterminação do direito ex ante. 

COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo)Constitucionalismo: um Análisis Metateórico. In: CARBONELL, 
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ponderação encontra, nessa pesquisa, uma justificação lógica. De acordo com essa posição 

dominante, no plano dos conflitos, visualiza-se uma maior distinção entre as espécies 

normativas. Enquanto regras se resolvem pela aplicação de uma e nulidade de outra, já para os 

princípios, existe uma hierarquia axiológica móvel.439 Assim, a técnica da ponderação 

possuiria três características: (a) se realiza entre princípios em conflito, pela insuficiência das 

regras tradicionais de subsunção (especialidade, hierarquia e temporariedade); (b) é a fixação 

de uma hierarquia axiológica entre os princípios em conflito; (c) essa hierarquia é apenas 

estabelecida no caso concreto (e não abstratamente), ou seja, é uma hierarquia móvel. 

Diante disso, para a análise exclusivamente doutrinária, um elemento fundamental 

que compõe essa hierarquia axiológica móvel resta prejudicado: justamente a possibilidade de 

ser móvel, correspondendo ao caso concreto. Por mais aproximativa que seja da realidade – 

valendo-se do estudo da jurisprudência e de casos – não há subsídios suficientes para realizar 

a seleção adequada daquilo necessário ao estabelecimento de uma ponderação, com a 

definição in concreto da prevalência de um ou outro direito fundamental. Se por esse caminho 

for feita uma análise sobre algum direito fundamental, com uma tentativa de ponderação para 

a solução de um conflito, baseando-se no estudo de um caso particular, bastaria que – 

acertadamente – a crítica atentasse para um outro elemento não observado, para que a equação 

que fosse construída estivesse errada, colocando em risco o resultado daquele conflito que se 

tenha chegado. Quanto mais se a “ponderação” for feita com base na seleção de recortes de 

variados casos, ou pela exposição ilustrativa de casos imaginados, nos quais o espectro de 

seleção das variáveis é infindável.440 

Desta forma, é mais prudente buscar, primeiramente, um amadurecimento do que 

                                                                                                                                                         

 

Miguel (Org.) Teoría del Neoconstitucionalismo. 2. ed. Madrid: Editora Trotta. Colección Estructuras y 

processos, 2005. p. 75; E, por fim, mas, em definitivo, Cf.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria 

geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. 
439 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 476. 

Igualmente, Cf.: LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madrid: 

Imprenta, 2010. Cap. 07. 
440 Outros elementos também contribuíram para essa tomada de posição pouco ortodoxa: (a) o sistema de 

transparência e respeito à publicidade dos atos processuais não é realizado de forma satisfatória no ordenamento 

jurídico brasileiro. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal possui um sistema de acesso à jurisprudência e de 

seus julgados que permita um pleno conhecimento do conteúdo do processo. Se torna quase impossível realizar 

uma adequada seleção das variáveis existentes para a ponderação quando não se tem acesso aos fatos, 

argumentos e peças que integram o processo; (b) na ponderação, uma questão determinante é a seleção adequada 

das variáveis que devem ser consideradas para a definição da colisão. Para essa seleção, apesar dos critérios 

dogmáticos apresentados pela doutrina, considera-se indispensável que haja uma experiência do julgador, capaz 

de perceber as nuances e peculiaridades do caso, e que decorre de uma experiência jurídica aprimorada, algo que 

o autor reconhece não possuir, ou não em uma dimensão que considera segura e suficiente para realizar esta 

análise seletiva. 
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seria a área de proteção do direito fundamental, com suas nuances a respeito do exercício e as 

possibilidades de intervenção. Em razão disto já ser, para esta oportunidade, uma contribuição 

satisfatória, especialmente pela aplicação de uma teoria geral dos direitos fundamentais ao 

objeto de pesquisa, acompanhado de uma teoria geral constitucional do processo penal, a 

questão do conflito entre direitos fundamentais, quando abordada, terá preferência pela 

solução por meio da interpretação sistemática e do critério da proporcionalidade. 

Feito este esclarecimento, adiante passará a ser feita a aplicação direta das teorias 

gerais apresentadas: a dos direitos fundamentais e a do processo penal, de uma forma 

adequada ao estudo de um direito em espécie: o direito contra a autoincriminação. 
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4   DIREITO FUNDAMENTAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO NA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: OS CONTORNOS DA 

PROTEÇÃO JURÍDICA 

 

Após consolidadas as premissas do estudo do direito fundamental contra a 

autoincriminação, e já iniciada a abordagem de diversos temas que lhe são correlatos, é 

necessário aprofundar na aplicação da teoria geral dos direitos fundamentais sobre o objeto de 

pesquisa, destacando os contornos constitucionais que a garantia oferece. 

Antes disso, é necessário relembrar uma importante premissa que foi tomada, 

sobre a previsão constitucional estampada no artigo 5º, inciso LXIII. A expansão do direito 

contra autoincriminação decorre de uma péssima formatação textual adotada pelo constituinte. 

No entanto, não se procede a uma ampliação que busca “corrigir” o equívoco na Constituição 

por meio de uma “necessária” interpretação ampliativa. Pratica-se, sim, uma leitura adequada 

do termo constitucional, por meio de uma interpretação sistemática, que permite a abertura do 

normativo para uma aplicação ampliada. Relembrando: quando o constituinte estabeleceu o 

dispositivo, colocou em primeiro plano textual um dever de informação dos direitos. Esse 

dever de informação é balizado por dois vetores: o direito de permanecer em silêncio e o 

direito à assistência de um advogado. Do foco que a constituição determinou, indicando quais 

as margens interpretativas dos direitos “entre os quais” ela expressou na fórmula textual, é 

possível extrair uma única decisão constitucional: a previsão do direito fundamental contra a 

autoincriminação. 

 

4.1   O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

A tentativa de definição do âmbito de proteção de um direito fundamental conduz 

a duas dimensões: uma de ordem material ou objetiva, e outra de ordem pessoal ou 

subjetiva.441 A primeira diz respeito, basicamente, à identificação dos bens jurídicos 

protegidos e à amplitude dessa proteção.442 A segunda, por sua vez, relaciona-se com a 

titularidade do direito fundamental em questão. 

 

                                                 

 

441 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 130. 
442 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 222. 
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4.1.1   O sujeito titular do direito contra a autoincriminação: uma expansão da previsão 

constituída em razão de um processo penal constitucionalizado 

 

A primeira grande questão que é preciso analisar corresponde à titularidade do 

direito fundamental consagrado. Os direitos fundamentais consagrados, em regra, são 

ofertados a todos,443 na medida do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos 

fundamentais consagrados nos incisos deste artigo, apesar de, via de regra, seguirem o 

mandamento de amplíssima previsão quanto à titularidade feita no caput, em algumas 

situações estabelecem categorias específicas de sujeitos.444 É o caso, por exemplo, da 

limitação estabelecida no inciso LXXVI, que trata da gratuidade de registro civil de 

nascimento e certidão de óbito, sendo este benefício restrito aos reconhecidamente pobres. 

Em relação ao direito contra a autoincriminação, a locução textual, já criticada 

anteriormente, possui entre os seus maiores estorvos o fato de instituir, despropositadamente, 

uma limitação subjetiva do direito fundamental, ao estabelecer no normativo textual o direito 

apenas ao preso. Do plano de vista gramatical, o tema é encerrado com a condescendência a 

essa fronteira. 

Todavia, a interpretação literal não se mostra suficiente para explorar o alcance de 

uma norma dessa natureza, assim como das demais normas principiológicas.445 Some-se a isto 

o fato de que a restrição é, em uma perspectiva histórica, despropositada. O direito 

consagrado objetivou a segurança do indivíduo ab initio o processo penal,446 e não apenas 

quando se encontra preso. Realizar essa limitação esvazia o alcance humanitário da defesa 

constituída no direito.447 Assim, há espaço para uma interpretação ampliativa, sem 

caracterizar uma ignorância da norma constitucionalizada. 

                                                 

 

443 Não será aprofundado o debate sobre a titularidade dos direitos fundamentais para o estrangeiro, na 

Constituição Federal de 1988, por não ser oportuno para este estudo. 
444 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 72. A respeito dessas limitações, vale lembrar a 

advertência feita pelo mesmo autor, destacando que mesmo aquele que não for titular do direito fundamental 

pode gozar de seus direitos e ter seus bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica compatível com a 

Constituição. A distinção entre estes, e os titulares do direito fundamental, é que os primeiros não tem a garantia 

constitucional quanto ao direito fundamental de resistência, apesar de poderem se valer de outros meios para a 

reclamação de seus interesses. Cf.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos 

fundamentais. 4. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 130. 
445 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 728. 
446 Item 3.1.2.1.2. supra. 
447 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 729. 
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A doutrina e a jurisprudência adequadamente já aderem a uma leitura ampliativa 

do direito fundamental em foco. Aponta a doutrina que o direito em destaque se presta a 

proteger não apenas quem está preso, como, igualmente, qualquer pessoa a quem seja 

imputada a prática de um ilícito criminal. 448 De forma semelhante, a jurisprudência se 

consolidou em admitir a extensão do direito para sujeitos que não o preso. Admite-se que 

qualquer pessoa que sofra investigações penais, policiais ou parlamentares, ostentando, ou 

não, a condição formal de indiciado, ainda que convocada como testemunha, possua, dentre as 

várias prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer em 

silêncio e de não produzir provas contra si própria.449 

A expansão dessa dimensão subjetiva é viável, em razão de uma 

constitucionalização do processo penal, além de uma interpretação sistêmica da garantia 

plasmada no artigo 5º, inciso LXIII. A Constituição utiliza-se do termo “preso” em diversos 

dispositivos, e com consequências distintas. No inciso XLIX do artigo 5º, garante que é 

assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral; adiante, no inciso LXI, garante 

que ninguém será preso, salvo flagrante delito ou por ordem escrita judicial; no inciso LXIV, 

assegura o direito à identificação do responsável pela detenção ou interrogatório policial; 

assegura, também no mesmo artigo, no inciso LXXV, a indenização para aquele que ficar 

preso além do tempo fixado. 

A atecnia do uso do termo pelo constituinte pode ser bem vislumbrada, quando se 

percebe que o sujeito titular do direito somente pode exercer aquela garantia em determinado 

momento do processo penal, o que transmite a concepção do termo preso sob diferentes 

perspectivas, a depender do curso do processo penal em que pode invocar a proteção. O 

respeito à integridade física e moral é garantida ao preso, independentemente da marcha 

processual, podendo reclamá-la a qualquer tempo. Isto decorre não apenas do direito 

estampado naquele inciso constitucional mas também do respeito à dignidade humana, 

fundamento da república e vértice dos direitos fundamentais. Na verdade, a previsão 

constitucional tem somente a função de esclarecer que o respeito à integridade permanece 

mesmo na situação excepcional de cárcere do indivíduo. 

Quando estabelece o direito à identificação do responsável pela prisão ou do 

interrogatório policial, está identificando um direito relativo ao indivíduo a partir do momento 

                                                 

 

448 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 728; MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 638. 
449 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 107.285 / RJ. Rel.: Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Pub.: 07/02/2011. 
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em que é detido. Apesar de poder reclamar o direito posteriormente, no curso do processo 

penal, é um direito voltado para o momento pré-processual, especificamente a fase policial, 

como evidente na determinação da garantia também sobre o ato do interrogatório policial. 

Entretanto, este mesmo direito é assegurado ao preso no decorrer do seu interrogatório 

judicial. 

Ao estabelecer o direito à indenização, o constituinte foi objetivo ao esclarecer 

que é um direito concedido em razão de erro judiciário, ou para aquele que ficar preso além 

do tempo necessário fixado na sentença. A prisão processual, quando decretada em autos 

próprios, é feita por meio de sentença. Contudo, ressalvada a hipótese da prisão temporária, 

cuja lei definidora estabelece prazo fixo, as demais espécies de prisões processuais não têm na 

sentença a fixação de prazo. Assim, se resta estabelecido como parâmetro o tempo 

determinado na sentença, a norma constitucional se refere mais aproximadamente do preso 

definitivo, aquele que é recolhido ao cárcere após o trâmite processual. Entretanto, isto não foi 

obstáculo para ampliar essa proteção para outra categoria de preso, em razão de merecer igual 

tratamento no ordenamento jurídico, fazendo jus ao mesmo direito. Desta forma, o Superior 

Tribunal de Justiça450 já teve oportunidade de estabelecer o direito à indenização do preso que 

                                                 

 

450 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 802.435- PE. Rel.: Min. Luiz Fux. Julg.: 16/10/2006. Pub.: 

30/10/2006. Sobre o julgado, a parte da Ementa que interessa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DECORRENTE DE ATOS PRATICADOS PELO PODER 

JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DE CIDADÃO EM CÁRCERE POR APROXIMADAMENTE TREZE ANOS 

(DE 27/09/1985 A 25/08/1998) À MINGUA DE CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE 

OU PROCEDIMENTO CRIMINAL, QUE JUSTIFICASSE O DETIMENTO EM CADEIA DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DO ESTADO. ATENTADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação de 

indenização ajuizada em face do Estado, objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes da ilegal manutenção do autor em cárcere por quase 13 (treze) anos ininterruptos, de 27/09/1985 a 

25/08/1998, em cadeia do Sistema Penitenciário Estadual, onde contraiu doença pulmonar grave (tuberculose), 

além de ter perdido a visão dos dois olhos durante uma rebelião. (...) 3. Consectariamente, a vida humana passou 

a ser o centro de gravidade do ordenamento jurídico, por isso que a aplicação da lei, qualquer que seja o ramo da 

ciência onde se deva operar a concreção jurídica, deve perpassar por esse tecido normativo-constitucional, que 

suscita a reflexão axiológica do resultado judicial. (...)10. Deveras, a dignidade humana retrata-se, na visão 

Kantiana, na autodeterminação; na vontade livre daqueles que usufruem de uma vivência sadia. É de se indagar, 

qual a aptidão de um cidadão para o exercício de sua dignidade se tanto quanto experimentou foi uma "morte em 

vida", que se caracterizou pela supressão ilegítima de sua liberdade, de sua integridade moral e física e de sua 

inteireza humana? 11. Anote-se, ademais, retratar a lide um dos mais expressivos atentados aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Sob esse enfoque temos assentado que "a exigibillidade a qualquer tempo dos 

consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade 

humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu 

regramento superior estabelecendo no art. 1º que 'todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos'. Deflui da Constituição federal que a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer 

sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os 

efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos 

humanos e o direito processual". (REsp 612.108/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 03.11.2004). 
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permanece detido, por tempo desproporcional, em razão de prisão preventiva, espécie de 

prisão processual que não possui um tempo fixado na sentença.451 

Nesta acertada decisão, foi possível expandir aquela previsão constitucional 

inicialmente exposta pela interpretação literal do dispositivo, passando a integrar também, na 

área subjetiva de proteção do direito fundamental, uma categoria diversa de sujeitos, mas em 

razão de uma interpretação sistemática.452 Aquela forma pouco precisa de definir o titular do 

direito fundamental, utilizada pelo constituinte, deve tomar em conta, para sua interpretação, 

o momento processual adequado que a garantia pode se estabelecer. 

Outrossim, quando considerada a titularidade de um direito como restrita a uma 

categoria de pessoas, que é determinada em razão da aplicação de uma sanção em razão do 

cometimento de um delito453 – o preso –, não soa coerente estabelecer que esta categoria terá 

alguma exclusividade de direitos, dos quais não possa usufruir os demais indivíduos sujeitos a 

mesma ameaça. Por isso mesmo que, na verdade, quando a Constituição estabelece um direito 

à integridade física e moral do preso, quer garantir esse direito até mesmo a essa categoria, 

pois a sanção aplicada a ele também segue parâmetros constitucionais. Disto não implica em 

negar tal direito aos sujeitos do processo penal, em outros momentos, quando a mesma 

violação se mostrar possível: exemplo, a garantia da integridade física e moral do indiciado. 

Ocorre que a constitucionalização do processo penal, realizada pela própria 

Constituição Federal de 1988, consolidou a liberdade como regra do processo penal, e a 

prisão ocupando sua posição de exceção que lhe cabe. Porém, à época da consagração do 

direito fundamental contido no inciso LXIII do artigo 5º, a liberdade é que era excepcional, e 

a situação de preso correspondia à maior parte dos envolvidos em um processo penal. 

A parte do Código de Processo Penal mais comprometida com o regime de força – 

policialesco e antidemocrático –, que lhe deu origem, era àquela referente à prisão. O 

indivíduo era privado da liberdade antes da sentença definitiva sob diversas razões. A 

determinação legal de um crime como sendo mais grave, em razão de ser inafiançável, por si, 

era suficiente para manter alguém preso no curso do processo. Igualmente, o flagrante delito 

                                                 

 

451 Nesse sentido, Walter Nunes da Silva Júnior esclarece que é devida a indenização ao preso por tempo 

desproporcional como decorrência do princípio da razoável duração do processo. SILVA JÚNIOR, Walter 

Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo 

regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais (prisão e medidas diversas 

da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 601. 
452 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 603. 
453 Ou ainda, em razão da existência de provas suficientes que permitam sua detenção não definitiva, seja em 

razão de flagrante ou de enquadrar nas hipóteses que autorizam a prisão preventiva ou temporária. 
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permitia a aplicação da privação da liberdade ab initio até o trânsito final do julgado. Fora 

isso, existiam as hipóteses de prisão preventiva obrigatória, determinada para os crimes com 

pena igual ou superior a 10 anos, que implicava na prisão do acusado, independentemente de 

flagrante ou motivação judicial. Até mesmo o recurso de apelação do Ministério Público, 

sobre uma sentença absolutória, tinha o efeito de suspender o direito de liberdade do 

indivíduo.454 Em todas essas situações, fora tantas outras, o indivíduo passava a se incluir na 

categoria de preso. 

A filtragem constitucional que exige os direitos fundamentais tardaram a alcançar 

o processo penal, especialmente no que tange às normas relativas à prisão. Contudo, em 2011, 

com a segunda etapa da Reforma Tópica do Processo Penal,455 buscou-se sanar essa 

incongruência entre o ordenamento infraconstitucional e as determinações constitucionais. É 

possível estabelecer que, a partir deste ponto, é que se consolidou uma regra que a própria 

Constituição Federal de 1988 cuidou de indicar: a liberdade é a regra, a prisão é a exceção.456 

Logo, o que resta perceber é que aquela garantia estabelecida na Constituição em 

1988 representava uma dimensão subjetiva amplíssima. Na verdade, indicava quase que a 

totalidade dos indivíduos envolvidos como sujeito principal de um processo penal, e antes 

mesmo do início do processo, na fase policial. Garantir o direito ao preso, no contexto de um 

processo penal ainda não modificado, era muito mais que garantir o direito apenas ao preso. 

Na verdade, significava garantir o direito no momento de maior necessidade de sua 

realização: o ato da prisão do indivíduo, ainda que no início do processo.457 Por sua vez, 

atualmente, somente após o processo de filtragem constitucional, a compreensão da categoria 

de indivíduo preso no processo penal é reduzida às hipóteses excepcionais de prisão 

processual. 

Diante disso, não é coerente interpretar que, em razão de um fenômeno de 

modificação do processo penal, muito mais alinhado à garantia da liberdade e pautado na 

presunção de inocência – fenômeno este que decorre imediatamente da própria Constituição –

                                                 

 

454 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 65. 
455 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 67. 
456 Sobre a importância desta segunda fase da reforma pontual operada no Código de Processo Penal, Cf.: 

SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário 

e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 

401 e ss. 
457 Frise-se, o que era a regra do processo. 
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, tenha a área de proteção do direito fundamental contra a autoincriminação, na sua dimensão 

subjetiva, sido reduzida. 

Em consequência, qual seria, portanto, a compreensão da dimensão subjetiva atual 

do direito contra a autoincriminação? Como afirmado anteriormente, essa dimensão subjetiva 

deve se relacionar com o momento em que a garantia constitucional melhor pode se realizar. 

Desta forma, o direito fundamental tem como titular todo aquele envolvido no processo 

penal, ainda que não formalmente, mas que esteja em potencial situação de ter, judicialmente, 

verificada a sua responsabilização a respeito do cometimento de um ato ilícito criminoso. 

Nessa categoria, o direito seria destinado ao acusado458, de um modo geral, incluindo: o 

suspeito, o indiciado e o formalmente acusado como réu. Isto porque, em qualquer das fases 

da persecução criminal, o direito se mostra adequado à proteção daquela posição jurídica 

ocupada pelo acusado. 

 

4.1.1.1   A extensão da proteção do direito contra a autoincriminação às testemunhas, como 

consequência da compreensão do acusado em sentido material 

 

Ao garantir o direito em razão do risco da violação, é possível compreender, entre 

os titulares, aquelas pessoas não formalmente acusadas, mas que integram o processo criminal 

e, potencialmente, podem sofrer suas consequências. Assim, a testemunha também possui o 

direito de não autoincriminação, apesar de não figurar no polo subjetivo passivo da demanda 

judicial de um processo penal. 

Na experiência americana, a extensão para além do acusado permite alcançar as 

testemunhas, especialmente por meio dos decretos de imunidade em razão daquilo que 

declarar.459 Entretanto, essa proteção não é absoluta, buscando fugir de uma banalização do 

uso do direito em razão de riscos imaginários, e por um dever de cooperação dos cidadãos 

com a lei, evitando um esconderijo atrás do privilege.460 Logo, enquanto ao réu é garantido 

um direito de se manifestar ou não, livre de qualquer prejuízo, à testemunha é dada apenas a 

                                                 

 

458 Apesar de no sentido técnico-processual o termo “acusado” somente se referir ao indivíduo denunciado pelo 

Ministério Público em uma Ação Penal Pública, será utilizado em sentido mais amplo, aproximando da 

concepção material esboçada, que envolve outros sujeitos do processo penal que foram ou vierem a ser 

formalmente denunciados. 
459 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 42. 
460 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 46. 
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possibilidade de abster-se de manifestar quanto às perguntas diretamente ligadas à 

autoincriminação, ou aquelas que constituam uma conexão com a cadeira de evidências. 

Quem estabelece o risco de incriminação não é a testemunha, mas, sim, o julgador, embora 

não possa exigir daquele que prove o risco quando suscitar essa proteção. O ponto principal é 

que o direito recai somente quando, de forma evidente, a resposta ou explicação por recusar a 

responder possa gerar prejuízo para a testemunha, não protegendo de riscos especulativos.461 

Essa possibilidade de proteção também à testemunha decorre de uma concepção 

não formal do sujeito como acusado. O titular do direito é aquele que materialmente esteja na 

qualidade de acusado, ainda que não formalizado no ato.462 Assim, é possível assegurar 

aquele que figura como testemunha, no que for relativo a perguntas que lhe sejam prejudiciais 

ao lhe retirar da postura de declarante, para uma potencial situação de acusado. 

A acusação material é determinada pela existência de indícios incriminadores, 

ainda que não haja a formalização da situação por meio da acusação ou denúncia. A Corte 

Europeia de Direitos Humanos já aceitou essa concepção ampla de acusado penal. O objetivo 

é evitar uma manipulação processual do papel dos sujeitos. E foi justamente atinente a essa 

situação que o Supremo Tribunal Federal ampliou seu posicionamento sobre a matéria, 

passando a admitir a proteção do direito contra a autoincriminação às testemunhas.463 Ao 

vislumbrar essa manipulação processual – que ocorria constantemente nos procedimentos das 

Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), quando buscavam contornar o direito ao silêncio 

do acusado convocando os suspeitos ou investigados para depor como se fossem testemunhas 

–, o STF passou a aderir a uma concepção material de acusado, garantindo o direito também à 

testemunha.464 

A testemunha, diferentemente do acusado, possui um dever de falar a verdade.465 

Contudo, quando se relacionar a declarações que potencialmente lhe coloquem na posição de 

                                                 

 

461 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 110. 
462 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 133. 
463 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 134. 
464 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 79.812/SP. Rel.: Min. Celso de Melo. Julg.: 08/11/2010. No mesmo 

sentido: BRASIL, Supremo Tribunal Federa. HC 106.876/RN. Rel.: Min. Gilmar Mendes. Julg.: 14/06/2011 

com Ementa: Habeas Corpus. 2. Falso testemunho (CPM, art. 346). 3. Negativa em responder às perguntas 

formuladas. Paciente que, embora rotulado de testemunha, em verdade encontrava-se na condição de 

investigado. 4. Direito constitucional ao silêncio. Atipicidade da conduta. 5. Ordem concedida para trancar a 

ação penal ante patente falta de justa causa para prosseguimento. 
465 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 729. 
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acusado, passa a gozar dos direitos sobre suas declarações como se acusado fosse. É uma 

garantia menos ampla que a do acusado, que pode se recusar a responder qualquer pergunta. 

A testemunha não figura como “principal ator” do processo, e as perguntas não são a ela 

dirigidas com o objetivo de investigar a seu envolvimento como autor de qualquer ilícito. Em 

razão disso é que a proteção envolve somente essas situações excepcionais, pois, se todas as 

perguntas a ela dirigidas são incriminatórias, deveria figurar, formalmente, como acusada.466 

Como último ponto sobre as testemunhas, é necessário deixar clara uma distinção. 

O direito ao silêncio, como expressão do direito contra a autoincriminação, que pode ser 

conferido à testemunha, na situação material de acusado, não se confunde com a possibilidade 

de a testemunha recusar-se a depor, ou seja, de ser ouvida, ou, então, quando imprescindível, 

de não responder às perguntas, em razão de parentesco com o acusado, que consta no artigo 

206 do Código de Processo Penal. A fundamentação do direito ao silêncio da testemunha não 

é a mesma daquela prevista no citado dispositivo, pois, neste, o que se busca proteger não é a 

autoincriminação, mas, sim, um respeito à intimidade e confiabilidade das relações 

familiares.467 

 

4.1.1.2   O caráter personalíssimo do direito contra a autoincriminação como obstáculo para 

incidência em relação a terceiros 

 

Ponto relevante sobre a dimensão subjetiva da área de proteção do direito em 

análise diz respeito ao critério de personalíssimo que lhe é inseparável. O direito contra a 

autoincriminação apenas pode ser exercido pelo próprio acusado, em defesa de seus 

interesses.468 Não existe possibilidade de arguir uma proteção contra uma autoincriminação 

para beneficiar – ou para não prejudicar – terceiros. Da mesma forma, não se pode arguir que 

uma prova produzida por terceiros gere uma autoincriminação. 

Ainda que haja uma proximidade de intensidade – entre o instinto de defesa que 

desperta no acusado quando lhe é atribuído uma acusação e o instinto de proteção quando a 

                                                 

 

466 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 135. 
467 Portanto, não é adequado, ainda que lege ferenda, ampliar o disposto no artigo 206 do CPP para incluir uma 

desobrigação de depor em relação aos fatos que incriminem a própria testemunha, por serem situações 

nitidamente baseadas em proteções diversas. Em oposto, Cf.: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e 

contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 165. 
468 O exercício do direito por meio do advogado não rompe com essa afirmação. O advogado representa os 

interesses de seu defendido, sendo o legitimado processual para tanto. Não realiza a defesa em nome próprio e 

com interesses próprios, mas sim, funciona como uma extensão técnica dos interesses do acusado. 
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acusação recai sobre aqueles que lhe são próximos –, os bens jurídicos são distintos. Assim, o 

direito é limitado à pessoa que pode sofrer as consequências da revelação daqueles fatos, e é 

direcionado à pessoa, e não à informação. Protege de produzir ele próprio as provas, mas não 

de sua produção.469 Em decorrência, arguir uma proibição de utilização dessa prova não é 

sustentável se o motivo da irresignação for beneficiar terceiros, ou seja, se o intuito for não 

ocasionar a incriminação de um parente.470 

Dessa forma, novamente quanto às relações familiares, a possibilidade de 

impedimento de declarações contra os próprios parentes prevista na lei, não se relaciona à 

autoincriminação. Tanto é assim que, no caso de arguir esse impedimento baseado na lei, essa 

recusa em depor poderá ser negada em razão da necessidade da prova – havendo um mero 

impedimento relativo, que é facilmente superado em razão da indispensabilidade daquela 

prova –, o que, se fosse relativo ao direito contra a autoincriminação, seria inadmissível por 

esvaziar totalmente seu conteúdo. Não se confunde com a situação em que a testemunha cala 

com o objetivo de se autopreservar de uma incriminação.471 

O caráter de ser um direito personalíssimo também importa na análise da 

compatibilidade ou não do direito contra a autoincriminação, e alguns instrumentos 

processuais, como os incentivos legais à confissão e delação premiada. Sobre esta relação, é 

necessário investigar dois aspectos: um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. 

Em relação ao aspecto subjetivo, o direito contra a autoincriminação é compatível 

com esses institutos, pois, ao ser exercível exclusivamente pelo acusado e em seu próprio 

benefício, importa também no fato de que não se pode arguir uma autoincriminação em 

virtude de ato cometido por terceiros.472 Assim, se uma prova incriminatória tem origem na 

colaboração de um coautor, não se pode buscar sua inutilidade por uma suposta violação do 

                                                 

 

469 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 101. 
470 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

34. 
471 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 237. Se o direito contra a autoincriminação pudesse ser afastado sempre que a 

necessidade da prova se mostrasse relevante, o direito estaria esvaziado em quase todas as situações em que, com 

mais razão, é invocado. Este crivo de necessidade da prova é o mesmo que vigorou por muito tempo no processo 

inquisitivo. 
472 Para tornar mais clara a distinção com o ponto inicial deste tópico: na primeira parte, o sujeito não pode 

arguir o direito com o objetivo de proteger terceiro. Assim, A não pode suscitar uma proteção contra a 

autoincriminação em virtude de suas declarações poderem gerar a incriminação de B. Na segunda parte, o sujeito 

não pode arguir que houve uma violação do direito em razão de uma conduta de terceiros. Assim, B não pode 

reclamar a proteção do direito em razão de uma prova produzida por A, e que teve como consequência sua 

incriminação. 
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direito contra a autoincriminação. Aquele comportamento do terceiro foge da área de proteção 

do direito personalíssimo. 

Em relação ao aspecto objetivo, é necessário esclarecer se a existência de 

incentivos à confissão ou de benefícios em razão da colaboração com a incriminação de 

outros coautores – o que implica, via de regra, no reconhecimento de sua própria incriminação 

– geram ou não uma situação de lesão ao direito, se representarem formas de coerção do 

indivíduo. Essa verificação será feita adiante, pois, em relação a isso, o caráter personalíssimo 

do direito não exerce influência determinante.473 

 

4.1.1.3   A proteção do direito contra a autoincriminação exclusivamente para as pessoas 

naturais 

 

Esse traço de personalidade do direito implica, também, na proteção ser 

integralmente dedicada apenas às pessoas naturais. A respeito das pessoas jurídicas, em 

primeiro lugar, verifica-se que a sua responsabilidade criminal é extremamente limitada às 

hipóteses autorizadas pela constituição. Ainda, quando admissível a imputação de fato 

criminoso à pessoa jurídica, é indispensável que haja, simultaneamente, a verificação da 

imputação da pessoa natural responsável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve 

a oportunidade de se posicionar, e, com razão, manteve a decisão bem fundamentada da 

instância em primeiro grau. Na oportunidade, o Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, 

titular da 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, fundamentadamente, 

deixou de receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, em razão de sua 

inépcia, uma vez que, na oportunidade, o parquet havia formulado acusação isoladamente 

contra o ente coletivo. Na decisão, restou consignado que a pessoa jurídica só pode ser 

responsabilizada quando houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em 

benefício do ente moral.474 

A solução dada aparenta ser a melhor opção entre aqueles que consideram a 

responsabilização criminal das pessoas jurídicas uma boa opção. Esta é uma matéria 

                                                 

 

473 Este ponto importa muito mais ao estudo da área de proteção objetiva do direito contra a autoincriminação. 

Para essa análise, Item 4.2.1.4.4. infra. 
474 O julgado se refere ao processo n.º 0009689-49.1999.4.05.8400, cuja sentença foi mantida pelo STJ no REsp 

610.114. Cf.: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. REsp 610.114/RN. Rel.: Min. Gilson Dipp. 

Pub.: 19/12/2005. 
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controvertida.475 Em regra, admite-se que a Constituição permite que, por meio de legislação 

infraconstitucional, seja possibilitada a responsabilização das pessoas jurídicas, com 

fundamento no artigo 173, §5º e no artigo 225, § 3º da Constituição Federal de 1988. 

Mesmo nessas hipóteses, não se aplica o direito contra a autoincriminação. A 

proteção que o direito busca estabelecer se relaciona com aspectos extremamente subjetivos 

do acusado, o que não é alcançável pela pessoa jurídica. Quando o Código Civil estabelece 

que são aplicáveis às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção ao direito da personalidade, 

estabelece uma limitação de ordem natural. A ficção jurídica que representa uma pessoa 

jurídica nunca poderá ser totalmente igual à realidade das pessoas naturais. O limite é a 

própria personalidade e subjetividade do indivíduo, que esta não possui. Outrossim, qual é o 

tipo de coerção que pode sofrer uma pessoa jurídica de forma que lhe retire a capacidade de 

autodeterminação? O traço determinante de violação direta à dignidade humana, como ofensa 

ao traço distintivo da personalidade do indivíduo, não encontra ameaça nessas hipóteses.  

De um ponto de vista prático, a pessoa jurídica não pode sofrer uma coerção para 

se confessar. Restam apenas, na proteção desse direito, expressões não orais, como a 

necessidade de apresentação de documentos. Nesses casos, não é possível alegar um direito 

contra a autoincriminação sob pena de inviabilizar o controle estatal que deve ser feito sobre 

essas entidades.476 

É possível haver uma proteção às pessoas jurídicas, apenas, de forma indireta, e 

que por si, mostra-se suficiente. A proteção conferida aos indivíduos que participam do 

processo criminal em que há, entre os acusados, uma pessoa jurídica,477 reflexamente permite, 

ainda que de forma limitada, a proteção dessa pessoa jurídica contra a autoincriminação.478 

                                                 

 

475 VIEIRA, Ariovaldo M (Coord.). Temas relevantes no direito penal econômico e processual penal. São 

Paulo: Federal, 2007. p. 21. 
476 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 101. 
477 Mesmo que de forma temperada, ainda prevalece no ordenamento jurídico, a necessidade de observar a teoria 

da dupla imputação nos processos envolvendo a responsabilização criminal das pessoas jurídicas. Assim, a 

pessoa jurídica não figura como única denunciada em um processo criminal. Sobre o temperamento dessa teoria, 

o STF se posicionou no HC 85579/MA com Ementa: 1. Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária (Lei no 

8.137, de 1990). Crime societário. 2. Alegada inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta 

individualizada dos acusados. 3. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão da mera 

ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 4. Configura condição de admissibilidade 

da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela 

condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos. Precedentes (HC no 

80.812-PA, DJ de 05.03.2004; RHC no 65.369-SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27.10.1987; HC no 73.903-

CE, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; HC no 74.791-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 09.05.1997; 

e RHC no 59.857-SP, Rel. Min. Firmino Paz, DJ de 10.12.1982). 5. No caso concreto, a denúncia é apta porque 

comprovou, de plano, que todos os denunciados eram, em igualdade de condições, solidariamente responsáveis 

pela representação legal da sociedade comercial envolvida. 6. Habeas corpus indeferido. Rel.: Min. Gilmar 
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4.1.1.4   O alcance do direito com vias à proteção contra a autoincriminação restringindo a 

efetividade do direito ao âmbito do processo penal, e a possibilidade de seu exercício fora da 

jurisdição criminal 

 

A proteção conferida àquele na posição de acusado, seja formalmente ou 

materialmente, diz respeito a uma garantia inerente ao processo penal. O elemento principal é 

a possibilidade de ser acusado do cometimento de um fato crime. Assim, o direito estende-se 

para ampliar não apenas o acusado em procedimento policial e processo penal da forma típica 

mas também aquelas situações em que a investigação – de fato crime - ocorra por outros 

meios. Alcança, portanto, o acusado perante as Comissões Parlamentares de Inquérito,479 uma 

vez que, apesar de ser uma investigação realizada pelo poder legislativo, no exercício de seu 

poder atípico, tem competência para apurar a responsabilidade criminal dos infratores, 

conforme acentua o §3º do artigo 58 da Constituição Federal de 1988.480 

O elemento determinante é a existência de uma relação da prova a ser produzida, 

com nexo causal a um fato considerado como crime. Assim, alcança a pessoa em qualquer 

procedimento, perante qualquer dos poderes – e mesmo naqueles conduzidos pelo Ministério 

Público –, a fim de evitar a produção da prova desfavorável a ser utilizada em processo 

criminal.481 Desta forma, protege o indivíduo das consequências relacionadas ao aspecto 

criminal, e não da consequência direta daquele processo que figure.482 

Assim sendo, a efetividade do direito contra a autoincriminação se revela, apenas, 

no processo penal. Mas, o seu exercício pode surgir em qualquer procedimento. A distinção é 

                                                                                                                                                         

 

Mendes. Julg. 24/05/2005. Pub.: 24/06/2005. – Assim, apesar de admitir a ausência de individualização da 

conduta de cada indivíduo, o que tornaria impraticável a denúncia, não se dispensa o envolvimento dos sócios no 

processo criminal. Por fim, alerte-se que é equivocado apontar que o STF mudou de entendimento sobre este 

tema a partir do julgado apresentado no Informativo 639/2011 do STF (RE 628582 AgR/RS rel. Min. Dias 

Toffoli, 6.9.2011). No caso, o que o STF admitiu foi que há uma cisão da responsabilidade penal da pessoa física 

e jurídica, o que é exigência da ausência de responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Mas, não se 

dispensou da necessidade da dupla imputação. Desta forma, parece que, se é possível a responsabilização penal 

da pessoa jurídica, a melhor solução é manter, ao menos, a teoria da dupla imputação. 
478 Contudo, vale destacar que diversos países conferem essa garantia estendida às pessoas jurídicas, como a 

Inglaterra, o Canadá e a Nova Zelândia. HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do 

princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 136. 
479 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 79244/DF. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julg. 23/02/2000. 
480 Em alguns países, essa expansão para as investigações legislativas é vedada, especialmente por considerar tais 

apurações muito mais próximas de questões políticas e não jurídicas. Cf.: LEVY, Leonard Williams. Origins of 

the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 425. 
481 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 141. 
482 LEVY, Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 

425. p. 406. 



174 

 

que, no processo penal, e apenas neste, a garantia constitucional determina uma dupla 

obrigação: que não haja produção ou uso da prova autoincriminatória; e que, do exercício do 

direito de se recusar a produzir tal prova, não haja um prejuízo ao acusado. Nos outros 

âmbitos de incidência da jurisdição, que não a penal, o direito não encontra essa dimensão. 

Portanto, é possível que o acusado exerça o direito de não se autoacusar483 em 

qualquer procedimento, de qualquer natureza. Porém, não representa uma intervenção na área 

de proteção do direito em estudo, a existência de consequências prejudiciais ao indivíduo, em 

razão da adoção dessa postura, desde que, legalmente, seja estabelecida aquela consequência, 

e que esta não seja uma sanção penal. Por isso, é admissível no âmbito civil, por exemplo, o 

reconhecimento da paternidade atribuída a uma pessoa em razão da recusa de se submeter ao 

exame de paternidade.484485 Igualmente, pode a lei estabelecer que a inércia ou o silêncio do 

indivíduo gera a ele uma assunção daquilo que lhe foi acusado, como ocorre no 

reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia do réu.486 

O prejuízo daquele exercício do direito é que deve ter uma repercussão 

criminal,487 para que este se insira na área de proteção do direito contra a autoincriminação. 

Se a relação estabelecida for entre uma prova a ser produzida, com uma sanção não penal, não 

estará na área de proteção do direito. Assim, o exercício do direito fora do âmbito penal 

permite que o indivíduo sofra as consequências legalmente estabelecidas para aquele 

comportamento, diante daquele procedimento. Entretanto, se esta mesma situação for levada 

como evidência para um processo penal, o comportamento negativo do indivíduo não lhe 

poderá ser prejudicial. 

                                                 

 

483 A existência de lide no processo ou procedimento implica, de uma forma ampla, na condição de quase sempre 

alguém acusar uma pessoa de um determinado comportamento. 
484 Assim como restou estabelecido na lei 12.004 de 2009, que alterou a lei 8.560 de 1992, passando à prever no 

artigo 2-A que na ação de investigação de paternidade, a recusa do réu em se submeter ao exame de DNA gerará 

a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. 
485 Vale alertar que a consequência dessa restrição no âmbito do processo civil não representa uma desproteção 

total à liberdade com que o acusado pode agir. A consequência de sua posição poderá ser uma presunção jurídica, 

por exemplo, mas, nunca, uma autorização para coagir o acusado à agir. Neste sentido, muito relevante o debate 

feito no STF na oportunidade do julgamento do HC 71.373-4/RS. Entre os votos, destaque para a posição do 

ministro Rezek, relator do processo, quando alertou que a recusa do investigado no processo civil implica em um 

descumprimento do dever de colaboração que se apresenta naquele âmbito. Segue afirmando que, se o conflito é 

entre a liberdade do indivíduo e a sociedade, em razão de uma ofensa penal, o primeiro irá gozar do direito de 

não autoincriminar-se. Contudo, se o conflito é entre interesses inicialmente privados, no caso a identidade do 

filho e a intimidade do pai, então este não poderá se furtar, sem consequências da ausência de colaboração. Por 

sua vez, o Min. Marco Aurélio alerta que a resposta à esta situação nunca poderá ser a de uma coerção do 

indivíduo à realização forçada do exame, mas pela presunção dos fatos alegados. Cf.: BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. HC 71.373-4/RS. Rel. Min. Francisco Rezek. 1ª Turma. Pub. 22/11/1996. 
486 Código de Processo Civil. Artigo 319. 
487 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 142. 
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Em razão do que foi posto, é equivocado alegar que o direito contra a 

autoincriminação implicaria na impossibilidade de aplicação de penalidade administrativa ao 

motorista que se recusar a realizar o exame de alcoolemia. Estabelece o §3º, do artigo 277, do 

Código de Trânsito Brasileiro, que serão aplicadas penalidades e medidas administrativas ao 

condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos para a 

verificação de seu estado de influência de álcool ou outra substância psicoativa.488 Na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.103, que questionou diversos dispositivos da denominada 

“Lei seca” (Lei 11.705 de 19 de junho de 2008), o parecer do Ministério Público Federal foi 

certo ao esclarecer que o direito constitucional, estabelecido no inciso LXIII do artigo 5º, 

incide no processo penal e nos procedimentos administrativos, garantindo o direito de não 

colaborar com a investigação ou instrução criminal, de não declarar contra si mesmo, de não 

confessar e de não falar a verdade.489 Entretanto, a conclusão a que chegou o parquet não foi 

tão precisa quanto sua fundamentação. Afirmou-se que em razão desse direito, as sanções 

administrativas, aplicadas ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos, 

seriam inadmissíveis.490  

O que o direito protege, nessa situação, é que a recusa do motorista não sirva para 

fundamentar uma sanção criminal, ou seja, será inservível como prova no processo penal pelo 

crime de direção de veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica ou outra substância 

narcótica. Mas, não será hábil a afastar a sanção não penal. A recusa do indivíduo em produzir 

aquela prova autoincriminatória é protegida como forma de exercício do direito em qualquer 

procedimento. Porém, a proteção conferida da impossibilidade dessa postura resultar em 

prejuízo tem efetividade que é restrita ao processo penal. Logo, não é uma interferência na 

área de proteção do direito a aplicação de sanções não penais. 

No aspecto extrapenal, não incide como obrigação entre os particulares, pois a 

incriminação é exclusiva do Estado. A parte deve sopesar os interesses em jogo para saber se 

irá suportar o ônus estabelecido ao calar ou risco de falar.491 Entretanto, adotando a segunda 

conduta, terá produzido prova legítima, inclusive para um processo criminal, em uma primeira 

                                                 

 

488 A previsão foi instituída pela lei 11.705 de 2008. 
489 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.103/DF. 
490 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. ADI 4.103. Parecer do MPF. p. 36.  
491 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 148. 



176 

 

análise.492 O princípio da vedação à autoincriminação não opera efeitos sobre as regras de 

distribuição do ônus da prova no processo civil.493 

É importante frisar que retirar do âmbito de proteção do direito contra a 

autoincriminação algumas condutas que a ele são atribuídas, não significa esvaziar de 

proteção esses casos. Apenas é necessário distinguir o que importa ao direito em observação e 

o que não lhe incube proteger, como forma de solidificar esse âmbito de proteção e não 

banalizar o direito. Assim, se está afirmando que é totalmente legítimo, por exemplo, exigir 

de um trabalhador que se submeta a um exame de sumário de urina, com fins a verificar se fez 

uso de substâncias termogênicas para se manter acordado, com objetivo de ultrapassar o 

período comum de direção de um veículo de transporte. Ou, exigir de um trabalhador-atleta 

que realize exames periódicos, para verificar o uso de substâncias que configurem dopping. 

Ou, ainda, estabelecer uma rotina em que todas as ligações efetuadas no ambiente de trabalho, 

por meio de aparelho funcional, ou mensagens eletrônicas trocadas por um sistema de 

informática da própria empresa, tenham seu conteúdo controlado. Essas situações podem ser 

questionadas quanto a outros direitos fundamentais, como o direito à intimidade e 

privacidade. Mas, em nenhuma dessas situações deve ser alegado o direito contra a 

autoincriminação, pois as situações acusadas – aquilo que se verifica como sendo atribuível 

ou não ao indivíduo – não configuram um fato crime.494 

Da mesma forma, em relação a outras previsões extrapenais, vislumbra-se uma 

adequação que não viola o direito fundamental contra a autoincriminação.495 Uma situação 

                                                 

 

492 Excepcionalmente podem ser equiparadas as consequências e sanções de não agir no processo extra penal, 

com uma forma de coerção relevante à proteção do direito no campo do processo penal. Como exemplo, o risco 

de demissão do trabalhador por não se submeter à uma determinada prova. Contudo, aqui estaremos na dimensão 

objetiva da área de proteção, no exame sobre o elemento coerção. Ainda assim, nessas situações excepcionais, o 

direito apenas poderá ser arguido quando em jogo também um risco de assumir uma conduta considerada crime.  
493 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 148. 
494 Em regra, pois, excepcionalmente, por exemplo, as substâncias que servem para o dopping do atleta podem 

ser consideradas proibidas e configurar um ilícito penal. 
495 Entre outras situações em que o direito se relaciona com o âmbito extrapenal na doutrina: no direito 

administrativo temos a previsão de uma obrigação de colaborar do processado prevista na lei 9.784 (art. 4, inciso 

IV). Constitui infração gravíssima deixar o condutor envolvido em acidente de veículo automotor de identificar-

se à autoridade policial e prestar informações para formalização da ocorrência (art. 176 da lei 9.503). Na lei 

6.815/80 (art. 96) exige-se que o estrangeiro apresente documento comprobatório de sua entrada legal no 

território nacional sempre que exigido. Na lei 9474/97, o art. 10 dispõe que a solicitação do refugiado, 

apresentada às autoridades competentes, acompanhada do termo de declaração que contém as informações das 

circunstâncias relativas à entrada no Brasil e razões que motivaram a deixar o país de origem, terá o efeito de 

suspender qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular. Cf.: HADDAD, Carlos 

Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 

2005. p. 19. Também são diversas as disposições legais que relacionam o direito constitucional com o direito 
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merece ressalva: o processo para a verificação de ato infracional cometido por menor. Apesar 

de não corresponder a um processo criminal, o procedimento de apuração relaciona-se a fatos 

tipificados legalmente como ilícitos criminais. Entretanto, em razão do estabelecimento de 

uma política criminal que considera o menor de 18 anos como inimputável, não se pode 

estabelecer que o adolescente infrator, nesses casos, tenha cometido um crime. Por duas 

razões a garantia constitucional funciona, nesses procedimentos, com a mesma dimensão que 

ocorre no processo penal. A primeira é a de que se relaciona diretamente com a incriminação 

do menor, pois, apesar de a ele não poder ser atribuído o cometimento de um crime, os fatos 

são previstos na legislação penal como delitos, e apenas no aspecto da punibilidade se 

distinguem daqueles objetos analisados no processo penal. No direito brasileiro, a proteção ao 

silêncio – e a autoincriminação – prescinde da aferição da culpabilidade, pois tutela a 

liberdade de autodeterminação.496 Em segundo lugar, a consequência do processo de apuração 

de ato infracional não resulta em uma sanção penal no campo teórico, mas corresponde em 

igual ou pior situação que uma pena, no plano de verificação real.497 

Por conseguinte, o direito constitucional contra a autoincriminação é conferido ao 

acusado em razão de qualquer ilícito criminal, não havendo distinção da proteção em razão da 

natureza desse delito, incluindo, portanto, as contravenções penais, os ilícitos de menor 

potencial ofensivo, os crimes políticos,498 os crimes propriamente ditos e, de forma 

expandida, nos procedimentos de verificação de atos infracionais. 

Por motivo de seu exercício ser possível em qualquer procedimento, havendo 

referência da prova a ser produzida com algum fato criminoso, é que soa coerente exigir que o 

juiz ou qualquer autoridade pública que conduza a instrução do procedimento, ao verificar o 

risco de uma produção de prova, por parte do indivíduo, que se relacione com um fato crime, 

informe-lhe o direito de permanecer em silêncio e, complementando, a informação das 

                                                                                                                                                         

 

tributário. Cf.: KREBS, Pedro. Autoincriminação e obrigação tributária: aplicações no direito tributário do 

direito a não se autoincriminar. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 
496 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 274. 
497 Tanto é assim que o STF tem ampliado a proteção conferida ao menor acusado de ato infracional, estendendo 

as garantias constitucionais dedicadas ao processo penal àquela apuração de natureza civil, com a possibilidade 

inclusive do manejo de Habeas Corpus. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 112.400/RS. Rel.: Min. 

Gilmar Mendes. Pub.: 22/05/2012; Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HC 85.503/SP. Rel.: Min. Carlos 

Velloso. Pub.: 21/06/2005. 
498 Compreendidos sob um critério misto, ou seja, aquele que analisa tanto o aspecto subjetivo de motivação 

política, quanto o aspecto objetivo de proteção ao bem jurídico ameaçado. Cf.: NUCCI, Guilherme de Souza. 

Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 139. 
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consequências de seu exercício naquele procedimento, como a presunção de veracidade dos 

fatos ou a aplicação de sanção administrativa.499 

Por fim, cabe brevemente anotar qual o fundamento de conferir o direito em 

densidade integral apenas no processo penal. Já se apontou que a proteção conferida ao 

acusado, em um processo penal, é maior do que aquela conferida aos demais réus no processo 

civil.500 A distinção de tratamento não decorre da diferenciação sobre um singular aspecto 

entre as esferas. É necessário conjugar diversas distinções entre as áreas para justificar esse 

tratamento, entre elas, duas fundamentais: há uma maior indisponibilidade dos direitos sobre 

o qual o processo penal versa e, também, as consequências do processo penal – não apenas da 

condenação, mas da sua própria existência – são incomparáveis àquelas decorrentes de um 

processo civil. Ainda que haja crítica à distinção por ambos os aspectos,501 a conjugação 

destes, justifica a dimensão mais aprofundada da defesa dos interesses do acusado no 

processo penal, fazendo com que a proteção do direito contra a autoincriminação lhe seja 

assegurada na forma integral. 

 

4.1.2   A dimensão objetiva: os bens jurídicos protegidos pelo direito contra a 

autoincriminação 

 

A Constituição oferece um vasto catálogo de direitos fundamentais. Natural à 

própria existência desses diversos direitos é o fato de, em algum momento, eles se 

confundirem e conflitarem, gerando situações de colisão e concorrência entre esses direitos ou 

com outros bens jurídicos constitucionais, conforme visto anteriormente. Entretanto, essa 

situação, em relação ao direito fundamental contra a autoincriminação, merece uma distinção. 

                                                 

 

499 Neste sentido, o Código de Processo Civil prevê, no artigo 225, II, que a citação, feita por oficial de justiça, 

deve expressamente conter a informação de que, não contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. 
500 Supra em 3.2.1.2.3. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria 

constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 271. 
501 Apenas para destacar algumas críticas: em relação ao primeiro aspecto, o processo civil também trata de 

direitos indisponíveis, como o estado das pessoas, e a indisponibilidade dos interesses do acusado no processo 

penal não são absolutas, como no processo das infrações de menor potencial ofensivo. Em relação ao segundo 

aspecto, é possível afirmar que algumas penas do processo penal possuem uma baixa prejudicialidade ao 

indivíduo, como as penalidades meramente pecuniárias, enquanto, no processo civil, a condenação pode resultar 

em consequências muito relevantes, como condenações patrimoniais muito mais vultosas, e até mesmo questões 

envolvendo direitos da personalidade. Cf.: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do 

princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 163. 
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O direito fundamental contra a autoincriminação, que outrora representou um dos 

pilares da conversão do processo penal, de um instrumento de imposição da pena para um 

meio de proteção do indivíduo, passou por um processo de difusão que lhe é peculiar. Aquilo 

que o direito fundamental contra a autoincriminação representava para o processo penal como 

uma das mais imponentes garantias, passou por um processo de erosão normativa, com a 

respectiva especialização e assimilação de tradicionais elementos de sua original área de 

proteção por outras garantias.502 

Esse fenômeno, que fica identificado, nesta pesquisa, como uma fragmentação503 

do direito contra a autoincriminação, decorre do fato de algumas situações, antes atribuídas 

como incidentes na área de proteção desse direito fundamental, passarem a receber uma 

atenção própria e especialização da sua proteção. Isto culminou no desprendimento dessas 

situações do núcleo do direito contra autoincriminação, em razão de uma proteção autônoma 

fornecida de forma mais apropriada e especializada. 504 

Como exemplo dessa fragmentação, verifica-se que o direito contra a 

autoincriminação corresponde, em boa medida, também a uma vedação contra o uso de 

provas ilícitas. Quando o processo se pautava, quase que exclusivamente, devido às provas 

orais produzidas, especialmente pelo interrogatório do acusado, a reduzida possibilidade de 

utilização de uma prova irregular correspondia, precisamente, às práticas abusivas que 

incidiam sobre essa prova oral de interrogatório. Assim, a prova ilícita seria aquele 

interrogatório produzido de forma proibida, o que gerava uma prova autoincriminatória. 

Entretanto, com a ampliação dos meios probatórios no processo penal, expandiram-se, 

também, as possibilidades de produção de provas ilegítimas. Então, o direito contra a 

incriminação fundada em provas ilícitas passa a ter uma especialidade inerente e, assim, 

                                                 

 

502 Esse fenômeno de erosão normativa da área de proteção de um direito fundamental é verificada por 

MARTINS no direito de proteção à inviolabilidade do domicílio. CF.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, 

Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. p. 325. 
503 Preferiu-se o termo fragmentação por duas razões: a primeira, é para evitar uma confusão com o uso do termo 

erosão normativa, utilizada pela doutrina para tratar de questões relacionadas à efetividade e eficácia dos direitos 

fundamentais, especialmente dos direitos sociais. Em segundo lugar, parece apropriado utilizar a ideia de 

fragmentos do direito, para transmitir um conceito de erosão da área de proteção, que não perde proteção, mas 

sim, ganha uma autonomia. 
504 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 325. 
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ganha autonomia frente ao direito contra a autoincriminação, apesar de restar, em relação a 

este, uma zona de sobreposição.505 

O direito contra a autoincriminação, desde sua origem, busca também a proteção 

da integralidade física e psíquica do indivíduo. Assim, a prova autoincriminatória, 

inicialmente, era aquela obtida com o uso de tortura e técnicas de submissão do indivíduo. 

Entretanto, a vedação contra a tortura, em razão do fenômeno de especialização, busca 

proteger o indivíduo não apenas das situações de violação de sua integridade física e psíquica, 

no curso do processo, para a obtenção da prova incriminatória, expandindo-se para uma 

vedação absoluta. Desta forma, ganha autonomia, importando na vedação de penas de tortura 

ao indivíduo já condenado, da tortura como forma de obtenção de provas no processo ou 

qualquer outra utilidade que se encontre para essa prática odiosa.506 A autonomia da vedação 

à tortura, como direito fundamental, igualmente, é um bom demonstrativo do fenômeno de 

fragmentação da área de proteção do direito contra a autoincriminação. 

Como consequência da existência desse fenômeno, tem-se que o direito 

fundamental em foco acaba funcionando como um direito fundamental de substrato que, cada 

vez mais, cede espaço à vigência das garantias especiais.507 Isso é reforçado pela Constituição 

brasileira em virtude da existência de um amplo rol de direitos fundamentais destinados à 

proteção do indivíduo, no curso do processo penal. Diante da especialização da garantia por 

alguns outros dispositivos, acaba-se aplicando a regra de lex specialis derogat lex 

generalis.508 Desta forma, o direito fundamental contra a autoincriminação acaba assumindo, 

nessas situações, um caráter residual. 

Há uma proteção mais adequada de determinadas situações que é ofertada por 

outros direitos fundamentais especializados, quando ocorre uma concorrência de direitos 

fundamentais, e diante disso, o que se torna mais importante é tentar estabelecer uma área de 

proteção que, apesar de reduzida, encontra-se preenchida por situações que apenas podem – 

                                                 

 

505 Embora a ideia de fragmentação possa indicar uma concepção de um direito figurar como gênero e outro 

espécie, ou um maior e outro menor, não é sempre que isso se mostra correto. No próprio caso do direito contra 

a autoincriminação e a vedação de provas ilícitas, é mais coerente estabelecer que o direito contra a 

autoincriminação é uma das formas de consagração da vedação de provas ilícitas, ou que a consequência do 

direito contra a autoincriminação seja uma vedação do uso da prova, em virtude de se tornar uma prova ilícita 

por violação ao direito fundamental. A ideia de fragmento se relaciona mais à uma situação ser amparada ou não 

pela área de proteção daquele direito, e passar a ser mais bem protegida por um outro direito. 
506 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, III: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante; 
507 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 385. 
508 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 385. 
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ou melhor podem – ser tuteladas pelo direito contra a autoincriminação. É tornar o direito, do 

mesmo modo, uma norma especializada apta a proteger aquelas situações que lhe são mais 

próximas do que a de outros direitos fundamentais. 

Frise-se que, nesta roupagem especializada dada ao direito fundamental contra a 

autoincriminação, apesar de se estabelecer que algumas situações não pertencem à sua área de 

proteção, não se está as destituindo de toda defesa de direitos fundamentais. Apenas 

demonstrando que, ao direito contra a autoincriminação, essas situações não são relevantes, 

por poderem ser melhor tuteladas por outros direitos fundamentais consagrados. 

 

4.1.2.1   A proteção da intimidade e da privacidade do indivíduo como direito autônomo, e 

suficientemente protegido no ordenamento constitucional 

 

Entre os bens jurídicos protegidos pelo direito em exame, é muito comum apontar 

a proteção da intimidade e da vida privada como um de seus objetivos.509 É possível encontrar 

uma área de proteção do direito contra a autoincriminação que, constantemente, é sobreposta 

pela proteção do direito à intimidade e vida privada. Entretanto, essa coexistência não importa 

em uma indissociabilidade jurídica das proteções. Parte dessas situações é, objetivamente, 

mais bem protegida pela tutela que a própria intimidade e vida privada possuem, de forma 

autônoma, na Constituição Federal de 1988. 

Não é equívoco atribuir ao direito contra a autoincriminação essa proteção jurídica 

relacionada à intimidade. O direito objeto de estudo relaciona-se, de forma muito aproximada, 

com os princípios fundamentais do processo penal. Ao lado daqueles princípios mais 

importantes ao processo penal, que estabeleceram as bases do garantismo constitucional, 

segundo Luigi Ferrajoli, cuja relação com o direito de não autoincriminação já foram 

verificadas,510 é possível acrescer o direito à intimidade.511 

A intimidade protege o indivíduo, quando concretizada, por diversas normas que 

preservam a possibilidade do isolamento da pessoa ou de seu núcleo familiar contra 

                                                 

 

509 MORAES, Maurício Zanoide de; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Direito ao silêncio no 

interrogatório. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 6, p. 136, abr./jun., 1994; BARROS, 

Marcos Antonio de. A busca da verdade no processo penal. São Paulo: RT, 2002. p. 167. 
510 Para relembrar: o princípio de presunção de não-culpabilidade, o princípio acusatório, o ônus da prova da 

acusação, e o direito à ampla defesa. Vide, supra, 3.2.1.2. 
511 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 610. 
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interferências do Estado, bem como das suas correspondências e comunicações.512 Assim, o 

processo penal em diversos momentos, especialmente no campo da produção das provas, 

interfere na área de proteção desse direito. Entre eles, com ressalte, o sigilo dos negócios 

pessoais, das movimentações financeiras e fiscais, as comunicações telefônicas, telegráficas e 

de dados, entre outros.513  

Entretanto, é possível existir invasões da área de proteção da privacidade lato 

sensu514 sem que haja uma violação à vedação de autoincriminação, bem como uma 

autoincriminação ilegal que respeite a área de proteção da intimidade.515 

A confusão, entre esses direitos, pode ser justificada por duas questões: primeiro, 

porque a intimidade, ao lado da autodeterminação, compõe os principais elementos da 

personalidade. É em razão dessa proximidade que muitos afirmam que a tutela dos dois 

direitos é a mesma. Na verdade, ambas tratam do elemento informação e relacionam-se à 

proibição de fornecer/extrair certas informações, e à idiossincrasia de alguns dados.516 Em 

segundo lugar, ambos são limites à verdade da justiça517 que, quando ultrapassados, acusam o 

processo penal de servir como violador de direitos fundamentais. 

Contudo, os direitos fundamentais possuem autonomia entre si. A Constituição 

Federal de 1988 cuidou de evidenciar a importância da proteção da vida privada no 

ordenamento jurídico, estabelecendo um dispositivo próprio no rol dos direitos fundamentais 

do artigo 5º, inciso X que versa “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. 

                                                 

 

512 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 611. 
513 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 611. 
514 Para o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em relação ao uso das provas que invadam a área de 

proteção da vida privada lato sensu, estas podem ser observadas sobre uma divisão tripartida baseada nas ações 

do indivíduo na sociedade: em uma primeira esfera está o âmbito social, em que a ingerência do Estado não 

ocasiona nenhum efeito para esse direito; na segunda esfera as ações meramente privadas, e na terceira esfera a 

vida íntima, em que uma invasão do Estado sempre irá resultar em uma proibição da utilização daquela prova, 

por atingir um núcleo de caráter intangível da vida. Cf.: AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de 

pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las 

prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 48. 
515 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 122. 
516 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 251. 
517 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 247. 
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Nesse sentido, é que se afasta, de pronto, a necessidade do desgaste do direito 

fundamental contra a autoincriminação, alegado em determinadas situações que pertencem à 

proteção dedicada ao direito fundamental à intimidade. As escutas telefônicas ilegais, 

gravações clandestinas etc, representam a maioria dessas situações. Tanto é que a própria 

Constituição aproxima as garantias sobre essas situações da previsão do direito à intimidade e 

vida privada, trazendo como convizinho no inciso XII a inviolabilidade dos sigilos das 

comunicações mais importantes. Além disso, os incisos são somente separados pelo 

dispositivo da proteção à inviolabilidade do lar, que também é uma concretização da proteção 

da vida privada. 

É nesse sentido que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha se 

posicionou, considerando que o direito à inviolabilidade do domicílio é enriquecido com o da 

dignidade e, por isso, o exercício deste confiava ao indivíduo um ambiente totalmente 

protegido e confiável para exercer sua vida privada e intimidade, ao realizar as comunicações 

sigilosas, não sendo possível a utilização de escutas clandestinas em determinadas 

situações.518 Duas conclusões, conexas, são importantes: o parâmetro de investigação da 

legitimidade dessas atividades do Estado foi o direito à vida privada e intimidade, não se 

arguindo qualquer manifestação contrária ao direito contra a autoincriminação, de forma 

acertada. E retirar essas situações da área de proteção do direito objeto de estudo não resultou 

em uma desproteção do direito, pois outro direito fundamental autônomo providencia uma 

adequada tutela do bem jurídico. 

Da mesma forma, a utilização de provas que, embora produzidas pelo próprio 

acusado, decorram de atividade sua anterior ao fato que lhe é imputado, e não façam qualquer 

relação com este, são plenamente aceitáveis em relação ao direito contra a autoincriminação, 

por não comporem sua área de proteção. Nesse sentido, a utilização de impressões digitais 

catalogadas, manuscritos e amostras de voz pré-existentes, diários e anotações pessoais, entre 

outras possíveis provas, são legítimas, sobre essa perspectiva.519 Assim, não há qualquer 

violação ao direito objeto de estudo desta pesquisa, em razão do estabelecimento de exame de 

DNA para as pessoas condenadas por crimes dolosos praticados com violência de natureza 

                                                 

 

518 Cf.: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 319; AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de 

pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las 

prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 19. 
519 Esta é a posição que prevalece na jurisprudência da Suprema Corte Americana. Cf.: HADDAD, Carlos 

Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 

2005. p. 77. 
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grave contra pessoa, ou por crimes hediondos, para a composição de um cadastro nacional, 

ainda que útil para investigação posterior, conforme a lei 12.654 de 2012 estabeleceu, 

incluindo o artigo 9º-A na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210 de 1984). Como a coleta é feita 

posteriormente ao fato já julgado, será, portanto, utilizado somente em processo diverso; e, 

ainda assim, respeitará a desvinculação da produção deste padrão de exame com um fato 

determinado a que o indivíduo é imputado. Quanto ao direito à intimidade, é necessário um 

exame próprio, mas, é importante anotar que o próprio legislador atentou à proximidade dessa 

inovação legal com o direito à vida privada, estabelecendo o armazenamento das informações 

em banco de dados sigiloso. 

Outra situação que merece destaque: a proteção conferida às relações familiares e 

àquelas decorrentes de vínculos profissionais. Aqui, também, há confusão entre as áreas de 

proteção dos direitos fundamentais que protegem contra a autoincriminação e resguardam a 

vida privada. Assim como já exposto anteriormente, não existe autoincriminação praticada 

por terceiro. Daí que as situações que envolvem esses relacionamentos íntimos são, de forma 

mais apropriada, protegidos pelo direito à intimidade, por excluírem-se do aspecto subjetivo 

do direito contra a autoincriminação. 

Mesmo quando se trata de sigilo profissional520 – que, comumente, questiona-se 

se existiria uma forma indireta de garantir o direito a não autoincriminação, a partir da 

proibição de que alguém, que toma consciência de fatos, de forma confessional em razão de 

sua profissão, sirva de prova em determinado processo contra o próprio indivíduo que 

forneceu aquelas informações – não se insere na área de proteção do direito em estudo, mas 

possui um adequado tratamento no direito à intimidade. Nesse sentido, Maletasta equipara as 

informações prestadas contra o sigilo profissional às testemunhas que tenham um dever moral 

que as impele a ocultar a verdade. Afirma que, nesses casos, não há opção de calar-se em 

benefício alheio, pois, no caso do processo penal, o dilema moral sobre um interesse alheio 

nunca estará sobre o seu próprio interesse em jogo, o que confere essa prerrogativa apenas ao 

acusado.521 

É necessário fugir de um equivocado reducionismo em compreender as provas 

autoincriminatórias como sendo aquelas que ofendem a intimidade do acusado. Isto decorre 

                                                 

 

520 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 232. 
521 MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. 2. 

ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1927. p. 451. 
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de uma concepção apenas material522 da proteção que o direito em tela fornece, ou seja, como 

se a autoincriminação versasse, exclusivamente, sobre o conteúdo da prova. Assim, a proteção 

é muito mais de natureza formal sobre o modo com que a prova é realizada. 

Outrossim, a proteção que o direito à intimidade e vida privada fornece a essas 

situações é suficiente, e este é o parâmetro adequado de estudo nesses casos. Na verdade, o 

direito à intimidade possui uma salvaguarda maior na Constituição do que o direito contra a 

autoincriminação. A Constituição garante, no conjunto de dispositivos que protegem a 

intimidade, uma proteção maior e mais instrumentalizada. No âmbito processual penal, 

permite o mesmo efeito que o direito contra a autoincriminação: uma vedação da utilização da 

prova produzida em ofensa ao princípio constitucional, ou seja, resulta em uma prova ilícita. 

Entretanto, vai além disso, pois estende-se ao âmbito do processo civil, e, ainda, 

instrumentaliza uma forma de reparação ou tentativa de recomposição, instituindo o direito à 

indenização decorrente de sua violação.523 

A permissão para situações de produção de prova, no processo penal, que 

infrinjam a intimidade e a vida privada, é mais bem protegida, também, na doutrina e 

jurisprudência internacional. O Tribunal Federal Constitucional Alemão já se posicionou a 

favor de uma teoria de dois níveis que diferencia um âmbito nuclear dentro da vida de uma 

pessoa, do simples âmbito privado. Os meios de prova referidos ao âmbito mais interno da 

personalidade não podem ser utilizados processualmente enquanto que em relação ao resto do 

âmbito privado, o critério judicial deve verificar a admissibilidade desses meios de prova, 

decidindo entre o interesse estatal na investigação e a proteção do indivíduo.524 O que atinge o 

núcleo, aquela esfera íntima, não pode ser utilizado em processo, e nessa esfera se pode 

incluir informações sobre enfermidades, experiências sexuais, ideias e conflitos internos 

confiados a registros privados, entre outros.525 

 

 

 

                                                 

 

522 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 246. 
523 Constituição Federal de 1988. Art. 5º, inciso X. 
524 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 149. 
525 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 150. 
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4.1.2.2   O instinto de autopreservação do ser humano diante de acusações e a proteção do 

bem jurídico precipuamente pelo direito fundamental contra a autoincriminação 

 

Outro bem jurídico que é associado ao direito contra a autoincriminação é a 

proteção de um comportamento humano natural de autopreservação, que se faz presente no 

indivíduo, quando é acusado de um delito. Este é um comportamento instintivo, ou seja, 

corresponde a uma força que se supõe existir sob as tensões inerentes às necessidades do 

organismo. São comportamentos de impulso, que se manifestam como reflexos realizados em 

uma ordem consecutiva para um fim, ou uma meta.526 Entre esses instintos, é possível apontar 

alguns impulsos da libido, e outros relacionados ao ego, entre os quais se incluem os impulsos 

de autoconservação.527 Esta autoconservação pode se realizar por aspectos biológicos ou 

sociais, mas, em qualquer situação, busca uma proteção da própria vida do indivíduo.  

Consiste em uma forma de preservação da integridade psíquica, ou seja, em um 

conjunto de reações do indivíduo que busca conciliar as demandas de seu inconsciente, com 

as exigências da realidade.528 A integridade psíquica, por sua vez, é um dos componentes da 

personalidade do ser humano, integrando diretamente a dignidade humana. Essa integridade 

psíquica deve ser compreendida em um sentido amplo, abarcando não apenas a saúde 

mental529 mas também questões de abalo moral, síndromes e situações de vulnerabilidade 

emocional. 

Quando há esta situação de vulnerabilidade emocional, por consequência, é 

acompanhada de um grande risco de alteração da consciência, em que as recordações possam 

ser deformadas e, até mesmo, provocar uma grave causa de perturbação pela sugestão.530 

Desta forma, a proteção ao exercício do comportamento natural do indivíduo, diante de 

ameaças à sua integridade, corresponde, em grande medida, em uma forma de evitar a 

utilização de mecanismos probatórios não confiáveis. Nada obstante, o elemento principal é a 

proteção da integridade psíquica como meio de proteger a dignidade humana.  

                                                 

 

526 DOURADO, Luiz Angelo. Raizes Neuroticas do Crime. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. p. 30. 
527 Esta seria referente à uma primeira divisão realizada por Sigmund  Freud. Em uma segunda teoria dos 

instintos, alocou os impulsos de autoconservação entre aqueles relacionados aos impulsos da vida (eros). 

DOURADO, Luiz Angelo. Raizes Neuroticas do Crime. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. p. 31. 
528 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 5. ed. rev., atual. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 68. 
529 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 5. ed. rev., atual. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 86. 
530 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.1. p. 417. 
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Em relação ao caráter de confiabilidade das provas obtidas em violação a esse 

comportamento natural, é uma vedação que decorre, especialmente, devido à valorização que 

o testemunho e a prova oral possuiriam no processo penal, como expressões de uma verdade 

buscada no curso do processo. Essa verdade processual se confundiria com a verdade 

absoluta, que decorre da confissão dos fatos pelo acusado, em virtude da origem da 

informação – o próprio indivíduo.531 Entretanto, a verdade de um testemunho no processo 

depende da liberdade, da dignidade e da integridade pessoal de quem o realiza.532 Além disso, 

essa mesma verdade, declarada por quem presta qualquer tipo de depoimento, não tem um 

resultado matemático, mas, sim, um resultado que reside nos limites estreitos do 

convencimento inverificável de quem interpreta os fatos, ou seja, é uma verdade 

interpretativa.533 

A proteção desse bem jurídico não decorre, exclusivamente, da ausência de 

confiabilidade das provas produzidas em sua ofensa, embora essas situações sejam 

extremamente relevantes.534 Se assim o fosse, a eficácia do direito contra a autoincriminação 

seria, em relação à proteção desse bem jurídico, inócua, quando se tratasse de provas cujo 

grau de confiabilidade tende à certeza, como nos exames periciais de DNA. 

A proteção desse bem jurídico decorre da impossibilidade de se exigir, do acusado 

ou de qualquer outra pessoa, que realize um comportamento não natural de assumir sua culpa 

de fatos, independentemente de culpado ou inocente. Se nem mesmo a sentença judicial, que 

condena juridicamente o acusado, é capaz de invadir a sua personalidade, obrigando este a se 

sentir ou declarar culpado pelos seus fatos, muito menos será possível exigir esse 

comportamento no curso do processo, antes de seu fim. 

Apenas sob três perspectivas é possível verificar uma exigibilidade do acusado se 

considerar e declarar culpado por seus atos: (a) sob o ponto de vista religioso, pois a ideia de 

                                                 

 

531 Conforme HESPANHA esclarece, a sociedade é doutrinada para acreditar no testemunho das pessoas em 

razão de um compromisso da honra pessoal. A palavra de homem não volta atrás corresponde, para o acusado, 

em uma postura irrevogável, quando assume uma determinada conduta. HESPANHA, Benedito 

(Coord). Psicologia do testemunho. 1. ed. Passo Fundo, RS: EDIUPF, 1996. p. 129. O esforço para desfazer 

aquela assunção de culpa será sempre prejudicial: irá desacreditar o depoente sob a nova versão, e será incapaz 

de apagar a versão anterior. 
532 HESPANHA, Benedito (Coord). Psicologia do testemunho. 1. ed. Passo Fundo, RS: EDIUPF, 1996. p. 119. 
533 HESPANHA, Benedito (Coord). Psicologia do testemunho. 1. ed. Passo Fundo, RS: EDIUPF, 1996. O. 129. 
534 A doutrina aponta diversos motivos que conduzem à uma confissão errada, ou seja, situações variadas que o 

acusado assume fatos que lhe são imputados, sem que tenha, verdadeiramente, os praticado. Cf.: ALTAVILLA, 

Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.2. 
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mea culpa é inerente ao ato de contrição, em algumas religiões535, para a remição dos 

pecados;536 (b) sob o aspecto moral, correspondendo a um dever moral de contar a verdade537; 

e (c) da perspectiva terapêutica, quando, por exemplo, na psicanálise é necessário explorar a 

psique humana com o objetivo de fazer aflorar um processo de libertação, a fim de cuidar de 

traumatismos ocultos no subconsciente, conflitos e outras situações.538 Entretanto, nenhuma 

dessas perspectivas se estende a uma obrigação jurídica exigível. 

Por todo o exposto, é equivocado o posicionamento comum da doutrina ao alegar 

que a proteção desse comportamento natural existe em razão de uma defesa contra agressões 

injustas.539 O comportamento do indivíduo deriva de uma tentativa de proteção de sua própria 

liberdade, que independe do juízo que o acusado ou o Estado tenha sobre aquela agressão, se 

justa ou injusta. Ao contrário, se fosse possível apenas diante de situações de agressão injusta 

do Estado contra o acusado, haveria duas consequências: a primeira seria, na verdade, uma 

situação de legítima defesa do acusado, que poderia resistir a essas exigências de forma mais 

enérgica; e a segunda, como auferir se é justa ou injusta a iniciativa do Estado, se a 

legitimidade das acusações imputadas apenas é verificável com a sentença final, devido ao 

princípio da presunção de não culpabilidade? Há a mesma inversão de valores e verificação 

que ocorre na falácia do senso comum sobre o direito contra a autoincriminação.540 

Portanto, o direito contra a autoincriminação protege a integridade psíquica do 

acusado, em razão da tutela desse impulso de autopreservação. Não obstante, outros direitos 

fundamentais também protegem esse mesmo bem jurídico, o que não impede que o direito 

contra a autoincriminação realize essa proteção de forma mais aproximada. Diversos direitos 

do acusado, no processo penal, buscam satisfazer o impulso de autopreservação, desde o 

direito de constituir defensor até o direito ao recurso, pois, em todo caso, permite que o 

                                                 

 

535 Neste sentido, a oração cristã católica de confissão: “Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que 

pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha, culpa, minha tão grande culpa.” 
536 Para Leonard Williams Levy, o direito contra a autoincriminação evita que alguém tenha que se declarar 

culpado, curvando-se diante do Estado, pois, mea culpa é algo exclusivo entre o indivíduo e Deus. LEVY, 

Leonard Williams. Origins of the Fifth Amendment. New York: Oxford University Press, 1968. p. 431. 
537 Para Igraham, o acusado pode exercer o direito ao silêncio no processo penal, mas, como consequência desse 

dever moral, de sua postura poderiam ser inferidas quiser consequências, ainda que prejudiciais. Cf.: 

INGRAHAM, Barton L. The right to silence, the presumption of innocence, the burden of proof, and a 

modest proposal: a reply to O´Reilly.  
538 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003. V.1. p. 417. 
539 Cf.: GOMES, Luiz Flávio. Princípio da não auto-incriminação: significado, conteúdo, base jurídica e 

âmbito de incidência. Disponível em http://www.lfg.com.br 26 janeiro. 2010. 
540 Item 3.1.2.2.1. supra. 
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acusado tenha força para se mover em sentido contrário à aplicação de uma penalidade.541 Em 

virtude disso, alega-se que esse bem jurídico é mais aproximado do direito à ampla defesa.542  

No entanto, a relação da ampla defesa com este bem jurídico é muito ampla e 

indireta, se comparada com a relação ao direito contra a autoincriminação, que é mais 

imediata. Considerando sua grande dimensão psicológica, o efeito da violação a esse bem 

jurídico é mais destacado quando ao próprio acusado é exigido que se incrimine; mais do que 

quando é o Estado juiz que lhe impõe uma condenação. 

 

4.1.2.3   A autodeterminação do indivíduo como bem jurídico primordial do direito contra a 

autoincriminação 

 

A autodeterminação do indivíduo compõe o núcleo de proteção que o direito 

contra a autoincriminação visa assegurar. Considerando o indivíduo como sujeito do direito 

fundamental, a proteção ao desenvolvimento de sua personalidade constitui parcela 

importante da própria defesa da liberdade, que, geralmente, age com status negativo, ou seja, 

como uma pretensão de resistência, sendo uma liberdade de ou contra algo.543 O 

desenvolvimento da personalidade se desdobra, tendo, entre seus modos, a autodeterminação, 

que visa assegurar sua identidade. Não se confunde com a autoconservação que corresponde à 

possibilidade do indivíduo manter sigilo sobre determinadas informações que apenas lhe 

interessam, pois esta se relaciona mais com a proteção da intimidade.544 

Assim, a proteção da autodeterminação do indivíduo é o link imediato, do direito 

contra a autoincriminação, com o núcleo dos direitos fundamentais, qual seja a proteção à 

dignidade humana. A dignidade humana decorre especialmente da autonomia e 

autodeterminação, sendo bem definido pela formulação kantiana que se divide sob dois 

aspectos: um substantivo e um formal. No substantivo545 – dimensão que mais se aproxima do 

objeto de estudo –, a pessoa é tida como um fim em si, e não como meio para a realização de 

                                                 

 

541 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 242. 
542 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 243. 
543 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 48. 
544 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 49. 
545 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Direito 

GV, 2006. p. 66. 
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interesses alheios.546 Afasta o ser humano da condição de objeto à disposição de interesses 

que não são os seus. A dignidade, então, se aproxima da ideia de autonomia e livre escolha, 

mas, da dignidade decorre um constrangimento a todas as ações que não tomem a pessoa 

como um fim.547 

Essa liberdade de autodeterminação alcança o indivíduo em todas as formas de 

usufruir das liberdades, incluindo a liberdade de comportamento do acusado dentro do 

processo. Como expressão maior do relevo que a ordem jurídica outorga ao direito de 

autodeterminação, a Constituição consagra o direito de permanecer calado, ou seja, uma 

liberdade de adotar, diante do processo penal, uma ação ou inação.548  

A autodeterminação corresponde a uma forma do direito da personalidade que 

consiste em decidir, livremente ou conforme sua vontade, sobre si ou suas atividades.549 Essa 

capacidade de se autodeterminar no processo importa, principalmente, em uma decisão de se 

colaborar ou não, ou a forma como irá agir no processo, o que não implica em o réu deter total 

controle sobre os dados e provas que serão introduzidos. Isto porque o objeto de proteção da 

norma sofre restrições quanto ao método de obtenção das informações, pois, se fosse 

demasiado amplo, impediria totalmente o exercício do dever de punir do Estado, alcançando 

toda e qualquer prova produzida sem o conhecimento ou contra a vontade do acusado.550 A 

autodeterminação não é tão extensa ao ponto de ser possível excluir todas as provas contrárias 

ao interesse do acusado.551 

Dessa forma, há que se excluir determinadas situações da área de proteção do 

direito. Entretanto, não se mostra preciso estabelecer que o critério determinante seja a 

respeito da forma de comportamento do indivíduo, ou seja, que o direito contra a 

autoincriminação proteja, apenas, as contribuições decorrentes de uma conduta ativa do 

acusado.552 Para os que consideram este critério determinante, o direito unicamente iria 

conferir ao acusado um direito de omissão, nas situações que lhe importa em 

                                                 

 

546 E, frise-se, há poucos interesses tão alheios ao indivíduo quanto o de sua própria incriminação. 
547 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Direito 

GV, 2006. p. 66. 
548 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 56. 
549 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 251. 
550 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 252. 
551 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 251.. 
552 Neste sentido, Cf.: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a 

auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 253. 
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autoincriminação no processo penal. Implicando daí que o Estado somente estaria intervindo, 

na área de proteção do direito, quando exigisse uma conduta ativa do acusado; mas não 

haveria risco de violação se a este fosse determinado unicamente uma conduta passiva, de 

submeter-se a algo. Explicando melhor a consequência desse critério, o direito estaria 

condicionado à posição estatal diante da inércia do acusado. Se, de alguma forma, o Estado 

pode suprir a oposição voluntária – a liberdade de omissão assegurada –, não se estará diante 

de uma situação que compõe a área de proteção do direito.553 Contudo, se o Estado for 

incapaz de substituir esta postura, haverá verdadeira dependência de uma ação do acusado, o 

que seria protegido pelo direito.554 

Esse critério não transparece precisão e segurança. A coerção do Estado, quase 

sempre, será capaz de substituir a vontade do agente, dependendo apenas da intensidade das 

medidas utilizadas e admissíveis. Não é necessário ir a extremos, alegando, por exemplo, que 

assim a tortura seria um meio eficaz de coerção que permitiria, quase sempre, o sucesso para 

alterar a postura passiva do acusado.555 É que, se assim fosse, estaria fora da área de proteção 

do direito, por exemplo, a submissão a exames de DNA ou o uso do soro da verdade e da 

hipnose como meios de prova, pois, nestes casos, ainda que de forma pouco ou muito 

agressiva, o Estado poderia violar a capacidade de autodeterminação do indivíduo e suprir 

uma oposição voluntária. Assim, a proteção conferida é de não se sujeitar à colaboração 

forçada, que inclui não contribuir ativa556 ou passivamente.557 

                                                 

 

553 Exemplifica a doutrina: nos casos de reconhecimento do acusado, a condução coercitiva deste para o 

ambiente de reconhecimento é suficiente para suprir aquela postura negativa adotada, e, assim, não compõe a 

área de proteção do direito. HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a 

auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 250. 
554 Exemplificando: uma ordem judicial não seria apta à obrigar alguém à declarar alguma coisa em um 

interrogatório, ou a soprar um bafômetro. 
555 Inclusive, porque esse extremismo seria equivocado, uma vez que já relembrou-se que a vedação à tortura é 

um direito fundamental igualmente consagrado, e por isso, este método já seria inadmissível. 
556 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 733. Para ilustrar, é possível apresentar como exemplo a situação de o 

réu, não apenas se negar à fornecer um padrão gráfico para exame grafotécnico, mas, também, tentar fornecer 

um padrão diferente para dificultar o trabalho da perícia. Ou fazer mudanças físicas para dificultar a 

identificação de sua pessoa. Ou, até mesmo, utilizar de substâncias químicas para mascarar um determinado 

exame, como o de gravidez, na investigação de um caso de aborto. Neste sentido, também é possível acrescentar 

como exercício do direito contra a autoincriminação, por um comportamento ativo, com respaldo na 

jurisprudência do STF, a possibilidade de o suspeito abandonar o local do crime, que está incluso em seu direito 

de não colaborar com a instrução criminal, sem com que disto decorra sua prisão provisória de forma automática. 

Cf.: BRASIL, Supremo Tribunal Federa. Segunda Turma. HC 103.986/SP. Rel.: Min. Gilmar Mendes. Jul. 

08/02/2011. Pub.: 24/02/2012. 
557 Contudo, a possibilidade do exercício do direito por meio de condutas passivas/omissivas é muito mais 

abrangente do que pela via ativa. 
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A autodeterminação está relacionada ao respeito à voluntariedade do indivíduo 

quanto às suas possibilidades de escolha, e não sobre as escolhas em si. Se, voluntariamente, 

optou por agir ou omitir-se, a autodeterminação foi exercida. Se o discernimento sobre as 

opções de agir ou não lhe foi tolhido, então, independentemente da postura que adotar, a 

autodeterminação já é comprometida.558 A autonomia ou o livre desenvolvimento no 

processo, que é assegurado ao acusado, garante que suas liberdades de ação e decisão sejam 

intangíveis e invulneráveis, razão pela qual não são admissíveis prima facie as situações de 

menoscabo à sua autodeterminação. Qualquer atividade que manipule a livre vontade do 

acusado – a respeito do processo, e, neste, a respeito da sua participação na produção das 

provas – deve ser proibida e sancionada. Em consequência, a proibição probatória possui em 

seu resultado um componente individual e um componente coletivo: por um lado, servem a 

garantia dos direitos fundamentais, enquanto protegem o acusado da utilização de provas 

obtidas em violação à sua autodeterminação – apesar de restar possível a utilização dessas 

provas para sua própria defesa – e, por outro lado, preservam a integridade constitucional, em 

particular por meio da realização de um processo justo.559 

Portanto, o critério diferenciador da incidência ou não da proteção contra a 

autoincriminação, quando houver ofensa à autodeterminação do indivíduo, é o elemento 

volitivo, relacionado à participação do indivíduo na produção da prova. A autodeterminação 

representa a liberdade do acusado de conduzir-se no curso do processo da forma que melhor 

lhe interessar. Desta forma, se houver contrariedade a esse elemento, relacionado à sua 

vontade, é que poderá ser investigado se houve ou não ofensa à autodeterminação e fazendo, 

assim, despertar a proteção do direito contra a autoincriminação. A vontade a ser verificada 

não é em relação a toda e qualquer prova existente, pois, de forma geral, o acusado será 

contrário a toda prova que lhe for prejudicial. O alcance é restrito às provas que demandam 

sua participação. As situações que podem conduzir a uma redução ou perturbação desse 

elemento volitivo serão investigadas mais adiante.560 

                                                 

 

558 Sob o aspecto lógico, a autodeterminação será satisfeita quando verificados dois requisitos: (a) o indivíduo 

dispõe de um número n>1 de cursos possíveis de sua ação, ou seja, alternativas de comportamento; e (b) está sob 

o seu controle praticar ou não aquela escolha. Cf.: BARATA, André. Determinismo e liberdade na accção 

humana. UBI/IFP. Disponível em: http://www.spfil.pt/docs/3ENPF_andrebarata.PDF 
559 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 2. 
560 Item 4.2.1.4. 

http://www.spfil.pt/docs/3ENPF_andrebarata.PDF
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Igualmente, não parece acertada a posição que sustenta ser o direito contra a 

autoincriminação um direito meramente formal.561 Os direitos que fornecem uma proteção 

formal ao bem jurídico são aqueles cuja proteção se realiza de tal forma que o conteúdo se 

torna ignorável, pois a proteção recai apenas sobre a forma com que determinado bem é 

assegurado. O conteúdo é irrelevante, mas a forma de produção da prova é determinante, 

apenas admitindo-se aquelas que forem obtidas com respeito aos aspectos válidos 

formalmente.562 Esta postura é um reducionismo do direito que parte de uma lógica pouco 

precisa e de uma concepção americanizada da proteção jurídica.  

Quando se reconhece que da ausência do dever de informar os direitos – esta 

sendo uma obrigação de natureza formal –, decorre um vício que obriga a desconsideração 

das informações incriminatórias obtidas, é verdade que se concebe uma proteção de natureza 

formal ao direito.563 Entretanto, não se exclui a possibilidade de uma proteção de natureza 

material. Ou seja: não há incompatibilidade entre a existência de uma proteção formal, e 

também material, relacionada ao conteúdo. Na verdade, são ambas complementares. Ainda 

que a proteção formal seja respeitada ou violada, deverá ser observado o conteúdo da 

informação fornecida. Nesse sentido, se a formalidade não foi observada, mas disto decorre 

apenas o fornecimento de informações não autoincriminatórias, apenas elucidativa dos fatos, 

ou ainda, que sirvam de prova para a incriminação de outra pessoa, não haverá ofensa ao 

direito contra a autoincriminação. Em relação à necessidade de verificação desta situação, 

com o direito fundamental de vedação da utilização de provas ilícitas, trata-se de outro 

parâmetro constitucional a ser analisado de forma adequada. Contudo, o direito contra a 

autoincriminação não importa a estes casos, por ausência de uma ofensa relacionada ao 

critério material, qual seja o conteúdo das provas originadas. 

Igualmente, essa é uma concepção americanizada de que o direito possui natureza 

apenas formal, que corresponde a uma equivocada presunção de respeito ao direito, em razão 

do cumprimento de formalidades acessórias a ele, como é o dever de informação. Mesmo nos 

Estados Unidos, onde o privilegie against self-incrimination possui uma concepção 

meramente formal, vem se entendendo que esta proteção é insuficiente, se não observado um 

conteúdo material. Isto porque não se pode afirmar que há uma presunção de voluntariedade 

                                                 

 

561 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 235. 
562 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 235. 
563 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 236. 
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devido ao cumprimento da formalidade.564 Essa presunção, estampada na forma maior com 

que o direito é protegido na realidade americana – ao incluir-se nos Avisos de Miranda que 

tudo o que o acusado disser, poderá e será usado contra ele –, não possui a mesma dimensão 

no contexto do sistema jurídico brasileiro. 

Dessa forma, a concepção meramente formal do direito não merece respaldo. É 

tecnicamente imprecisa, sem que esteja buscando uma inflação ou deflação da proteção do 

direito.565 É possível verificar que o descumprimento da formalidade não importa, de forma 

absoluta, em uma violação imediata do direito contra a autoincriminação. Por exemplo, nas 

situações em que as formalidades previstas são ignoradas, mesmo na fase judicial, mas o 

julgador, de forma espontânea, desconsidera aquelas provas obtidas, não as utilizando direta 

ou indiretamente como fundamento da sentença, não haverá prejuízo ao direito.566 Outrossim, 

o cumprimento da formalidade não induz no afastamento total do direito. Especialmente, 

quando se leva em consideração que o exercício efetivo do direito exige não apenas um 

esclarecimento do próprio titular e uma assistência jurídica adequada. Desta forma, a 

avaliação do direito deve ser feita ao final da audiência, no momento de proferir a sentença,567 

e não apenas na instrução568, e abarcar uma dimensão formal e também material. 

 

4.1.3   A consequência do direito contra a autoincriminação: os efeitos imediatos e 

mediatos no processo penal 

 

Diante do cenário composto, cabe esclarecer quais são as consequências do direito 

contra a autoincriminação no processo penal. De pronto, é possível estabelecer uma 

consequência relativa ao aspecto probatório, considerando que este é o elemento principal de 

realização do direito. Assim, de forma imediata, a primeira consequência é o estabelecimento 

de um limite probatório, que se realiza a partir de uma implicação de ilicitude da prova obtida 

                                                 

 

564 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 245. 
565 Como foi exposto inicialmente, não é o objetivo do trabalho ter uma visão pré-determinada que se amolde à 

uma corrente garantista ou punitivista. Cf.: Item 3.2.2. supra. 
566 Cf.: BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HC 73.461/SP. Rel.: Min. Octavio Gallotti. Jul. 

11/06/1996. Pub.: 13/12/1996. EMENTA: Escuta telefônica redundante em prova inexpressiva, suplantada por 

elementos autônomos e suficientes, em que se veio a basear a condenação da paciente. Regime inicial fechado 

devidamente fundamentado pelo julgador. Habeas corpus indeferido. 
567 Desde 2008, em virtude das alterações realizadas pela lei 11.719, a audiência passou a ser de instrução e 

julgamento, e por isso a regra é que a sentença seja proferida em audiência. 
568 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 1123. 
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em violação ao direito consagrado. A própria Constituição Federal estabelece diversas regras 

processuais que são aplicáveis ao processo penal, além de outros direitos fundamentais, 

determinando que as provas obtidas com desrespeito a esses direitos fundamentais constituem 

provas ilícitas e, assim, não podem ser admitidas.569 Se já foi discutível, na doutrina e 

jurisprudência, se o conceito de provas ilícitas abarcaria ou não as provas obtidas com 

violação às disposições infraconstitucionais, esta celeuma nunca atingiu o direito contra a 

autoincriminação, visto que é consagrado com direito fundamental constitucionalmente 

garantido.570 

Aprofundando nesse aspecto, é possível estabelecer uma distinção entre a 

proibição de produção de provas e a proibição de utilização de provas. Segundo a doutrina, no 

caso da primeira, limita-se o modo de obtenção das provas, enquanto a segunda, o que é 

limitado, é o uso judicial das provas que foram obtidas.571 A autoincriminação, como limite 

do que serve ao processo como prova lítica, funciona nos dois aspectos. 

Dentro das proibições de produção probatória, há nova distinção entre as 

proibições de temas probatórios, de meios probatórios e de métodos probatórios. As 

proibições de temas probatórios impedem a obtenção de prova sobre fatos determinados – 

temas –, o que é possível verificar, no direito contra a autoincriminação, como decorrência do 

reconhecimento de sua proteção não exclusivamente formal mas também material. Logo, 

quando se tratar de tema cujo conteúdo seja autoincriminatório, poderá surgir uma proibição 

de produção da prova em razão do tema.572 Por exemplo, se for exigido do acusado que 

revele, em seu interrogatório, se tem antecedentes criminais, o que pode ser verificado 

facilmente pelos registros públicos. Por sua vez, as proibições de meio impedem de utilizar-se 

determinados meios de prova, como, por exemplo, se valer do silêncio de um acusado como 

prova de sua culpa. Por fim, as proibições de métodos vedam certo modo de obtenção da 

prova, como são as vedações do uso de formas de interrogatório proibidas.573 

                                                 

 

569 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, inciso LVI. 
570 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 85. 
571 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

06. 
572 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

06. 
573 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

07. 



196 

 

Outrossim, a vedação da autoincriminação também se revela apta a gerar uma 

vedação de utilização de prova, impedindo não apenas alguns instrumentos de prova mas 

também a utilização de determinadas provas pelo poder judiciário, quando se tratar de 

fundamentação para a condenação.574 As proibições de produção probatória são mais 

relacionadas a uma limitação das atividades das autoridades investigativas, enquanto as 

proibições de utilização de prova impedem que o julgador realize uma valoração do conjunto 

sobre o material probatório apresentado. 575 De forma geral, as proibições probatórias 

implicam que a verdade processual não deve ser investigada a qualquer preço, senão que deve 

considerar os interesses individuais e coletivos previamente indicados. Servem, ainda, como 

proteção da averiguação da verdade, uma vez que impedem a utilização de informações 

incompletas, indiretas ou distorcidas.576 

A eficácia do direito não se resume a servir como fragmento, ou especialização, 

da vedação do uso de provas ilícitas no processo penal. Possui consequências diversas tanto 

no processo penal como no direito penal material. Adiante, serão verificadas algumas. 

Uma questão interessante a se analisar é se surgiria, para o acusado, um direito de 

mentir. Na verdade, não, pois apenas a mentira é tida como uma forma de manifestação do 

direito de defesa.577 Por outro lado, não é devida a restrição, já esclarecida anteriormente, de 

                                                 

 

574 Com destaque para a fundamentação para a condenação, apenas. A utilização como forma de defesa é 

admitido. Para explicar, nos valemos da distinção feita na doutrina alemã esclarecida por Kai Ambos. Nem toda 

proibição de produção tem, por consequência automática, uma proibição de utilização. Existem as proibições de 

utilização dependentes e proibições independentes. As proibições de utilização dependentes são consequências 

de uma infração de uma proibição de produção de prova, enquanto as proibições de utilização independente 

decorrem em uma infração objetiva das normas constitucionais. O reconhecimento da proibição de utilização 

independente é uma consequência da distinção entre proibições de produção e de utilização. Quando se tratar de 

proibições de utilização independentes, não há que se analisar a forma de produção para a não utilização. Daí 

decorre que não há uma obrigatoriedade de relação de causa e consequência entre produção e utilização. Partindo 

daí, em uma espécie de interpretação a contrário sensu: se existe uma proibição de uso que independe da 

proibição de produção, então o uso é autônomo em relação à produção, e, assim, haveria a possibilidade de um 

uso constitucional de determinada prova, ainda que haja produção proibida desta. Esse uso constitucional 

legitima a fundamentação dessa prova, ainda que ilícita, como meio de defesa do acusado. Cf.: AMBOS, Kai. 

Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; 

JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. Cabe um alerta, pois, essa 

mesma lógica pode servir à uma posição utilitarista, quando utilizada para outros usos constitucionais, para parte 

da doutrina, não apenas como forma de defesa, mas, admitindo a legitimidade do uso de provas ilícitas quando 

outros valores constitucionais também estiverem em jogo. 
575 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

08. 
576 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

08. 
577 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 731. 



197 

 

que o direito incluiria somente manifestações de omissão do acusado, e como a mentira seria 

uma atividade necessariamente ativa, não estaria acobertada.578 

Como consequência, tem-se uma área cinzenta em relação à mentira e ao direito 

contra a autoincriminação. Para clarear, é possível estabelecer uma distinção das 

consequências da mentira endoprocessual e exoprocessual. Quanto ao efeito em situações 

fora do processo penal – exoprocessual –, visto que não há uma exigência do respeito à ampla 

defesa nessas situações, a mentira possui consequências jurídicas plenas, de acordo com a 

legislação aplicável. No caso da mentira endoprocessual, uma vez que já existe a 

obrigatoriedade do respeito à ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes,579 o 

acusado possui uma livre forma de atuação quanto à elaboração de sua defesa. Se, no 

exercício dessa defesa, faltar com a verdade, não haverá consequência jurídica, se não a 

desconsideração daquela alegação e a desacreditação de seus comportamentos. O limite, 

entretanto, para essa liberdade, são as situações legalmente tipificadas como crime. Assim, 

não pode, por exemplo, praticar denunciação caluniosa580 e responde pelo uso de documento 

falso581 ou a fraude processual582, ainda quando alegado estar acobertado pelo direito de 

mentir. 

Nesse sentido, seria possível, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência de 

uma tipificação do crime de perjúrio? Seria uma limitação válida do direito contra a 

autoincriminação? A resposta é positiva e passa por duas linhas de raciocínio. A primeira é a 

de que a conduta de mentir deve ser vista como mais aproximada da garantia das liberdades 

em geral e da ampla defesa, do que do direito contra a autoincriminação. Isto por que a 

                                                 

 

578 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A ausência do crime de perjúrio no sistema jurídico brasileiro. 

Revista da SJRJ, Vol. 17, nº 29, 2010. p. 02. Disponível em: 

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/view/193 
579 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, inciso LV, in fine. 
580 Código Penal, art. 339. 
581 Código Penal, art. 304. 
582 Código Penal, art. 347. Neste sentido, HC 137.206/SP do STJ, com Ementa na parte que aqui interessa: 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E 

FRAUDE PROCESSUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO. PROVA DA 

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. DIVERSIDADE DOS BENS JURIDICAMENTE PROTEGIDOS. 

PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO HC OU CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM 

DENEGADA, NO ENTANTO. 5. O direito à não auto-incriminação não abrange a possibilidade de os acusados 

alterarem a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente 

outra realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação relevante. STJ, 5ª Turma. Rel.: Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho. Julg. 01/12/2009. Pub.: 01/02/2010. 

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/view/193
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mentira não diz respeito – apenas – às situações autoincriminatórias, mas, sim, a toda 

estratégia defensiva do acusado.583 

Em segundo lugar, o crime de perjúrio tem a mesma origem histórica do direito 

contra a autoincriminação: o direito de matriz anglo-saxônica. Em diversas experiências, 

demonstra-se haver a compatibilidade entre os institutos. A ausência da mentira do acusado 

como fato criminalmente punível, por outro lado, remete às experiências inquisitivas.584 No 

processo inquisitivo, como largamente já explorado anteriormente, o objetivo maior era 

extrair uma confissão do acusado como reconhecimento de uma verdade já previamente 

conhecida pelo julgador e, assim, a confissão serviria para a expiação da culpa. Neste sentido, 

a mentira se apresentava como um comportamento natural do herege, resistente a assumir sua 

culpa, e, por isso, não interessava à inquisição sancionar esse comportamento, obstando a 

conquista da redenção.585 A desvinculação da ausência da tipificação do crime de perjúrio 

com a proteção à autoincriminação também é histórica, no ordenamento jurídico brasileiro: o 

direito contra a autoincriminação somente passou a ser conhecido e já com uma dimensão 

constitucional, em 1988, como corolário do sistema acusatório. Por sua vez, a ausência da 

tipificação do crime de perjúrio é uma constante do ordenamento pátrio, mesmo antes da 

Constituição de 1988.586 

Mais complexa é a situação da atribuição de falsa identidade, pelo acusado, no ato 

do interrogatório judicial. A solução dessa situação exige atenção ao tipo penal que pode 

tornar punível essa conduta. O artigo 307 do Código Penal, que prevê o crime de Falsa 

Identidade, está incluso no título X, que trata dos Crimes Contra a Fé Pública. Não é 

direcionado a proteger as informações relacionadas à identificação do sujeito do processo, 

pois, se assim fosse, deveria ser alocado no título XI, precisamente no capítulo III, que trata 

dos crimes contra a Administração da Justiça.587 O STJ já se posicionou nesse sentido, 

                                                 

 

583 Na verdade, as mentiras do acusado são, em regra, construídas buscando a sua inocência, ou seja, formas de 

justificação baseadas em falsidades. Desta forma, ao destruir a mentira do acusado, o que ocorre é que essa sua 

justificativa não será mais admissível. Não implicará, necessariamente, em uma verdade oposta, ou seja, na 

confirmação do contrário. 
584 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A ausência do crime de perjúrio no sistema jurídico brasileiro. 

Revista da SJRJ, Vol. 17, nº 29, 2010. p. 03. 
585 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A ausência do crime de perjúrio no sistema jurídico brasileiro. 

Revista da SJRJ, Vol. 17, nº 29, 2010. p. 04. 
586 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A ausência do crime de perjúrio no sistema jurídico brasileiro. 

Revista da SJRJ, Vol. 17, nº 29, 2010. p. 04. 
587 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 732. 
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afirmando que a conduta do acusado, nesses casos, visa impedir o cerceamento de defesa, e 

não lesar a fé pública, e, por isso, sua conduta é atípica. 588 

Em diversas situações, o direito contra a autoincriminação irá servir como 

excludente de um dos elementos do crime. Não se admite sancionar, penalmente, aquele que 

pratica uma determinada conduta, cujo elemento constitutivo seja a recusa em fornecer uma 

razoável ou satisfatória informação à autoridade e tampouco punir quem, para evitar a 

autoincriminação, adota um comportamento como forma de recusa a produzir uma prova 

favorável à acusação.589 Entre essas situações, é possível elencar algumas: a contravenção de 

omissão de comunicação de crime, prevista no artigo 66 da lei de contravenções penais, não é 

aplicável ao acusado, constituindo uma conduta atípica, nessas situações. Tampouco a recusa 

em colaborar com alguma diligência, como a reconstituição, pode levar o acusado a responder 

por crime de desobediência ou desacato.590 Nessas situações e em outras, o elemento do crime 

que é excluído é a antijuridicidade, pois o acusado estaria no exercício regular de um direito 

constitucionalmente consagrado.591 

Interessante verificar que, nesses momentos, o direito contra a autoincriminação é 

alegado para proteger da imputação de uma conduta, mas que objetiva a não autoincriminação 

de uma outra conduta. Serve, portanto, também, de forma acessória. Esta relação é importante 

para verificar que, nesses casos, o objetivo da conduta deve ser direcionado para evitar uma 

autoincriminação, de forma consciente. 

Em outras condutas direcionadas a outras finalidades, não gera, por consequência, 

a proteção instituída pelo direito contra a autoincriminação. Essa é a situação, por exemplo, da 

prática descrita no artigo 1, especialmente no inciso I e parágrafo único da lei 8.137/90, que 

define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. 

Nessas situações, o acusado direciona sua conduta para a supressão ou redução de tributo, e 

                                                 

 

588BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HC 130.309/MS. Rel.: Min. Maria Thereza de Assis 

Moura. Jul.: 04/06/2009. Pub.: 29/06/2009. 
589 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 185. Nestas situações, a conduta do acusado se configura como uma omissão. 

Assim, conforme visto anteriormente, o direito contra a autoincriminação protege o acusado seja de praticar 

condutas ativas, quanto passivas. Entretanto, alertou-se para que a proteção das condutas passivas seria mais 

abrangente que as ativas. O limite é justamente este: quando a conduta ativa configura um fato crime, poderá 

haver responsabilização criminal do acusado. 
590 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 188. 
591 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 199.. 
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não evitar a autoincriminação.592 Assim, aquelas práticas, que poderiam ser alegadas terem 

sido realizadas para proteger contra a autoincriminação, não se direcionam a esse fim, mas, 

sim, constituem um meio de praticar a conduta descrita no caput do tipo penal. Não recebe, 

por isso, a proteção do direito constitucional. 

A consciência da existência de um risco de incriminação deve existir não apenas 

para o acusado mas também para a autoridade pública responsável por aquele ato. O que é 

exigível é uma referibilidade a um fato determinado ou determinável. Não é possível alegar o 

direito contra a autoincriminação, de uma forma geral, buscando evitar toda e qualquer 

imputação possível, já existente ou não, ou seja, um risco abstrato. É uma proteção pessoal e 

relacionada a um fato.593 Assim, não pode ser alegada para proteger uma outra pessoa, e nem 

de fatos gerais. A referibilidade é a uma acusação, o que é mais amplo do que de uma 

imputação específica a um crime, mas que não protege contra qualquer uma atribuição que 

venha a ser feita. Exige-se um risco concreto. 

Quando um indivíduo é parado numa blitz de rotina, por exemplo, não pode se 

negar a fornecer os seus documentos, tampouco fornecer informações e documentos falsos e 

alegar a proteção do direito contra a autoincriminação. Essas situações estão fora do âmbito 

de proteção do direito, pois o indivíduo não pode arguir um risco de uma autoincriminação 

abstrata. Ainda que ele tenha conscientemente agido por conhecer sua condição 

idiossincrática de culpado por algum fato, as autoridades públicas, que realizam o controle 

regular da ordem pública, não estavam agindo com a referibilidade a um fato ilícito 

determinável. 

Por sua vez, se em um exemplo aproximado do anterior, as autoridades públicas 

solicitam que um indivíduo se submeta a um exame de alcoolemia, ao expelir o ar de seus 

pulmões em um bafômetro, o quadro se altera. Nesses casos, tanto o acusado quanto a 

autoridade pública já se referem a um fato ilícito determinável, qual seja a direção de veículo 

automotor em estado de embriaguez. Logo, é possível alegar o direito contra a 

autoincriminação concretamente.  

Por fim, em relação à dosimetria da pena, o efeito do direito contra a 

autoincriminação também é percebido. Não pode o comportamento do acusado, no curso do 

processo, servir para agravar a sua pena se esse comportamento se relaciona com o regular 

                                                 

 

592 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 187. 
593 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 104. 
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exercício do direito contra a autoincriminação.594 Além disso, o ordenamento penal nacional 

desconhece circunstância posterior ao fato crime que funcione como agravante, pois, se assim 

fosse possível, a culpabilidade deixaria de ser o limite máximo à concreta fixação da sanção 

penal.595 

 

4.2   O AMPLO ASPECTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL AO PROCESSO PENAL COMO 

DECORRÊNCIA DA LEGISLAÇÃO NÃO TAXATIVA E A NECESSIDADE DO 

CONTROLE JUDICIAL DAS SITUAÇÕES QUE LIMITAM O DIREITO CONTRA A 

AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

A prova, no direito processual penal, não funciona apenas como um elemento do 

processo. É o elo essencial entre um acontecimento jurídico e a realização da justiça.596 É a 

verdadeira garantia constitucional inerente ao devido processo penal. Surge um direito à 

prova, conhecido na experiência americana como right to evidence.597 Esse direito consagra 

uma amplíssima liberdade probatória no processo – penal, in casu –, estabelecendo uma vasta 

possibilidade de as partes produzirem e apresentarem suas fundamentações e argumentos. 

Disso decorre que a legislação que trata do tema probatório deve ser mais direcionada a 

discorrer as situações de provas não admitidas, os critérios que tornam uma prova inválida, e, 

assim, permitir que se compreenda que todo o resto é possível de servir de prova ao processo. 

Se as partes possuem um direito à prova, as situações legais, que consubstanciam 

restrições a esse direito à prova, é que devem ser alvo de uma análise mais aprofundada pela 

legislação. Somente se admite essa restrição a esse direito se for com o objetivo de proteger 

direitos fundamentais, consubstanciando aquilo que é conhecido como a teoria das 

exclusionary rules. Por meio dessa é que se delimitam os critérios e situações de 

inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos.598 

                                                 

 

594 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 68.742/DF. Rel.: Min. Octavio Gallotti. Julg: 28/06/1996. Pub.: 

02/04/1996. 
595 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 202. 
596 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p, 472. 
597 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 79. 
598 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 478. 
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Isto decorre de uma mudança de concepção da função da legalidade no processo 

penal. As regras procedimentais constituem-se, por si só, em valores fundamentais. Não é um 

formalismo inútil, tampouco uma tentativa de retornar ao sistema da prova legal. Representa 

uma defesa das normas processuais em nome da tutela dos direitos do acusado. A legalidade 

antes relacionada ao sistema da prova legal, apresentava-se como regras para a melhor 

pesquisa da verdade, ou seja, seu valor era um valor de verdade. Atualmente, as regras 

probatórias devem ser tidas como normas de defesa da tutela da esfera pessoal da liberdade, 

ou seja, possui agora um valor de garantia. Abandona-se a regulamentação do sistema de 

legalidade das provas que buscava estabelecer, positivamente, determinadas modalidades para 

a admissibilidade das provas; passa a vigorar um sistema em que o material probatório pode 

ser selecionado, negativamente, através de uma série de regras de exclusão.599 

Da mesma maneira, a legislação infraconstitucional não seria capaz de prever 

todas as formas e meios de provas que possam ser úteis às partes no processo. Se fossem 

admissíveis apenas as provas que possuam uma delimitação formal na lei, o direito à prova e, 

por consequência, os correlatos direitos à defesa do acusado e à descoberta da verdade e 

aplicação da justiça da sociedade estariam prejudicados. 

Apesar disso, a legislação infraconstitucional deve sim, também, regulamentar 

algumas situações de prova mais comumente utilizadas no processo penal. E assim o faz ao 

estabelecer alguns critérios para regular apreciação de certas provas, como as testemunhas e 

perícias. Nesses casos, deve a regulamentação buscar uma efetividade maior da prova, a 

segurança jurídica de sua elaboração e outras adequações. Diferentemente do que ocorre 

quando regulamenta as proibições probatórias, quando deve buscar critérios para identificar 

uma prova ilícita. Nesta última função legislativa, há uma produção restritiva, identificando 

por quais critérios é possível negar o direito à prova. Quanto à situação anterior, ao tratar dos 

meios de provas admitidos, existe uma atividade legislativa não taxativa, mas meramente 

exemplificativa e regulamentadora. São, na verdade, conformações do direito mediante lei.600 

A consequência principal dessas afirmações postas é a de que, em relação às 

provas no processo penal, a regulamentação e controle finda sendo uma atribuição do juiz, 

                                                 

 

599 FERNANDES, Antonio Scarance. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. GRINOVER, Ada Pellegrini. As 

nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.122 
600 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. p. 145. 
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que possui um importante papel no fenômeno de produção da prova.601 Compete, 

primordialmente, ao juiz garantir o direito à prova do acusado, que engloba: o direito de 

requerer a produção da prova; direito a que o juiz decida sobre o pedido de produção da 

prova; a que, deferida a prova, esta seja realizada; direito a participar da produção da prova 

em contraditório; que a prova seja produzida com a participação do juiz; direito a que a prova 

seja objeto de avaliação pelo julgador.602 

Assim, acaba sendo o juiz o responsável por, em uma maior densidade, verificar a 

área de proteção daquele direito e, diante das diversas possibilidades de prova utilizadas, 

analisar se alguma se enquadra nesta área de proteção; em caso afirmativo, decidir se é um 

limite aceitável ao direito. Neste sentido, em relação ao direito constitucional contra a 

autoincriminação, considerando que sua efetividade maior se relaciona ao aspecto probatório 

do processo penal, a atividade do juiz é imprescindível para a efetivação da garantia. 

A legislação pouco cuida de realizar a conformação mediante lei do direito contra 

a autoincriminação ou de estabelecer, de forma organizada e coerente, limites a esse direito. A 

maior parte dos dispositivos legais correlatos se direciona a uma parte do direito contra a 

autoincriminação – como é o caso da previsão contida no artigo 186 e no seu parágrafo único, 

relativos ao direito ao silêncio – ou apenas indiretamente lhe toca. Por isso, o papel do juiz, 

em relação a esse direito, acaba sendo ainda mais determinante. 

Diante disso, mostra-se necessário o estabelecimento de critérios, úteis ao 

julgador, para verificar quando uma determinada situação e prova se inserem no âmbito de 

proteção do direito contra a autoincriminação ou quando não lhe exigem a garantia; 

permitindo, também, a análise dos casos limites desse direito. A estipulação desses 

parâmetros se revela um desafio pela complexidade da abordagem do tema. Adiante, será feita 

uma tentativa do estabelecimento de alguns desses parâmetros. O objetivo não é, nem poderia 

ser o de esgotar o debate. Ao revés, é de fomentar uma crítica estruturada, que torne mais 

visível os contornos constitucionais que a garantia contra a autoincriminação possui. 

 

4.3 UMA SUGESTÃO DE PARÂMETROS DE VERIFICAÇÃO DA PROVA 

AUTOINCRIMINATÓRIA NO PROCESSO PENAL 

 

                                                 

 

601 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 80. 
602 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 81. 
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É possível traçar cinco parâmetros que são úteis à solução do caso concreto, em 

situações nas quais, hipoteticamente, é arguida a proteção do direito contra a 

autoincriminação. Sobre esses parâmetros, algumas observações gerais são feitas. Primeiro 

que são decorrentes de uma análise teórica e prática do direito, objetivando uma coerência 

entre eles que permite, em tese, a verificação de determinadas provas e sua validade diante do 

direito contra a autoincriminação. A seleção desses parâmetros considera, também, a 

experiência jurisprudencial de outros países e os interesses existentes no processo penal, nos 

dois polos. 

Além disso, são parâmetros que precisam ser verificados cumulativamente. Não 

basta a verificação diante de um deles para considerar totalmente satisfeita a proteção do 

direito em determinada situação. Igualmente, não são parâmetros absolutos, possuindo, em 

cada uma dessas situações, limites que admitem seu afastamento como critério exigível. 

 

4.3.1   A impossibilidade de utilização judicial da prova produzida com violação a outros 

direitos fundamentais: a postergação da verificação do direito contra a 

autoincriminação para um segundo momento 

 

Como exposto anteriormente, a relação mais aproximada que o direito contra a 

autoincriminação possui com o processo penal se refere ao aspecto probatório. Isto porque, 

em regra, a situação autoincriminatória resulta em uma prova desfavorável ao acusado. 

Assim, o primeiro parâmetro identificado para a verificação da situação de potencial lesão ao 

direito contra a autoincriminação diz respeito, justamente, à validade da prova. 

O primeiro critério constitui-se na análise de aquela determinada situação não 

demandar a proteção de outro direito fundamental, como sendo um parâmetro mais 

aproximado, e que resulte numa proteção mais efetiva dos bens jurídicos em questão. Logo, o 

julgador deve verificar se aquela situação arguida pelo acusado, de potencial lesão ao direito 

objeto, não diz respeito, ou mais se aproxima, na verdade, à área de proteção de um outro 

direito fundamental. Se assim for verificado, aquela situação deverá ser analisada, 

primeiramente, por esse prisma, deslocando a análise da compatibilidade com o direito contra 

a autoincriminação para um segundo momento. Isto porque há uma grande possibilidade de 

resultar, desde pronto, em uma prova ilícita por ofender outro direito fundamental. Assim, a 

análise dos demais parâmetros já resta prejudicada. 
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O fundamento desse primeiro parâmetro decorre da característica de fragmentação 

do direito contra a autoincriminação, já verificado anteriormente.603 Como decorrência da 

especialização de diversos direitos autônomos, que protegem situações comuns ao direito 

contra a autoincriminação, não se faz necessário verificar a validade dessa situação por esse 

parâmetro, quando já é suficientemente tutelada por norma mais específica. 

Como exemplo de uma análise pontual deste parâmetro, é possível apontar as 

situações em que o direito é arguido para evitar a utilização de escutas telefônicas ou 

ambientais feitas sem autorização judicial. A Constituição Federal cuidou de forma 

especializada de delimitar as linhas gerais de admissibilidade ou não desse meio de prova. Em 

razão do caráter extremamente invasivo desse tipo de prova, determinou o constituinte que 

deveria compor uma esfera de direitos fundamentais apenas relativizáveis in concreto, a partir 

de uma verificação judicial, integrando uma reserva de jurisdição.604 Desta forma, se no caso 

concreto há violação ao dispositivo constitucional com a produção da prova sem a autorização 

judicial, já se encontra devidamente protegida a situação pela norma especial.605 Outrossim, 

para que exista autorização judicial, o juiz deve verificar não apenas os aspectos formais 

envolvidos e valer-se do parâmetro contido no dispositivo sobre a vedação a provas ilícitas, 

deve, também, verificar de forma integral os demais direitos fundamentais que podem sofrer 

interferência naquela situação para, assim, autorizar ou não a produção da prova. 

Portanto, não há necessidade do desgaste na verificação dos demais parâmetros 

sobre a autoincriminação, quando a prova já é inutilizável em razão de violar outros 

dispositivos constitucionais. Cessa, portanto, neste primeiro parâmetro, a análise em tais 

situações. 

 

4.3.2   A necessidade da defesa técnica como corolário da validade da prova produzida 

com a participação do acusado 

 

                                                 

 

603 Vide item 4.1.2. supra. 
604 Consiste, em suma, em uma decorrência da separação dos poderes, funcionando como um impedimento de 

que outros órgãos exerçam atividades pertencentes ao núcleo essencial a função jurisdicional. Cf.: VILARES, 

Fernanda Regina. A reserva de jurisdição no processo penal: dos reflexos no inquérito parlamentar. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito, 2010. 
605 BRASIL. Constituição Federal. Art. 5º, inciso LVI. 
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A relação entre o direito contra a autoincriminação e o direito à defesa técnica por 

um advogado606 é histórica. A acessoriedade do right to conseul surge desde as primeiras 

expressões do direito de matriz anglo-saxônica. Consistiria, segundo Langbein, em um direito 

não de falar e ter alguém que fale por ele.607 Antes do reconhecimento dessa conexão entre os 

direitos, a ausência de advogado implicava na necessidade do acusado levar a cabo a própria 

defesa. A proibição de constituir um advogado se relacionava à condição de que a própria 

corte (tribunal) funcionaria na defesa do acusado – the court as counsel.608 

Posteriormente, reconhece-se que “o réu é sempre mau advogado em causa 

própria”609 e, assim, a necessidade da defesa por advogado passa a ser prevista legalmente. A 

expansão do direito contra a autoincriminação para os outros sistemas jurídicos, que não o 

inglês, foi impulsionada pela sua vinculação com o direito de defesa feita por advogado, 

especialmente com o Treason Act de 1730. No sistema inglês, em 1836, a legislação passou a 

permitir que o advogado se dirigisse ao júri, o que representou o marco de transformação da 

natureza do processo de accused speaks, para o testing the prosecution, o que permitiu o 

direito ao silêncio se consolidar.610 

Do mesmo modo, no plano internacional de proteção como direito humano, a 

vedação à autoincriminação é acompanhada do direito de defesa por advogado. No Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, a previsão de não ser obrigado a depor contra si 

sucede o direito a um defensor, ainda que designado ex officio.611 Fenômeno semelhante 

acontece em outros diplomas internacionais, como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos e o Estatuto de Roma.612 

O direito à presença do advogado para o acusado é um corolário do direito de não 

autoincriminação.613 A defesa técnica é um princípio suporte que funciona ao lado da 

                                                 

 

606 Será utilizada a expressão advogado de forma abrangente, incluindo o defensor dativo e o papel exercido pela 

defensoria pública, pois, também nesses casos, atua um advogado. 
607 Apud HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-

incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 110. 
608 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 111. 
609 AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Curso de direito judiciário penal. São Paulo: Saraiva, 1958. V. 2. 

P. 39. 
610 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 112. 
611 Artigo 14, 3, “d” do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 

592 de 06 de julho de 1992. 
612 AMBOS, Kai. General Principles of Criminal Law in the Rome Statute. 14 de Dezembro de 1999. 

Criminal Law Forum. Vol. 10, 1999. 
613 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 
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presunção de inocência, possuindo ambos os princípios uma estreita relação, uma vez que só é 

possível romper com este direito – presunção de inocência – se observado aquele outro – 

direito à defesa técnica.614 Neste sentido, a Suprema Corte Americana já há muito reconhece 

essa correlação. No julgamento do caso Escobedo v. Illinois (1964), a Suprema Corte 

reconheceu a violação ao direito contra a autoincriminação em razão de não ter sido garantido 

o direito a um defensor, ainda que este não tenha sido o objeto de fundamentação da parte 

quanto à violação de seu direito.615 No emblemático caso Miranda v. Arizona, da mesma 

forma, foi discutida a questão, e um dos acertos da Suprema Corte, a respeito do direito contra 

a autoincriminação, foi estabelecer a exigência da presença do advogado para a validade do 

interrogatório, se o acusado houver reclamado este direito.616 

Assim, esse parâmetro deve ser observado para o pleno exercício do direito contra 

a autoincriminação. A assistência de um advogado serve para diferentes interesses do 

imputado, entre eles o de proteger contra a autoincriminação.617 Esses dois direitos – de 

defesa por um advogado e contra a autoincriminação – relacionam-se especialmente por se 

referirem à maneira que um acusado se apresenta e comporta em um caso perante a polícia e o 

julgador.618 A relação com esses direitos permitem uma maior capacidade do réu em se 

defender, não apenas ter a conduta que julga mais apta à sua defesa, mas, sim, fazer 

efetivamente as coisas que ele deseja fazer e se recusar a fazer aquilo que não deseja.619 Como 

bem explica Vicente de Paulo Vicente de Azevedo,620 o acusado não tem, ao seu alcance, a 

capacidade de definir corretamente o que deve dizer, nem o que deve calar. Supondo que está 

se desculpando, pode estar se comprometendo irremediavelmente. 

                                                 

 

614 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 260. 
615 No caso Escobedo V. Illinois, considerando um dos precursores do caso Miranda, a Suprema Corte 

Americana deixou clara uma lição: nenhum sistema de justiça criminal deve, ou deveria sobreviver se depende a 

sua eficácia de uma abdicação dos direitos constitucionais dos indivíduos em razão de seu desconhecimento. E 

nenhum sistema vale a pena de se preservar, se ele teme que ao acusado seja permitido consultar com um 

advogado, e que por isso ele irá se tornar consciente e hábil à exercer esses direitos. Se o exercício dos direitos 

constitucionais anular a eficácia de um sistema de aplicação da lei penal, então há algo de muito errado com esse 

sistema. DRESSLER, Joshua; THOMAS III, George C. Criminal procedure principles, policies and 

perspectives. American Casebook Series. 2nd edition. New York: West Group, 2003. 
616 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 185. 
617 ROXIN. LA EVOLUCION DE LA POLITICA CRIMINAL, EL DERECHO PENAL Y EL PROCESO 

PENAL – p. 130. 
618 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 14. 
619 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 15. 
620 AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Curso de Direito Judiciário Penal. V. 1. São Paulo: Saraiva, 

1958. p. 39. 
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Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha já deixou de 

valorar uma confissão como prova em um processo penal em virtude do descumprimento do 

direito de presença do defensor621. A nulidade não decorre exclusivamente do 

descumprimento de um dever formal, mas, sim, materialmente, implica na inadmissibilidade 

de uma prova autoincriminatória devido a uma presunção de que o exercício da 

autodeterminação do indivíduo, sobre aquela prova, não se fez de forma plena, se, para tanto, 

é necessária a instrução técnica de um advogado. 

O Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer que a ausência de defesa 

técnica, no processo penal, constitui grave violação, consistindo em uma nulidade por não ter 

sido a defesa efetiva. Além disso, a defesa não pode apenas representar uma mera 

formalidade, sendo necessário que haja possibilidade real de alterar o aspecto processual ou 

melhorar a condição do acusado, sob pena de uma defesa ineficiente.622 

Aplicando essa concepção ao direito contra autoincriminação, considerando a 

presença do advogado como condição a ser observada para produção de uma prova623 

potencialmente autoincriminatória, o desrespeito a essa premissa implica na produção de uma 

prova inaceitável, ou seja, a ausência de advogado constitui violação ao direito. A presença de 

um advogado, por sua vez, corresponde ao cumprimento de uma legalidade, mas, por si só, 

não afasta a possibilidade de violação do direito, sendo necessário que haja um auxílio real e 

efetivo da defesa quanto à instrução de seu cliente a respeito do direito contra a 

autoincriminação. 

Em relação ao momento que passa a valer a necessidade da atuação do advogado, 

é indiscutível que, no curso do processo penal, é uma condição indispensável para o seu 

regular andamento, assim como determina o artigo 261 do Código de Processo Penal ao 

estabelecer que nenhum acusado será processado ou julgado sem um defensor, ainda que este 

                                                 

 

621 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 130. 
622SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares 

pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012. p. 133. 
623 Quando se trata de prova, é necessário distinguir esta dos elementos de informação. Prova só pode ser usada 

para se referir aos elementos argumentativos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo penal, 

com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Elementos de 

informação, por sua vez, são colhidos na fase investigatória, dispensando aquelas garantias todas – ou na mesma 

dimensão – e servem para formação da opinio delicti do órgão de acusação e, subsidiariamente, podem 

complementar a fundamentação de uma sentença penal condenatória. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de 

Processo Penal. V.1. Niterói: Impetus, 2011. p. 821. 
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acusado seja ausente ou foragido. O ponto de debate diz respeito à necessidade de atuação do 

advogado na fase pré-processual. 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a Constituição 

apenas garantiu o direito de defesa técnica na fase judicial. Concluiu que, por não ter exigido 

a mesma garantia na fase extrajudicial, não seria incumbência da autoridade policial a 

nomeação de defensor ao autuado em flagrante delito. 624 A conclusão da Suprema Corte 

apenas em parte foi acertada. Não compete, de fato, à autoridade policial a nomeação de 

defensor ao autuado. Mas, o direito de defesa técnica não se limita à fase judicial. Somente 

possui um aspecto de indispensabilidade na existência de um processo penal. Entretanto, isto 

não impede que o acusado exerça esse direito na fase pré-processual, exigindo a presença de 

um defensor técnico. Se assim reclamar, não é permitido à autoridade policial negar esse 

direito e exigir do acusado, por exemplo, que preste interrogatório desprovido de auxílio 

técnico. 

Dessa forma, a modificação legislativa tem implementado uma maior efetividade 

do direito à defesa técnica na fase pré-processual. Como exemplo, a Lei 12.403/11, alterando 

o artigo 306 do Código de Processo Penal, passou a prever no seu parágrafo primeiro que, em 

até 24 horas após a realização da prisão em flagrante, o auto de prisão será encaminhado ao 

juiz competente e, caso o autuado não constitua um advogado, cópia integral para a 

Defensoria Pública. A iniciativa é benéfica, pois, se por um lado permite uma maior 

efetividade da ampla defesa do acusado, e também do exercício real do direito contra a 

autoincriminação; por outro lado, antecipa o contraditório exigido na fase judicial, o que 

reveste de legitimidade o elemento probatório produzido, inclusive sendo possível reconhecer 

como prova apta à fundamentação da decisão judicial. Especialmente porque a fase 

extraprocessual é “o período mais crítico da persecução criminal”.625 

A respeito da possiblidade de renúncia desse direito de instrução técnica, por meio 

de um advogado, só é possível na fase pré-processual e na ausência de prisão cautelar de 

                                                 

 

624 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 73.898/SP. Rel.: Min. Maurício Correa. Julg.: 21.05.1996. Pub.: 

02.09.19996. EMENTA: "HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA; 

NULIDADES.  1. Justa causa: a condenação tem outros fundamentos suficientes, além da confissão perante a 

autoridade policial e depois retratada em juízo, com alegação de que houve coação.  2. O Estado não tem o dever 

de manter advogados nas repartições policiais para assistir interrogatórios de presos; a Constituição assegura, 

apenas, o direito de o preso ser assistido por advogado na fase policial. (...) 
625 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 75. 
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qualquer natureza – quando a defesa técnica passa a ser obrigatória.626 Nessa fase, se em 

liberdade, há faculdade do acusado de exigir a presença de um advogado. Essa liberalidade 

apenas pode ser feita se o acusado possuir instrução suficiente para tanto e, por isso, o seu 

direito de informação inclui o esclarecimento sobre seu direito a uma assistência jurídica. 

O papel do defensor é o de instruir o acusado sobre suas possibilidades e as 

consequências de suas posturas dentro do processo penal. Quanto à possibilidade de renúncia 

do direito, esta não pode ser feita pelo defensor, pois se trata de questão intimamente 

vinculada ao direito à autodeterminação, que somente admite a verificação desse componente 

pelo próprio acusado.627 A necessidade do defensor técnico independe da instrução do 

acusado sobre esse seu direito. Como delineou a Suprema Corte Americana no caso Powell v. 

Alabama:628 

 

O direito de ser ouvido seria, em muitos casos, de pouco proveito, se 

não compreender o direito de ser ouvido pelo advogado. Mesmo o 

homem inteligente e educado que seja leigo, tem pouca e às vezes 

nenhuma habilidade na ciência do direito. Se acusado de crime, ele é 

incapaz, em geral, de determinar por si mesmo se (em que) o indicio é 

bom ou ruim. Ele não está familiarizado com as regras da prova (rules 

of evidence). (...) Sem o advogado, embora ele (acusado) não seja 

culpado, enfrenta o perigo de condenação, porque ele não sabe como 

estabelecer a sua inocência. 

                                                 

 

626 Porém, é importante frisar que nos casos de flagrante delito a defesa técnica não é requisito de validade do 

interrogatório. O interrogatório compõe o auto de prisão em flagrante, e este é posteriormente enviado ao 

advogado ou defensor público, portanto a defesa técnica é posterior ao interrogatório. Essa distinção entre o 

interrogatório judicial e o interrogatório policial, em relação a disponibilidade do acompanhamento do defensor 

técnico, merece uma crítica ponderada. O art. 6º, inciso V do Código de Processo Penal estabelece que o 

interrogatório do acusado – oitiva do indiciado – na fase policial deve observar, no que for aplicável, as 

disposições sobre o interrogatório judicial. Por sua vez, o art. 185 do diploma normativo, com a redação dada 

pela primeira lei da reforma tópica (Lei 10.792 de 2003) passou a estabelecer que o interrogatório se procederá 

na presença do defensor constituído ou nomeado. Nesse sentido, igualmente deveria ser compulsório a presença 

do defensor na fase policial, inclusive no interrogatório que integra o auto de prisão em flagrante. Contudo, 

considerando que grande número dos autos de flagrante são lavrados contra pessoas de baixa renda, relativos 

especialmente a crimes patrimoniais, a exigência da presença de advogado recairia sobre as defensorias públicas. 

Diante disso, antes dessa implementação normativa é imprescindível que haja uma estruturação das Defensorias 

Públicas, especialmente as estaduais, permitindo que seja verdadeiramente respeitada essa garantia processual. 

Sobre isso, já nos posicionamos no item 3.2.1.2.4. supra. 
627 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

34. 
628 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 20. Tradução livre e adaptada. Do original: the right to 

be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by counsel. Even 

the intelligent and edcuated layman has small and sometimes no skill into the science of law. If charged with 

crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is 

unfamiliar with the rules of evidence. (...) Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction 

because he does not know how to establish his innocence. 



211 

 

 

Esse segundo parâmetro, portanto, é indispensável. Decorre, além de tudo, de uma 

exigência constitucional, servindo como um dos vetores que balizam a interpretação daqueles 

direitos conferidos ao acusado, nos termos do artigo 5º, inciso LXIII. 

 

4.3.3   O direito à informação do acusado sobre suas possibilidades de comportamento 

quanto à produção da prova penal, como uma garantia formal 

  

Outro parâmetro, constitucionalmente estabelecido no dispositivo legal contido no 

artigo 5º, inciso LXIII, é a necessidade da informação do acusado sobre seus direitos, ou seja, 

a obrigatoriedade de esclarecer ao acusado as suas possibilidades diante de uma situação que 

se exija sua colaboração, bem como as consequências de seu comportamento.  

Não é apenas no direito brasileiro que se consagra um direito à informação do 

acusado sobre seu comportamento. Na Alemanha, por exemplo, o mesmo parágrafo do 

Código de Processo Penal que prevê o direito ao silêncio apresenta também a obrigatoriedade 

do funcionário público, encarregado do ato de interrogatório, instruir o processado sobre seu 

direito a não declarar.629 

A importância da orientação do acusado sobre seu direito é tão grande ao ponto de 

constituir o elemento principal que conduziu a Suprema Corte Americana no julgamento do 

caso mais emblemático para o privilegie against self-incrimination, o caso Miranda v. 

Arizona. Isto se explica porque a Quinta Emenda da Constituição Americana, diferentemente 

do que expressa a Constituição Federal de 1988, não prevê o direito à informação do acusado. 

Boa parte do que é importante tratar a respeito do dever de informar se relaciona com o caso 

Miranda. 

Os avisos de Miranda surgem como obrigação a ser cumprida para o 

conhecimento do acusado de seus direitos, antes que seja feita qualquer pergunta em que 

possa se autoincriminar. Na mesma oportunidade, decidiu-se que o fato de confessar alguma 

informação não significa renunciar a esse direito, e que compete ao Estado a prova “densa” de 

                                                 

 

629 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gmez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 125. 
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que o acusado, após devidamente informado, renunciou a esse direito de forma intencional e 

consciente.630 

Além disso, os avisos de Miranda também serviram para uniformizar a atuação 

em todo o território americano pelo exercício do poder jurisdicional da Suprema Corte. Em 

regra, os julgamentos e tribunais tendiam a fazer prevalecer os interesses da persecução 

criminal, quando contra posta à admissibilidade da confissão obtida sem o dever de 

informação. A Corte não poderia lutar contra isso em casos isolados e valeu-se do caso 

Miranda como um paradigma.631 

As diretrizes, firmadas pela Suprema Corte, a partir do caso Miranda, tinham o 

papel de regulamentar o direito contra a autoincriminação ao estabelecer certas garantias a 

serem observadas. Firmou-se que a Quinta Emenda proíbe o uso das provas oriundas dos 

casos em que a pessoa foi compelida a produzi-la ou contribuir com sua produção. A principal 

razão da violação desse direito decorre da ausência de conhecimento dessa faculdade de se 

recusar a cumprir uma determinada ordem de uma autoridade pública. Portanto, a falha em 

realizar os avisos de Miranda cria uma presunção de coerção sobre o acusado e, 

consequentemente, uma prova inadmissível.632 A posição da Suprema Corte Americana é, 

portanto, a de que qualquer violação aos avisos de Miranda dá espaço para uma irredutível 

presunção de involuntariedade das declarações, gerando a inadmissibilidade da confissão 

subsequente feita pelo acusado.633 

Na experiência americana, portanto, adotou-se uma concepção de que uma 

garantia, exclusivamente formal, conferida pelos avisos de Miranda, é suficiente para a 

proteção do direito. Se, por um lado, a ausência do cumprimento do dever de informar gera 

uma presunção de violação do direito, a realização dessa exigência procedimental passa a 

afastar a maior parte das situações de violação. O conhecimento do acusado de seu direito de 

recusa quanto à participação nas provas – decorrente do cumprimento do dever de informar – 

é, por si, capaz de estabelecer um marco, em que, daquele momento em diante, o acusado 

                                                 

 

630 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 185. 
631 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 191 
632 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 209. 
633 STEIN, Alex; SEIDMANN, Daniel J. The right to silence helps the innocent: a game-theoretic analysis of 

the Fifth Amendment Privilege. Havard Law Review, vol. 114, p. 430-510, 2000. 
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poderá exercer o direito ou abrir mão dele, sendo seu comportamento considerado intencional 

e consciente, válido para a sua defesa ou sua condenação.634 

Há distinção nítida da fundamentação do cumprimento do dever de informar 

existente na experiência americana e na brasileira. Em diversas situações, a Suprema Corte 

Americana se viu obrigada a revisar sua concepção sobre o paradigma de Miranda e optou por 

reafirmar que a garantia formal é apta e necessária para garantir o direito contra a 

autoincriminação de forma suficiente. No caso Dickerson v. United States (julgado no ano de 

2000), a Suprema Corte enfrentou a questão da natureza jurídica dos avisos. Em suma, tratou-

se de verificar se os avisos de Miranda, enquanto norma procedimental que busca garantir a 

previsão constitucional, não seriam, igualmente, uma garantia de relevo constitucional e, 

consequentemente, se o desrespeito implicaria numa violação infraconstitucional ou 

constitucional.635 

A consequência mais determinante dessa questão é que, se considerado apenas 

uma norma infraconstitucional, o poder legislativo tem poder para alterá-la e estabelecer 

outros critérios para a proteção do direito. Entretanto, a Suprema Corte entendeu que não era a 

oportunidade para superar aquela interpretação estabelecida no caso Miranda de que o direito 

a ser informado de seus direitos – conferido pelos Avisos de Miranda – possui sim uma força 

normativa constitucional, e não apenas infraconstitucional.636 Decorre de uma inafastabilidade 

dessa garantia para efetivar o direito contido na Quinta Emenda da Constituição Americana. 

Por sua vez, o sistema jurídico brasileiro fica a salvo de todo esse debate, pois o 

direito à informação do acusado não decorre do exercício da jurisdição constitucional por 

parte do Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição Federal de 1988 é quem consagra 

o dever de informação como vetor do direito consagrado no artigo 5º, inciso LXIII. Neste 

sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que o dever de informar o acusado 

sobre seu direito de não colaborar com sua incriminação é uma exigência decorrente 

diretamente da Constituição Federal de 1988.637 

                                                 

 

634 Neste sentido, consta expressamente nos avisos de Miranda o dever de esclarecer ao acusado que “tudo que 

disser poderá ser usado contra ele no Tribunal”. No original: “(...) and that anything he says will be used against 

him in court.” U.S. Supreme Corte. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Disponível em: 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html 
635 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination: rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 220. 
636 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 222. 
637 Neste sentido, HC 78.708/SP. O julgado tem na Ementa, a respeito da parte que aqui interessa:   EMENTA: 

Informação do direito ao silêncio (Const., art. 5º, LXIII): relevância, momento de exigibilidade, conseqüências 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html
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O objetivo principal da informação do acusado é permitir o exercício do direito 

contra a autoincriminação, pois como este visa proteger a autodeterminação do indivíduo, o 

conhecimento de suas possibilidades de comportamento é o primeiro passo, para, 

efetivamente, determinar qual a postura que se quer adotar naquela situação do processo 

penal. Todavia, possui ainda outros objetivos, como cobrar padrões objetivos de 

confiabilidade do comportamento das autoridades públicas, nos atos probatórios, 

especialmente durante a prisão e o interrogatório, e também um papel simbólico de comunicar 

a existência de limites formais e constitucionais nos métodos de prova cujo emprego é 

permitido.638 

O conteúdo da informação que deve ser feita ao acusado não é – contrariamente 

ao que ocorre no sistema americano – devidamente estruturado e pré-fixado. Entretanto, as 

balizas que foram estabelecidas, com precisão e fundamento teórico, pela Suprema Corte 

Americana, no julgamento do caso Miranda, podem ser importadas como suficientes para 

garantir o direito à informação do acusado. Mesmo que não seja esse, expressamente, o 

conteúdo estabelecido, o mais importante é que cabe à jurisprudência dos Tribunais 

Superiores estabelecer qual o conteúdo dessa garantia procedimental a ser cumprida diante da 

omissão de parâmetro estabelecido pelo poder legislativo. 

Entre os direitos que devem compor o conteúdo da informação, é possível 

apontar: (a) informar que possui acesso aos autos e provas obtidas contra si; (b) de ser 

assistido por advogado, e caso não possa arcar com as despesas, de ser assistido pela 

defensoria pública; (c) direito de permanecer calado e se recusar a produzir prova contra si; 

(d) de que seu silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa, assim como que 

não lhe é exigido o compromisso de dizer a verdade; 639 (e) de que, caso decida prestar 

                                                                                                                                                         

 

da omissão: elisão, no caso, pelo comportamento processual do acusado. I. O direito à informação da faculdade 

de manter-se silente ganhou dignidade constitucional, porque instrumento insubstituível da eficácia real da 

vetusta garantia contra a auto-incriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder 

atualidade. II. Em princípio, ao invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação 

ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de 

todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HC 78.708/SP. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence. Jul. 

09.03.1999. No mesmo sentido: HC 82.463/MG. 
638 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 113. 
639 Cf.: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 117.964/RJ. Rel.: Min. Dias Toffoli. Jul. 24/05/2013. Pub.: 

29/05/2013. 
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declarações ou, por outra forma, contribuir com a persecução criminal, aquelas provas serão 

válidas em decorrência da sua voluntária participação.640 

O dever de informar incube à autoridade pública responsável pelo ato. Quanto à 

obrigatoriedade do juiz em informar, trata-se de tema pacífico na doutrina641 e decorre 

diretamente de disposição legal contida no artigo 186 do Código de Processo Penal.642 

Contudo, à autoridade policial também incube o mesmo dever, pois o direito à informação 

acompanha as situações em que há, ainda que potencialmente, um risco de 

autoincriminação.643 Além disso, é possível estabelecer um dever de informação por parte do 

defensor do acusado, cabendo a ele informar a qualquer momento, ou relembrar, ou instruir o 

seu cliente sobre seus direitos. Entretanto, o esclarecimento feito pelo defensor não supre, em 

regra, a obrigatoriedade da informação como incumbência das autoridades públicas.644 

Quando houver dúvida a respeito do cumprimento da obrigação de informar os 

direitos do acusado, em uma primeira análise, não seria possível aplicar o instituto do in dubio 

pro reo, pois este se refere à culpabilidade do processado, e não sobre uma questão ou um 

vício processual.645 Porém, nos casos em que o vício processual disser respeito ao princípio da 

dignidade humana e do devido processo legal, é tão grave a violação quanto as situações 

referidas à culpabilidade, e, por isso, a solução é uma aplicação analógica do in dubio pro 

reo.646 

                                                 

 

640 Em oposição à Haddad, que considera indevida a inclusão da segunda parte dos avisos de Miranda para a 

experiência brasileira, ou seja, a informação de que a colaboração do acusado pode implicar na validade da prova 

obtida diante de sua voluntariedade. HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio 

contra a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 275. Incluir esse elemento apenas torna mais 

evidente, para o acusado, quais são suas possibilidades e a consequência de seus comportamentos. 
641 Cf.: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-

incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 279. 
642 Apesar das modificações realizadas pela lei 10.792 no código de processo penal, integrando a reforma tópica 

da codificação processual penal, não resta livre de críticas o conteúdo do dispositivo. É necessário reconhecer 

que em muito avançou quanto à garantia do direito contra a autoincriminação, ao retirar do ordenamento a 

flagrantemente inconstitucional previsão de que o silêncio poderia ser prejudicial ao acusado. Contudo, não 

cuidou de garantir de forma expressa que essa alteração – a ausência de prejuízo pelo exercício do silêncio – 

compõe também aquilo que compete ao juiz informar ao acusado, pois, o caput do dispositivo afirma apenas o 

dever de informar sobre o direito de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe forem 

formuladas. Ainda, o dispositivo afirma que esse dever de informação só é feito após a qualificação do acusado, 

e antes do interrogatório; mas, no artigo 187 que segue, informa que o interrogatório é constituído de duas partes, 

sendo uma delas sobre a pessoa do acusado, ou seja, sua qualificação. 
643 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 279. 
644HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 280. 
645 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 128. 
646 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 128. 
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Por esse mesmo motivo, constituir uma grave violação processual e ofensa direta 

à constituição, é uma matéria arguível em qualquer momento processual. Neste sentido, Roxin 

acertadamente critica a posição do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, 

considerando problemática a limitação feita pela Corte ao não permitir que o processado 

alegue em grau de recurso a impossibilidade de valoração da declaração feita sem a devida 

instrução de direitos, quando esta circunstância não foi alegada no momento do 

interrogatório.647 

A consequência do descumprimento do dever de informar é a nulidade do ato 

processual que lhe sucedeu se dele decorre uma prova autoincriminatória.648 A garantia do 

cumprimento dessa formalidade, apesar de não afastar de forma absoluta a possibilidade de 

lesão do direito, é um mínimo que é exigível para que o acusado compreenda, ainda que 

sumariamente, algumas das regras de como funciona o processo penal a que está sujeito.649 

Este mesmo entendimento já foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

nulidade de audiência realizada sem o cumprimento da formalidade, na qual o acusado 

confessou a prática de infração criminal, exigindo o desentranhamento dos autos do termo da 

audiência e renovação do feito com o esclarecimento do réu, inclusive sobre a possibilidade, 

no caso, de composição do dano e aceitação da proposta de aplicação de pena não privativa de 

liberdade.650 

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha vai além. Apesar de inicialmente 

conceber apenas como uma mera formalidade, que não ensejava um vício processual e a 

consequente nulidade, a Corte alemã evolui afirmando que, quando, no interrogatório judicial, 

o magistrado deixasse de realizar a advertência, haveria erro insanável. Em 1992, o Tribunal 

mudou sua orientação, estabelecendo uma proibição ampla de valorar as manifestações que 

tenham sido realizadas na fase pré-processual sem a devida instrução dos direitos.651 

Entretanto, em algumas situações, é possível verificar que, a despeito da ausência 

do cumprimento do dever de informar por parte das autoridades públicas, não há violação ao 

                                                 

 

647 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 129. 
648 Se, apesar do descumprimento do dever de informar, o ato não gera nenhuma prova autoincriminatória, não 

há possibilidade de vislumbrar uma nulidade. O artigo 566 do Código de Processo Penal acrescenta que não será 

declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade ou na decisão da causa. 
649 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 277. 
650 Cf.: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HC 82.463-3/MG. Rel.: Min. Ellen Gracie. Jul. 

05/11/2002. 
651 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 127. 
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direito contra a autoincriminação. Uma primeira situação corresponde aos casos em que o 

acusado possui, indiscutivelmente, a consciência do direito que lhe assiste sobre a 

colaboração com a produção de provas. Essa situação pode decorrer do conhecimento técnico-

jurídico aprofundado, como nos casos dos réus advogados ou mesmo de uma explicitada 

compreensão de suas possibilidades por parte do acusado, quando, de forma inequívoca e 

voluntária, demonstra conceber o direito de não se autoincriminar, mas abdica da postura 

passiva e passa a produzir provas que lhe são prejudiciais.652 Nesses casos, o objetivo da 

formalidade de informar o acusado é desnecessário, pois em tais circunstâncias o uso das 

declarações se fundamenta na livre decisão do processado sem ofensa à autodeterminação.653 

Outra situação, em que a ausência do cumprimento da formalidade não implica 

em violação ao direito contra a autoincriminação, são os casos em que o conhecimento do 

direito ocorre apenas posteriormente, mas é acompanhado de uma válida renúncia do direito 

praticada de maneira esclarecida e livre. Assim, as declarações incriminatórias anteriores 

também seriam válidas e admissíveis.654 Nesses casos, não decorre de uma desnecessidade da 

informação pela presunção do conhecimento do direito, mas, sim, pela disponibilidade que 

tem o acusado de exercer ou não essa prerrogativa. O efeito dessa renúncia pode atingir atos 

anteriores, convalidando aquelas situações, salvo haja discordância manifesta por parte do 

próprio acusado. 

Por fim, em algumas situações, o cumprimento do dever de informar é totalmente 

incompatível com a medida probatória. Assim, nesses casos, há uma relativa dispensa do 

cumprimento do dever de informar. Nos casos, por exemplo, de investigadores secretos que 

atuam de forma infiltrada, é impossível compatibilizar a exigência com a efetividade do meio 

probatório. Nessas situações, o direito de informação poderá ser suprimido, desde que isto não 

prejudique, futuramente, o exercício do controle judicial dos direitos fundamentais 

envolvidos. 

Em tais hipóteses, é possível dar uma preferência para a realização da medida 

probatória em detrimento de um risco de violação de um dos componentes do direito contra a 

autoincriminação, uma vez que a realização dos avisos tornaria plenamente infrutífera a 

operação sigilosa, mas não necessariamente irá importar em uma prova autoincriminatória, ou 

                                                 

 

652 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 128. 
653 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 128. 
654 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 233. 
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seja, há um risco potencial de conduzir a uma autoincriminação, mas um prejuízo certo para o 

meio de prova. Além disso, se o objetivo dos avisos realizados antes do fato probatório é 

“proteger o acusado da equivocada ideia, possivelmente causada por haver percebido o caráter 

oficial de um interrogatório, de que está obrigado a se declarar”, nessas condições não há 

incidência do dever de informar, pois aquele ato não se reveste de formalidade e, assim, não 

desperta essa equivocada percepção subjetiva de obrigação de declarar do indivíduo.655 É 

possível compatibilizar a efetividade da medida, especialmente em razão do interesse social 

da apuração das infrações penais com as garantias fundamentais.656 

Logo, o direito de informação como parâmetro estabelecido obriga o 

cumprimento de um dever de informação por parte das autoridades públicas como decorrência 

imediata das garantias estabelecidas pela Constituição para o exercício do direito contra a 

autoincriminação.657 Apesar de, pontualmente, admitir relativizações, o direito de informação 

é uma garantia formal conferida ao acusado com o objetivo de permitir que este determine 

suas condutas frente à persecução criminal de forma livre e consciente. 

 

4.3.4   A obrigatoriedade de verificar a voluntariedade do acusado sobre a produção da 

prova: o exame da coerção, do ardil e de outras formas de possível redução da 

autodeterminação como meios que violam a liberdade do indivíduo e o direito contra a 

autoincriminação 

 

O terceiro critério a ser verificado, para análise sugerida, da incidência ou não da 

proteção conferida pelo direito contra a autoincriminação diz respeito ao aspecto da 

voluntariedade da participação do acusado na produção de determinada prova. Este critério 

decorre da proteção ao bem jurídico principal que o direito busca realizar: a capacidade de 

autodeterminação do indivíduo. Essa autodeterminação, como visto anteriormente,658 está 

                                                 

 

655 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

47. 
656 O ponto principal dessas questões de atuação sigilosa de agentes, se relaciona mais com a interpretação das 

condutas do Estado que podem violar a liberdade do indivíduo sobre uma determinada postura, especialmente 

sobre o alcance do uso de meios ardilosos, por parte dos órgãos de investigação, o que será objeto do tópico 

seguinte. 
657 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 450. 
658 Item 4.1.2.3. supra. 
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relacionada à voluntariedade do indivíduo quanto a sua postura diante de uma determinada 

prova que exija a sua colaboração. 

O respeito à autodeterminação decorre da possibilidade de escolha do indivíduo 

quanto ao seu comportamento. Verificando-se que houve uma escolha livre em sua vontade, 

por parte do acusado, a prova não ofende a sua autodeterminação e, portanto, respeita o 

critério proposto. 

A escolha livre em sua vontade, ou seja, a voluntariedade do acusado é em relação 

à sua conduta, e não sobre a prova. Ou seja, desde que se respeite sua capacidade de 

autodeterminação, facultando ao indivíduo não só a possibilidade de não agir mas também de 

agir da forma que achar mais prudente à sua defesa, aquela prova será válida em face desse 

critério da autoincriminação. O elemento volitivo se relaciona com o próprio comportamento 

do indivíduo, e não com a prova decorrente deste, tampouco com seu uso. 

Como consequência, se o aspecto de voluntariedade sobre a participação foi 

respeitado, a prova é válida – para esse critério, sendo necessário cumular com os demais – 

independentemente de ter sido produzida pelo acusado com a intenção de um melhoramento 

de sua situação processual, mas resultar em um agravamento e uma autoincriminação. 

Outrossim, como essa voluntariedade diz respeito à sua participação naquele ato, não há 

ofensa ao elemento volitivo em razão de o indivíduo desconhecer que isto servirá de prova 

sobre os fatos, ainda que essa produção ocorra antes mesmo do fato ilícito, e o uso 

posteriormente. 

Dessa forma, é válido o acesso a provas oriundas do corpo do acusado, desde que 

estejam regular e voluntariamente expostas ao público em geral, como o uso das impressões 

digitais armazenadas em algum cadastro, os manuscritos e amostras de voz postas disponíveis 

ou as filmagens de câmeras e circuitos de segurança.659 Neste sentido, Walter Nunes da Silva 

Júnior bem anota que “embora não seja admissível fazer com que alguém seja submetido à 

força a exame de DNA”,660 uma vez que isso decorreria do “direito de liberdade física e 

psíquica, ninguém pode ser obrigado a fazer diretamente algo específico”, 661 isso não impede 

que os elementos necessários, para que se leve a efeito o exame laboratorial, sejam obtidos de 

outra forma, tais como serem arrecadados fios de cabelos da pessoa em um salão de 

                                                 

 

659 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 77. 
660 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 732. 
661 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 733. 
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cabelereiros ou o sangue, ou outro vestígio que possua o material genético doado ou 

armazenado em uma instituição médica.662 

Esse entendimento foi esposado pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação 

2040/DF, no famoso caso Glória Trevi, quando a Corte confirmou a legalidade da 

determinação da coleta da placenta no procedimento médico do parto, a fim de que fosse 

possível utilizar do material para realização de exame de DNA com o objetivo de verificar 

quem era o pai da criança.663 Da mesma forma, admite a voluntariedade de tais provas, sem 

implicar em autoincriminação, quando reconhece que não se pode constranger o acusado a 

fornecer, de próprio punho, padrões gráficos para a realização de exame pericial grafotécnico; 

mas, que não há ilicitude em se determinar a apreensão de escritos do suspeito para servir 

como documento padrão para análise.664 

O entendimento também é firme no Superior Tribunal de Justiça. Em recente 

julgado, o Tribunal Superior reconheceu a admissibilidade do reconhecimento dos autores do 

crime feito por meio de fotografia, sendo considerada uma prova inominada e válida, e 

declarou ser desnecessário para o oferecimento da denúncia que haja o reconhecimento 

mediante apresentação do indivíduo se esse ato pode ser suprido por outras formas, ainda que 

produzidas pelo acusado sem a intenção probatória. Neste sentido, a ementa na parte que 

interessa ao tema:665 

 

                                                 

 

662 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 734. 
663 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 2040/DF.  Rel.: Min. Néri da Silveira. Jul. 27/06/2003. 

Sobre o julgado, Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria 

constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 734 e ss. 
664 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 77.135/SP. Rel.: Min. Ilmar Galvão. Jul.: 08/09/1998. Pub.: 

06/11/1998. EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECUSA A FORNECER 

PADRÕES GRÁFICOS DO PRÓPRIO PUNHO, PARA EXAMES PERICIAIS, VISANDO A INSTRUIR 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. NEMO 

TENETUR SE DETEGERE. Diante do princípio nemo tenetur se detegere, que informa o nosso direito de punir, 

é fora de dúvida que o dispositivo do inciso IV do art. 174 do Código de Processo Penal há de ser interpretado no 

sentido de não poder ser o indiciado compelido afornecer padrões gráficos do próprio punho, para os exames 

periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu alvedrio. É que a comparação gráfica configura ato de 

caráter essencialmente probatório, não se podendo, em face do privilégio de que desfruta o indiciado contra a 

auto-incriminação, obrigar o suposto autor do delito a fornecer prova capaz de levar à caracterização de sua 

culpa. Assim, pode a autoridade não só fazer requisição a arquivos ou estabelecimentos públicos, onde se 

encontrem documentos da pessoa a qual é atribuída a letra, ou proceder a exame no próprio lugar onde se 

encontrar o documento em questão, ou ainda, é certo, proceder à colheita de material, para o que intimará a 

pessoa, a quem se atribui ou pode ser atribuído o escrito, a escrever o que lhe for ditado, não lhe cabendo, 

entretanto, ordenar que o faça, sob pena de desobediência, como deixa transparecer, a um apressado exame, o 

CPP, no inciso IV do art. 174. Habeas corpus concedido. 
665 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 186.916/SP. Rel.: Min. Gilson Dipp. Jul.: 12/04/2011. Pub.: 

15/05/2011. 
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CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO. DENÚNCIA RECEBIDA EM RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. CRIME PRATICADO MEDIANTE AMEAÇA E EMPREGO 

DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO. 

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE EMBASOU A DENÚNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 

DENEGADA. III. É possível utilizar o reconhecimento fotográfico, 

realizado na fase policial, juntamente com as declarações prestadas pelas 

vítimas, para embasar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, não se 

evidenciando qualquer constrangimento ilegal. IV. Ordem denegada. 

 

 

Este entendimento coaduna com a posição sustentada pela Suprema Corte 

Americana. Entre as provas admitidas pela Corte, em razão da ausência de involuntariedade 

na sua produção, está a coleta de exame de sangue em um acidente de trânsito, por considerar 

que não seria um ato comunicativo do autor; além de excluir da proteção as situações de 

produção de provas por digitais, fotografias, medidas, grafia, entre outras.666 Apesar disso, 

essa posição, conhecida como Schmerber doctrine, recebe críticas por ser reconhecidamente 

baseada na necessidade de uma efetividade na investigação.667 A Corte considera legítimo, 

também sob o argumento de inexistência de ofensa à voluntariedade na produção, o uso dos 

papéis e documentos produzidos pelo acusado, ainda que decorrentes de obrigação legal – 

registros necessários –, pois não há coerção na sua produção. Tampouco o ato de entregá-los, 

ainda que coercitivamente (busca e apreensão), prejudica a prova, pois não implica em 

afirmar, confirmar ou repetir a verdade do conteúdo daqueles documentos.668 

Indo além, são admissíveis as declarações feitas voluntariamente pelo acusado, 

mesmo quando tenham sido prestadas informalmente, quando chamado a prestar 

esclarecimentos sem que a ele seja imputado uma conduta criminosa. Como já visto, o direito 

contra a autoincriminação assiste o acusado, independentemente da posição jurídica que 

ocupe no processo. Uma vez que goza do direito de se negar a produzir uma prova 

autoincriminatória, mesmo que esteja na posição de testemunha, se decide colaborar com 

declarações, estas serão válidas.669 O indivíduo não controla o uso da prova produzida, e a 

                                                 

 

666 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 115. 
667 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 117. 
668 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 134. 
669 ROXIN. La evolucion de la politica criminal. P. 144. 
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voluntariedade se relaciona à possibilidade de produzi-la ou não. Entretanto, caso haja alguma 

suspeita concreta sobre o envolvimento da pessoa em uma infração penal, deve ser ouvida 

como acusado formal. Se a autoridade pública conhecer essa condição de acusado e buscar 

contornar, convocando como mera testemunha, será possível verificar a violação ao direito 

contra a autoincriminação em razão dos outros requisitos anteriores, como pela ausência da 

assistência de advogado ou do direito de ser informada. 

Interessante verificar que a jurisprudência alemã admite uma limitação ao uso 

pontual do direito ao silêncio. Considera que é válido permitir consequências desfavoráveis 

ao acusado, quando ele decide tomar uma postura ativa, prestando declarações sobre os fatos, 

mas guarda silêncio apenas sobre pontos particulares e não contesta certos questionamentos. 

Considera-se que quem voluntariamente declara, submete-se igualmente de maneira 

voluntária a uma valoração do que foi dito e da forma com que foi dito. Assim, no momento 

de valorar aquela prova, o julgador deve apreciar em conjunto com a conduta do acusado, o 

que disse, como disse e o que calou em seu comportamento.670  

Diante disso, é importante estabelecer em quais situações a voluntariedade do 

acusado pode ser considerada desrespeitada, ou seja, quando houve uma ofensa à sua 

capacidade de autodeterminação. Em regra, apenas a doutrina internacional, especialmente a 

americana e inglesa, cuida de estabelecer critérios de verificação da voluntariedade da prova. 

Embora sejam úteis as construções teóricas e jurisprudenciais estrangeiras, possuem uma 

limitação: nesses países, o exercício do direito contra a autoincriminação é 

preponderantemente relacionado à produção de prova oral e, assim, a voluntariedade diz 

respeito apenas à confissão do acusado por meio das suas declarações.671 

No caso do sistema brasileiro, a verificação da voluntariedade deve englobar a 

dimensão do direito contra a autoincriminação, que ultrapassa o limite das provas orais. O 

                                                 

 

670 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 124. 
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The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under the law. Santa 

Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 160 e ss. 
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problema principal a ser enfrentado é dimensionar a noção de voluntariedade. É fácil 

caracterizar uma conduta como involuntária diante de ações humanas que decorram de 

coerção física. Mas, em que sentido algo é involuntário, quando o sujeito possui mais de uma 

opção, pondera entre elas e escolhe uma? Uma escolha, entre opções ruins, ainda manifesta a 

vontade do indivíduo?672 

 

4.3.4.1   A violação do critério da voluntariedade em razão da supressão da capacidade de 

autodeterminação: a proibição do uso de métodos invasivos de alteração do estado de 

consciência ou outras formas análogas de incapacitação do indivíduo 

 

Uma primeira situação em que há ofensa ao direito contra a autoincriminação, em 

razão da ausência de voluntariedade na produção probatória, é quando essa capacidade de 

autodeterminação é anulada por elementos externos, capazes de alterar o estado de 

consciência. Neste ponto, Luigi Ferrajoli673 considera proibido, ao lado do uso da tortura, a 

obtenção de qualquer outra forma desrespeitosa e que viole a consciência da pessoa, tais como 

substâncias narcóticas ou o uso da hipnose. A proibição desses métodos não decorre apenas da 

descredibilidade, ou melhor, da não confiabilidade acerca das revelações feitas, mas, sim, por 

retirarem a capacidade do indivíduo de se autodeterminar. 

Nesse sentido, Walter Nunes da Silva Júnior esclarece que o uso do soro da 

verdade se caracteriza como procedimento que se contrapõe à dignidade da pessoa humana e 

resulta em violência física e psíquica da pessoa, não sendo admissível no ordenamento 

jurídico brasileiro.674 Igualmente, é inadmissível, com respaldo na jurisprudência, o uso da 

hipnose, seja pela acusação ou pela defesa.675 

Situação semelhante ocorre no caso do uso do detector de mentiras, também 

proibido em razão de ferir o critério da autodeterminação. Apesar de não alterar o estado de 

consciência do acusado, o polígrafo é proibido porque ele registra o funcionamento 
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inconsciente do corpo.676 Ainda que haja o consentimento do indivíduo, não é admitido esse 

tipo de prova, pois corresponde à autodeterminação do acusado, o que toca diretamente a 

dignidade humana que é inegociável quando se trata de provas que comprometam a liberdade 

de declaração.677 

 

4.3.4.2   A coerção como principal forma de violação da capacidade de autodeterminação do 

indivíduo, implicando na involuntariedade da prova e sua inadmissibilidade 

 

O direito contra a autoincriminação não proíbe de toda sorte a autoincriminação, 

apenas os casos de autoincriminação compelida.678 Nos casos em que o acusado sofre uma 

coerção para realizar um determinado ato probatório, não há voluntariedade acerca de sua 

participação, o que ativa a proteção do direito contra a autoincriminação. 

A ausência de voluntariedade nos casos de coerção é reconhecida há muito. 

Aristóteles, ao analisar as virtudes do homem, distingue entre o voluntário e o involuntário. O 

filósofo pontua que são involuntárias as coisas que ocorrem por compulsão, sendo 

compulsório ou forçado aquilo cujo princípio motor se encontra fora de nós e para o qual em 

nada contribui à pessoa que age e que sente a paixão.679 Não se trata de restringir apenas aos 

casos de coerção a ruptura com a voluntariedade. Mas, nesses casos, não há como negar que 

houve involuntariedade por parte do agente. Neste sentido, Aristóteles680 complementa: 

 

Que espécie de ações se devem, pois, chamar forçadas? Respondemos 

que, sem ressalvas de qualquer espécie, as ações são forçadas quando 

a causa se encontra nas circunstâncias exteriores e o agente em nada 

contribui. 

 

 

A coerção sobre a pessoa é confirmada como elemento capaz de violar a 

voluntariedade do acusado. Entretanto, é também o elemento de maior discrepância na 

compreensão das condutas violadoras ou não do direito, seja na doutrina ou mesmo na 
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jurisprudência. As diversas concepções, mais ou menos amplas, da garantia conferida pelo 

direito contra a autoincriminação, residem não tanto em compreender de forma diferente o 

âmbito de proteção do direito, mas, sim, na distinção do conceito de coerção.681 

O uso da força física ou psíquica, dirigida contra o indivíduo, para obrigar-lhe a 

praticar determinada conduta, é um dos elementos que integram essa coerção, da qual resulta 

a ausência da voluntariedade do ato. Mesmo sobre esse elemento, há distinção na sua 

compreensão e consequências sobre o direito contra a autoincriminação. 

Não se sustenta a parcela doutrinária que afirma que o uso da força não prejudica 

o direito contra a autoincriminação, quando, por meio dela, exige-se não um comportamento 

ativo do acusado, mas, apenas, um mero tolerar. A doutrina que distingue o fazer ativo do 

mero tolerar considera que o uso da força apenas tornará ilegítima a prova por violação ao 

direito contra a autoincriminação, quando houver emprego da vis compulsiva. Nas situações 

em que a força for a vis absoluta, não há proteção, pois carece do elemento volitivo. 

Explicando melhor esse posicionamento, para, depois, demonstrar seu erro. 

Apenas seriam tuteladas, pelo direito em análise, as condutas omissivas do acusado. Isto 

decorre da impossibilidade de se substituir o acusado e realizar a conduta que deixou de 

praticar. Aquilo que não for possível fazer sem a colaboração do acusado, dele não pode ser 

exigível. Inclui-se, nessa proteção, a impossibilidade de sancionar o comportamento de 

inércia do acusado, como forma de assegurar o respeito pleno à liberdade de escolha. Apenas 

nessas situações haveria um elemento volitivo.682 

Associa-se, equivocadamente, o elemento volitivo à forma ou instrumento 

disponível pelo Estado para lhe alterar ou substituir. Assim, como o acusado pode dar ensejo 

à produção da prova por meio do uso da violência real – vis absoluta – ou por meio da 

violência moral – vis compulsiva –, apenas sobre essa segunda incidiria o elemento volitivo 

do agente. Portanto, quando o uso da força física for capaz de substituir, de forma plena, a 

postura do acusado e, assim, permitir a produção da prova, não haveria incidência do direito 

contra a autoincriminação. Se falta o elemento volitivo, nessas situações, então não existiria 
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uma possibilidade de decisão voluntária do indivíduo, constituindo hipóteses de mera 

tolerância.683 

Seriam legítimos, portanto, a condução coercitiva do acusado para a submissão ao 

reconhecimento e identificação. Até então, aparentemente é aceitável. Mas, igualmente, seria 

possível submeter o indivíduo a exame de DNA, constituindo um mero tolerar. E, a partir daí, 

qual seria o limite? Esta compreensão conduz a um arriscado caminho: reduzir a proteção 

conferida pelo direito exclusivamente às provas orais fornecidas, pois, de fato, apenas nesse 

caso, o uso da força é incapaz de substituir o indivíduo e fazê-lo falar exatamente o que se 

quer.684 Nos demais casos, a depender do limite que se estabeleça para o uso da força, 

qualquer outra prova pode ser produzida, ampliando a concepção do mero tolerar. 

Nessa compreensão, há também uma confusão a respeito do elemento volitivo, 

que passa a referir-se à vontade do indivíduo sobre o efeito probatório, e não com a 

voluntariedade de sua participação. Enquanto vontade, apenas admitiria a proteção do direito 

quando houvesse uma possibilidade de controle do acusado sobre o resultado de sua 

colaboração. Neste sentido, praticamente apenas as provas orais admitem que o indivíduo 

tenha controle sobre isto, podendo escolher não apenas calar ou falar, mas o que falar. Já em 

provas como o exame de DNA, uma vez que não incluiria nenhuma possibilidade de controle 

sobre o resultado – pois, independentemente de sua vontade, a perícia será a mesma, 

confirmando ou negando a amostra com o padrão fornecido –, o direito não incidiria por 

ausência do elemento volitivo. Para além das provas orais, somente incidiria a proteção do 

direito se houvesse uma equiparação daquela prova às provas orais. Este foi o entendimento 

que perdurou, por muito tempo, na Suprema Corte Americana.685 

A própria Suprema Corte dos Estados Unidos vem, gradualmente, desfazendo 

essa distinção existente entre a prova oral e as demais provas, substituindo por outros 

critérios.686 A ideia de proteção exclusivamente às provas intencionalmente afirmativas vem 

sendo superada. O que ocorre é que não é porque a prova oral recebe a tutela do direito, que 

todas as outras provas, para receberem a mesma proteção, precisam ser assimiladas a ela. 
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Dessa maneira, a doutrina do mero tolerar não prospera, pois representa apenas 

uma proteção mínima e óbvia do direito. Reduzir a tutela aos casos em que não se pode exigir 

do indivíduo um determinado comportamento ativo é mais uma decorrência do princípio geral 

da legalidade do que do direito contra a autoincriminação.687 Não se é apenas instrumento da 

própria condenação quando se colabora mediante uma conduta ativa não querida ou livre, mas 

também quando contra a vontade, uma pessoa tem de tolerar que o próprio corpo seja 

utilizado como meio de prova.688 

Um critério mais seguro, para verificar o respeito à voluntariedade do indivíduo, é 

o utilizado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que não se vale da “modalidade de 

como se influi na liberdade de autoincriminação”, mas, sim, da “envergadura do prejuízo na 

esfera dos direitos fundamentais afetados”.689 Isto permite a extensão da proteção para além 

da força direta. 

Diante da ampla proteção conferida, a voluntariedade do indivíduo restará 

prejudicada quando houver coerção, seja física ou moral, dirigida a um fazer ou um não fazer 

do indivíduo. Em toda prova, na qual se exige a participação colaborativa do acusado, 

havendo a sua recusa, a única forma de fazer com que a prova se realize é por meio do uso da 

força, o que não se conforta com a estrutura democrática de nosso sistema jurídico.690 

Não se inclui, nessas coerções capazes de violar a voluntariedade do ato, a 

possibilidade de o acusado sofrer consequências extrapenais em razão da sua conduta. Isto 

porque, de forma geral, a proteção conferida pelo direito busca proteger o indivíduo do temor 

de que seja a ele aplicada uma sanção penal, mas não o protege de sofrer outras consequências 

menos radicais. A escolha do acusado entre sofrer uma sanção extrapenal ou colaborar com 

sua autoincriminação é uma escolha difícil, mas o processo penal muitas vezes exige do 

suspeito e acusado fazer escolhas difíceis.691 

Não se insere, entre as coerções aptas a despertar a proteção do direito contra a 

autoincriminação, a aplicação de sanção administrativa de multa, por exemplo, em razão da 
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recusa do acusado em soprar o bafômetro. Tampouco constitui violação a exigência para que 

faça registros adequados de livros contábeis ou emita outros documentos necessários para o 

controle fiscal de sua atividade, ainda que em razão do descumprimento seja possível aplicar 

penalidades patrimoniais. 

Da mesma maneira, quando existir coerção sobre o indivíduo, mas esta se revelar 

tão ínfima, ao ponto de não violar a personalidade do indivíduo, configurando um pequeno 

aborrecimento decorrente da atividade da autoridade pública, não haverá uma lesão jurídica 

relevante ao direito. São exemplos os casos de identificação datiloscópica ou a coleta de 

fotografias para a identificação. 

É importante analisar duas situações particulares a respeito da voluntariedade do 

indivíduo e da proteção conferida ao direito contra a autoincriminação, nos casos de coerção. 

São elas, a exigência de exames corporais e a condução coercitiva do acusado. 

 

A) A violação à voluntariedade da produção da prova pela obrigatoriedade de participação em 

exames corporais que dependam de coleta de amostra com colaboração do acusado 

 

Para o exame pericial laboratorial, comumente é necessário a existência de duas 

amostras de material: uma coletada no local do crime e outra proveniente daquele com quem 

se pretende relacionar ao fato criminoso. A respeito dessa segunda amostra, o parâmetro 

comparativo, não há violação se obtida em razão do fornecimento voluntário do acusado, seja 

de forma dirigida objetivamente à sua defesa, com a colaboração no curso do processo do 

fornecimento do material, seja em decorrência da obtenção de amostras anteriores produzidas 

e disponíveis, conforme já relatado anteriormente. 

Entretanto, situação diversa é aquela em que o acusado se recusa a fornecer o 

material para servir de parâmetro comparativo sem que haja outro meio de se obter. Nesses 

casos, haverá ofensa ao direito contra a autoincriminação em razão da impossibilidade de o 

Estado se valer da força para constranger alguém a fornecer o material necessário à perícia. A 

busca da verdade no processo penal não é feita a qualquer custo.692 

A título de exemplo, é possível verificar a coleta de material para o exame de 

DNA. O exame não determina se o indivíduo é culpado ou inocente, sendo necessário que 

essa prova seja considerada da mesma forma como as demais, ou seja, em valores não 
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absolutos.693 Contudo, o problema acerca dessa técnica probatória não reside, a contrário do 

que afirma Haddad, na sua valoração, mas, sim, na autorização da intervenção corporal 

coercitiva.694 A confiabilidade da prova é grande, e o julgador tende a dar grande valor 

probatório às provas periciais.695 

Mesmo que haja julgado em que, apesar do exame ter sido positivo, o acusado foi 

absolvido – quer porque se considerou a probabilidade de erro, ainda que diminuta, impedia a 

condenação, quer pelo risco da manipulação do resultado ou da prova696, – a questão da 

valoração sucede a da obtenção da prova. Apenas é possível fazer um controle sobre a 

valoração se considerada a coleta forçada uma conduta admitida. A exigência de que o 

julgador tome aquela prova como não absoluta é uma decorrência óbvia do sistema de 

valoração das provas existentes no processo penal brasileiro. A superação do sistema de 

provas tarifadas afasta o caráter absoluto e determinante de qualquer prova, ainda que, em 

tese, sua confiabilidade seja tendente à absoluta. 

A impossibilidade de submissão do indivíduo ao exame de DNA forçadamente foi 

verificada pelo Supremo Tribunal Federal, em uma hipótese que, apesar de não versar sobre 

uma situação relativa ao processo penal, serve de parâmetro. Na oportunidade, o Supremo 

decidiu pela impossibilidade de se utilizar a força bruta para constranger alguém a realizar o 

exame.697 A ementa do julgado restou assim redigida: 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - 

CONDUÇÃO DO RÉU "DEBAIXO DE VARA". Discrepa, a mais 

não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas - 

preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade 

do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e 

direta de obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil 

de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o 

réu ser conduzido ao laboratório, "debaixo de vara", para coleta do 

material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se 

no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e 
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a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à 

prova dos fatos. 

 

A decisão, apesar de apertada,698 foi acertada. A dimensão no processo penal é 

ainda maior do que a conferida pelo julgado, pois não apenas impede-se a submissão coagida 

ao exame, como desse comportamento não seria possível resultar nenhum efeito probatório 

contra o acusado, como ocorre atualmente no âmbito civil com a presunção de paternidade. 

A proibição do constrangimento do acusado para a submissão ao exame não 

decorre de uma possível lesão à sua integridade física. A integridade física do acusado, apesar 

de dizer respeito à sua autodeterminação, nesses casos, não representa o maior risco de lesão. 

A potencial lesão causada para a coleta de material genético não representa algo juridicamente 

relevante. Ainda que, para conseguir o material genético do acusado, fosse necessária a coleta 

de material sanguíneo por meio do uso de seringas e agulhas, essa microlesão não é relevante 

juridicamente.699 Se “pequenas equimoses”700 ou “um único soco”701 representam algo 

insignificante, incapaz de permitir a sequência de um processo penal por lesão corporal,702 

aplicando-se o princípio da insignificância, da mesma forma, a lesão existente na coleta de 

material por tais modos é irrelevante.703 Outrossim, se este fosse o problema principal nessas 

situações, os métodos modernos que demandam coletas menos invasivas, como por meio de 

recolhimento de amostra da saliva ou fios de cabelo, seriam suficientes para solucionar a 

questão. 

Também não corresponde a uma invasão da intimidade da pessoa ou da 

autodeterminação informativa se a crítica for direcionada a um risco de excesso de 

informação devido à coleta de DNA fornecer mais informações do que as necessárias para o 

caso em razão dos avanços científicos, em especial no campo da genética. Apesar de a 

amostra de DNA permitir identificar diversas outras informações sobre o indivíduo, tais como 

                                                 

 

698 No julgamento por maioria, apenas cinco ministros inadmitiram a coerção, enquanto outros quatro 

consideraram, na hipótese, a medida cabível. 
699 Excepcionando-se casos extremos, que não correspondem à regra geral, mas, muitas vezes levantados pela 

criativa doutrina. Entre eles, há uma lesão significativa no caso de o acusado ser hemofílico, em razão de sua 

condição genética autoimune; igualmente, uma lesão relevante quando o acusado for portador de aicmofobia – 

medo patológico de agulhas – embora, nesses casos, a lesão seja mais psicológica do que física. 
700 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 66.869/PR. Rel.: Min. Aldir Passarinho. Jul.: 06/12/1988. Pub.: 

28/04/1989. 
701 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 95.445/DF. Rel.: Min. Eros Grau. Jul.: 02/12/2008. Pub.: 

13/08/2009. 
702 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 66.869 
703 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 315. 
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infecção por doenças, histórico de substâncias consumidas, além de todas as informações 

genéticas do indivíduo, quando se trata de um uso indevido, adentra-se no campo das provas 

ilícitas de forma autônoma em virtude do desvio da finalidade. Igualmente, a simples medida 

de dar publicidade, no processo penal, somente às informações necessárias ao esclarecimento 

do fato e à restrição e destruição das demais informações e material são medidas suficientes 

para controlar esses riscos.704  

O que realmente torna ilícita a conduta de exigir do acusado que se submeta à 

realização de um exame de DNA é a violação à sua capacidade de autodeterminação, em 

razão da ausência de voluntariedade na participação dessa prova. Se o acusado se recusa a 

fornecer o material, o uso da força ou qualquer outro meio que lhe constranja a realizar aquele 

comportamento ao qual resiste, implica em desconhecer voluntariedade que recai sobre o 

indivíduo. 

Essa concepção encontra forte resistência na doutrina e jurisprudência comparada. 

Diversos países negam a dimensão ao direito contra a autoincriminação de forma tão densa 

quanto a existente no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando se trata da 

necessidade de submissão do suspeito à realização de exames corporais. 

Defende-se que, apesar de não ser exigível do acusado que tenha um determinado 

comportamento ativo diante das investigações, porém, este deve suportar ingerências 

corporais que tenham o potencial de contribuir definitivamente ao reconhecimento ou não da 

culpabilidade do indivíduo.705 Com toda vênia a respeito deste posicionamento – firmado em 

outro contexto e ordenamento jurídico, ressalte-se –, a determinabilidade da prova não é 

argumento favorável ao seu aceite. Ao contrário, se a prova é tão definitiva, o acusado estaria 

se autoincriminando na forma mais intensa possível.  

No direito comparado, há relatos de que na Alemanha, Noruega, Suécia, França e, 

sobretudo, nos Estados Unidos e Reino Unido é admissível a extração forçada de amostras de 

saliva e sangue para fornecer um padrão comparativo para o exame pericial de DNA.706 

Na Espanha, admite-se que algumas intervenções corporais sejam feitas, afastando 

a alegação do tratamento desumano ou degradante para coletas simples, como de cabelo, ao 

argumento de que os atributos “desumanos ou degradantes” devam ser reservados para 

                                                 

 

704 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 317. 
705 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 139. 
706 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 737. 
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aqueles tratamentos que impliquem padecimento físico ou psíquico, infligidos de modo 

vexatório para quem os sofre.707 O Tribunal Constitucional da Espanha reconheceu que a 

realização de extrações simples são admissíveis devido ao interesse público próprio da 

investigação de um delito e à determinação de fatos relevantes para o processo penal.708 

No ordenamento jurídico italiano, a Corte constitucional, em um primeiro 

momento, admitiu plenamente a submissão do acusado ao exame hematológico. 

Posteriormente, modificou seu entendimento, considerando que o exame interessa não só à 

liberdade pessoal, mas a esfera corporal do acusado sem, contudo, ofender a sua integridade 

física ou a dignidade. Afirmou que em razão de subtrair da esfera de liberdade pessoal o 

domínio sobre questões probatórias no processo penal sua consequência é relevante. 

Entretanto, a Corte ressaltou que a vedação ao uso da força decorre do fato de que seria 

ausente, no ordenamento jurídico italiano, uma legislação que determinasse especificamente a 

possibilidade de submissão ao exame de forma compelida. O que julgou indevido foi apenas a 

submissão forçada, fundada exclusivamente em na decisão judicial sem que haja lei 

regulamentando o caso.709 

No sistema jurídico do Canadá, a Suprema Corte daquele país considera que o 

fator governante, na admissibilidade de exames de sangue, é somente sua relevância para o 

caso concreto, e não o modo com o qual é obtida a amostra.710 Apesar de haver 

posicionamento diverso naquela corte, que considera que da inferência negativa, da recusa do 

acusado, não deve decorrer de um argumento de que o único motivo para que ele se oponha à 

realização da prova é que possua algo a esconder, restou consagrado naquela Corte que a 

incidência do direito contra a autoincriminação não tem aplicabilidade para além das provas 

orais.711 

Igualmente se observa nos Estados Unidos, em que a lógica do direito contra a 

autoincriminação é restrita às produções orais, e o que não faz parte do depoimento sai da 

                                                 

 

707 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 310. 
708 SILVA JÚNIOR, p. 738; HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra 

a auto-incriminação. Campinas: Bookseller, 2005. p. 310. 
709 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 308. 
710 RATUSHNY, Ed. Self-incrimination in the canadian criminal process. Toronto-Canada: The Carswell 

Company Limited. 1979. P. 55. 
711 RATUSHNY, Ed. Self-incrimination in the canadian criminal process. Toronto-Canada: The Carswell 

Company Limited. 1979. p. 59. 
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esfera de proteção do privilegie against self-incrimination.712 A Suprema Corte Americana, 

desde o caso Schmerber v. California (1966), considera que o direito protege o acusado 

apenas de ser compelido a testemunhar contra ele mesmo ou outra forma de prova de natureza 

comunicativa, e, portanto, não inclui exames de sangue ou outras situações análogas na 

proteção conferida pela quinta emenda.713 

Na Alemanha, a jurisprudência se alinha no sentido de admitir a prática de exames 

corporais obrigatórios sobre o acusado,714 mas cuidando de estabelecer mais requisitos para a 

admissibilidade de tais provas. Porém, encontra resistência na doutrina a permissão de 

realização dessas práticas sem a existência de determinação judicial. Isto porque, em casos de 

urgência, é admissível que a própria acusação possa proceder à colheita forçada de exames.715 

Essa possibilidade é criticada, reclamando-se por um maior controle judicial dessas situações, 

reforçando a ideia de “regra-exceção”, em que, ordinariamente, é necessária a autorização 

judicial para atividades dessa natureza, e excepcionalmente pode se realizar sem esta. 

Outrossim, a necessidade de urgência comprovada e evidente só pode ser verificada com o 

controle prévio feito pelo judiciário, e nos casos em que houver burla a esse critério, é 

fundamental a aplicação de sanção às autoridades responsáveis, além da inutilização da prova, 

pois o Estado, em nenhum caso, pode tirar proveito das infrações intencionais de seus 

funcionários.716 

De modo geral, os países que admitem a realização de exames corporais 

forçadamente possuem três aspectos fundamentais: limitam a incidência da proteção contra a 

autoincriminação às provas orais ou equiparadas a estas; exigem, para a realização do exame, 

uma ordem judicial específica, não podendo ocorrer de forma automática e como regra na 

                                                 

 

712 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 738. 
713 DRESSLER, Joshua; THOMAS III, George C. Criminal procedure principles, policies and perspectives. 
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Press, 1997. p. 64. 
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715 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 
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38. Sobre a jurisprudência alemã, há relatos até mesmo do uso de “vomitivos” para obter amostra de fluidos 

corporais. Cf.: AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: 

BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 
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prática investigativa; admitem essa prática de forma reservada aos processos que tratem dos 

delitos considerados mais graves. 

A segunda característica – exigibilidade de autorização judicial – decorre da 

possibilidade de restrição de certos direitos fundamentais apenas diante do caso concreto.717 

Já a característica da gravidade do delito busca enfatizar que, nesses casos, há um maior 

interesse público envolvido, o que legitima o uso de mecanismos mais contundentes de 

persecução criminal.718 Este terceiro critério diante da realidade brasileira é complicado, 

especialmente ao se identificar qual o crivo para analisar se um crime é mais ou menos grave. 

A tendência atual é considerar mais graves os delitos com penas mais severas.719 Ainda assim, 

não necessariamente haverá uma relação obrigatória entre a persecução criminal nesses casos 

e a necessidade de realização de exame pericial dessa natureza. 

Se fosse necessário delimitar, para o sistema jurídico brasileiro, características 

para a admissibilidade desse tipo de obtenção de prova, seria mais viável exigir: (a) a 

necessidade de uma legislação específica,720 pois não bastaria um “espaço constitucional”, 

sendo indispensável uma regulamentação devida; (b) a substituição de um critério de maior 

gravidade do delito, por um de maior necessidade da via probatória para o caso concreto; (c) a 

restrição ao campo probatório do fato delituoso, não sendo possível a utilização para outros 

fins, como a análise clínica da imputabilidade do acusado ou outro objetivo; (d) a inutilização 

do material restante não utilizado para o exame721 e a restrição à publicidade das informações 

obtidas. 

Entretanto, os critérios seriam úteis se o contexto constitucional, que confere uma 

ampla proteção do direito contra a autoincriminação, admitisse esse tipo de prova. O que não 

                                                 

 

717 ROXIN, Claus. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Trad. Carmen 

Gómez Rivero e Maria del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 138. 
718 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 174. Algo semelhante ao que acontece com a proteção da intimidade e vida 

privada, em que há uma preferência à persecução criminal e descoberta da verdade, nos casos de acusação por 

crimes mais graves; e nos delitos menos graves, uma primazia à proteção do âmbito privado. Cf.: ROXIN. La 

evolucion P. 153. 
719 O critério da pena em abstrato parece se firmar como o critério mais razoável. Em outras oportunidades, já se 

utilizou o tipo de pena privativa de liberdade para determinar quais seriam os crimes mais graves, a exemplo da 

regulamentação da interceptação telefônica, somente admitida para os casos do crime ser punido com pena de 

reclusão, conforme o art. 2º, III, da lei 9.296 de 1996. Apesar de ser inevitável a realização desse exame de 

proporcionalidade, diante de uma deficiente política criminal que conduza o poder legislativo ao determinar as 

penas cabíveis aos crimes na legislação criminal, não fica livre de crítica o uso desse crivo. 
720 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 329. 
721 Apenas após o processo concluso, e com trânsito em julgado, compatibilizando com a previsão contida no 

artigo 170 do Código de Processo Penal. 
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é o caso do ordenamento jurídico nacional, sendo o alcance da proibição contra a 

autoincriminação maior, implicando na inadmissibilidade do uso da força para a obtenção das 

provas corporais.722 

Isto se aplica não apenas ao exame de DNA, mas a todas aquelas provas periciais 

que exigem do acusado uma colaboração no fornecimento de algum material de seu corpo. 

Aplica-se, por exemplo, ao uso do bafômetro.723 A recusa em fornecer amostra de ar, 

soprando o instrumento, não pode ser suprida pelo uso da força ou outra forma de coerção 

para o processo penal. Tampouco é possível interpretar essa recusa como indício da prática do 

crime de embriaguez ao volante, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da 

ampla difusão midiática que teve a respeito da possibilidade de o motorista se recusar a 

realizar o exame, sem que com isso lhe fosse possível imputar a prática do crime de direção 

alcoolizada, a lei 12.760 de 2012 alterou diversos dispositivos do Código de Trânsito 

Brasileiro, especialmente para retirar a taxatividade da quantidade de álcool exigida no 

sangue724 para a configuração do delito e da infração administrativa de direção de veículo 

automotor após ingestão de bebida alcoólica. Com a nova redação dos dispositivos, é possível 

comprovar a embriaguez ao volante por outros métodos, que não exclusivamente o uso do 

bafômetro. 

O legislador foi eficiente em conseguir contornar a restrição probatória que 

decorre da garantia contra a autoincriminação, sem lesar o direito do indivíduo, e atingindo a 

finalidade que se propôs725 de reduzir os casos de direção de veículo sob efeito de álcool e o 

grande número de acidentes que decorrem disso. Igualmente, impulsiona-se a ciência a 

elaborar novos meios para a verificação desses e de outros exames, exigindo cada vez menos 

que a prova dependa da violação à voluntariedade do indivíduo sobre sua participação. Por 

exemplo, já foram testados no Brasil dispositivos de etilômetro que dispensam a conduta 

                                                 

 

722 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 740. 
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voluntária do acusado em soprar o aparelho, capazes de detectar o teor alcoólico apenas com a 

simples aproximação.726 

De forma semelhante, a legislação já avançou para permitir o uso de registro de 

imagens em vídeo de abordagens policiais, em relação ao crime de direção de veiculo 

automotor sob efeito de álcool e outras substâncias. O §2º do art. 277 do Código de Trânsito 

Brasileiro expressamente permite que a infração seja caracterizada mediante imagem e vídeo. 

Antes mesmo dessa previsão, o §1º do art. 405 do Código de Processo Penal, dispositivo 

inserido pela lei 11.719 de 2008, já estabelecia a possibilidade do registro dos depoimentos do 

investigado, indiciado, ofendido e testemunhas ser feito por meios de gravações de imagem. 

O uso desse recurso, não apenas para os casos de depoimentos mas também para as demais 

abordagens judiciais e policiais – por exemplo, tem sido corretamente utilizado o recurso de 

gravação de vídeos no cumprimento de mandados de busca e apreensão –, é um importante 

avanço no respeito aos direitos fundamentais e, em específico, do direito contra a 

autoincriminação.727 

Com o registro em vídeo dessas práticas, protege-se tanto o indivíduo, coibindo o 

abuso de poder por parte das autoridades públicas, quanto se respalda a atividade probatória 

que interessa a persecução criminal, evitando a contaminação de provas com ilicitude ou a 

falsa alegação de vícios no procedimento de produção probatória e desrespeito aos direitos do 

acusado. Corresponde a um instrumento acessível de garantia do devido processo legal diante 

do baixo custo que corresponde à aquisição do equipamento necessário e do fácil manuseio 

deste em virtude do avanço tecnológico, o que o torna capaz de permitir uma ampla proteção 

que interessa a todas as partes envolvidas no processo penal. Com a cautela de manter 

controle das imagens produzidas, evitando a divulgação pública de situações que possam lesar 

o direito à intimidade e vida privada dos acusados, sem desrespeitar a publicidade dos atos do 
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processo, é um mecanismo que precisa ser mais bem aproveitado e adotado pelas autoridades 

públicas.728 

Da mesma forma, é necessário ocorrer com as demais situações verificadas. O 

aperfeiçoamento das técnicas investigativas, o desenvolvimento dos meios de prova e a 

profissionalização dos órgãos de investigação e acusação são o caminho a ser percorrido para 

evitar que um direito fundamental – a vedação contra a autoincriminação – seja levantado 

como óbice à persecução criminal. 

 

B) O direito de presença do acusado, que não se confunde com um dever de se apresentar, sob 

pena de violar a voluntariedade do indivíduo a respeito de sua participação no processo penal 

 

O direito de presença do acusado é decorrência direta da ampla defesa conferida 

no processo penal. O direito de presença não se confunde com o direito contra a 

autoincriminação. Protegem bens jurídicos diversos, possuem fundamentos diferentes e 

implicações distintas. O exercício ou não do direito de presença em nada reclama a 

verificação do respeito ou violação do direito contra a autoincriminação. 

O direito de presença é uma das componentes que integram o direito da ampla 

defesa na sua face realizada pelo próprio acusado, ou seja, a autodefesa. Ao lado do direito de 

audiência e do direito de postular pessoalmente, o direito de presença assegura ao acusado a 

oportunidade de, em conjunto com seu defensor, acompanhar os atos de instrução, auxiliando-

o na realização da defesa. Não se confunde com uma obrigação de comparecer.729 Conquanto 

seja um direito de estar presente à audiência, a ausência do acusado, apesar de regularmente 

intimado, é irrelevante, não sendo causa de adiamento, ainda que justificada a impossibilidade 

de comparecer.730 

De forma complementar a esse direito, é possível verificar também um direito de 

ser cientificado dos atos processuais para que possa, assim, exercer seu direito de presença e 

                                                 

 

728 A respeito do desenvolvimento tecnológico e a relação com o direito contra a autoincriminação, conferir o 

item 4.3.1. infra. 
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as demais formas de exercício da ampla defesa. Por isso mesmo que, no processo penal, 

conforme esclarece Walter Nunes da Silva Júnior, ao revés do que o ocorre no processo civil, 

a intimação do advogado da parte ré não é medida suficiente para garantir a defesa. Detém o 

direito de ser intimado pessoalmente da data da realização da audiência, das decisões 

interlocutórias e, ainda, da sentença. A nulidade decorrente do prejuízo nessas situações pode 

demandar repetição do ato ou, a depender do caso, a ausência de preclusão temporal para o 

ajuizamento de recurso ou outra medida sanativa.731 

Enquanto direito de presença, o comparecimento do acusado ao processo é uma 

faculdade, cuja escolha compete exclusivamente a ele realizar com auxílio de seu advogado. 

Configura lesão a esse direito não oportunizar que o acusado exerça essa faculdade, ou seja, 

impedir sua presença a qualquer momento processual. Tanto o é que o legislador, 

cautelosamente, dispôs que a ausência do acusado, ainda quando sua presença não seja 

benéfica ao bom andamento do ato processual, será a última opção feita pelo juiz, no caso 

concreto. 

Nesse sentido, quando a presença do acusado representar sério risco à produção da 

prova testemunhal, por influir o réu no ânimo da pessoa a ser ouvida no processo penal, 

primeiro deve o juiz verificar a possibilidade de ouvir essa pessoa por meio de 

videoconferência, e na sua impossibilidade fundamentada, poderá reduzir o direito de 

presença do acusado de forma limitada àquele ato e, ainda assim, mantendo o direito de 

presença indireta, exercido por meio de seu advogado.732 

Enquanto faculdade, a opção do acusado, de forma livre e consciente, de abrir 

mão desse direito, antes de representar uma renúncia de defesa, corresponde em uma 

estratégia defensiva. A não fruição dessa faculdade não pode implicar em prejuízo além 

daquele estimado pelo indivíduo e por seu defensor – ou seja, a perda da oportunidade de 

participar do ato –, e, muito menos, importar em converter esse direito em uma obrigação. Se 

                                                 

 

731 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares 

pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012. p. 129. 
732 Art. 185, §2º, III; e art. 217, ambos do Código de Processo Penal. Cf.: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. 

Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo regime das 

provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão) – 

2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 153. Acrescente-se que, para realizar uma 

mínima restrição ao direito de presença, seria necessário que o juiz aplica-se analogicamente o disposto nos 

parágrafos 4º e 5º do art. 185 referido, permitindo que o acusado afastado acompanhe o ato processual por meio 

de videoconferência, e tenha acesso a canais de comunicação diretos e reservados com seu defensor que 

acompanha a realização da produção probatória. 
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a defesa decide que é mais viável, para a estratégia adotada, que o réu não exerça esse direito 

de presença diretamente, apenas por meio de seu defensor constituído, não há que se falar em 

uma obrigação de comparecimento. 

Por conseguinte, quando se converte o direito de presença em um dever de 

comparecimento, então haverá incidência do direito contra a autoincriminação. Se o acusado é 

conduzido coercitivamente para se fazer presente em algum ato processual, uma vez que, de 

forma voluntária, havia rejeitado essa participação, sua presença obrigada se revela flagrante 

participação involuntária no processo penal. 

É preciso cautela nos casos em que o acusado se encontra preso, por força de 

alguma das formas de prisão processual. Nessas situações, o réu não perde o direito de 

presença, competindo às autoridades públicas permitir o exercício desse direito, seja 

diretamente ou com os recursos existentes. Quando, nessas situações, decidir exercer o direito 

de presença, a sua condução escoltada para a audiência não se confunde com uma condução 

forçada. É uma medida de segurança pública que envolve o acusado, o juiz e os demais 

sujeitos do processo. Todavia, se o acusado livre e conscientemente, com auxílio de seu 

advogado, dispensam o direito de presença diretamente no ato processual, deve permanecer 

no local em que se encontra preso, representando, além do respeito ao exercício da liberdade 

de estar presente, a obediência à garantia contra a autoincriminação, e uma medida de 

economia processual, a sua não condução. 

O respeito ao não exercício do direito de presença e a manutenção do direito 

contra a autoincriminação não inviabilizam a realização de algumas provas que demandam a 

presença do acusado no processo penal. A experiência de magistratura do Juiz Federal Walter 

Nunes da Silva Júnior, com simplicidade e objetividade, demonstra como é possível, por 

exemplo, realizar a identificação do acusado por uma testemunha: 

 

O que não se pode admitir é que o acusado, por exemplo, seja 

conduzido, coercitivamente, ao encontro de uma testemunha, para 

passar pelo procedimento de reconhecimento. Pelo menos na fase 

processual, o que acontece, de regra, é o juiz, estando presente o 

incriminado, durante a audiência de inquirição da vítima e das 

testemunhas, perguntar a estas se elas reconhecem o acusado como a 

pessoa que praticou o crime. Em casos tais, mesmo que o acusado, no 

ato, proteste contra a medida, isso não tem condão de invalidar a 
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prova, pois, nesse caso, não há propriamente a exigência de que 

aquele que pratique uma ação contra a sua vontade.733 

 

No mesmo sentido que foi exposto anteriormente, o desenvolvimento tecnológico 

e o acesso fácil às novas tecnologias podem ser utilizados para contornar os aparentes 

obstáculos probatórios que decorrem da proteção conferida pelo direito contra a 

autoincriminação. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça734 acertadamente admitiu a 

utilização de fotografia para a identificação do acusado. Ainda que o instrumento tenha sido 

validado como apto para permitir o recebimento da denúncia, para o qual basta comprovar os 

indícios suficientes de autoria, caminha aquela corte para a ampliação dos instrumentos 

probatórios, reconhecendo na oportunidade o relator Ministro Gilson Dipp que o meio 

utilizado é considerado uma prova inominada idônea a suprir as exigências do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, que exige a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo. 

Diante dessas situações, é possível surgir um inconformismo da defesa, alegando 

a existência de uma situação, cuja escolha é difícil para o acusado. A exemplo, no primeiro 

caso, entre comparecer à audiência e tornar possível a sua identificação ou não comparecer e 

abrir mão do direito de presença; e no segundo caso, de submeter-se à identificação presencial 

ou aceitar que seja feita a identificação fotográfica. Em nenhuma das situações, houve 

violação ou do direito de presença ou do direito contra a autoincriminação, já que o elemento 

da voluntariedade na participação da prova restou intacto. É uma situação que demanda uma 

difícil escolha para o acusado, mas difíceis situações exigem difíceis escolhas.735 Não 

representa uma ofensa aos direitos individuais, uma vez que apenas é submetido a tais 

escolhas aquele que é processado penalmente, existindo diversos filtros que evitam o início 

temerário de um processo criminal.736 O dilema nessas situações – a respeito dessas escolhas 

– é aceitável. 

Por fim, fica evidente a contrariedade do dispositivo legal que determina a 

condução coercitiva do acusado para a realização do interrogatório, quando este se recusa a 

                                                 

 

733 SILVA JÚNIOR, Curso. p. 740. 
734 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 186.916/SP. Rel.: Min. Gilson Dipp. Jul.: 12/04/2011. Pub.: 

15/05/2011 
735 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 108. 
736 As condições da ação, em específico a necessidade de justa causa, servem como requisitos para que, 

legitimamente, possa existir um processo penal, evitando a instauração e manutenção de processos levianos, 

temerários ou desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informações que dê arrimo à acusação. Cf.: 

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. V.1. Niterói: Impetus, 2011. p. 248. 
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participar, ainda que tenha sido intimado do ato. A norma prevista no artigo 260 do Código de 

Processo Penal viola a liberdade do acusado ao converter o não exercício do direito de 

presença em um dever de comparecimento. É evidentemente contrário ao cenário exigido pela 

Constituição Federal de 1988, mas apenas realizado a partir da lei 10.792 de 2003, em que o 

interrogatório se constitui um meio de defesa do acusado.737 O próprio Código de Processo 

Penal – na parte que já sofreu uma filtragem constitucional feito pelas leis reformadoras – 

estabelece, no artigo 185, que “o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária” 

será interrogado. Ora, se a própria prova decorrente do interrogatório não é obrigatória, por 

que seria a medida que visa a sua instrumentalização?738 

 

4.3.4.3 O engano como forma de obtenção da prova e a verificação do critério da 

voluntariedade 

 

O exame da voluntariedade exige a verificação de outra forma de produção 

probatória, em que corriqueiramente é arguida violação ao direito contra a autoincriminação. 

Trata-se da produção de prova mediante o engano do indivíduo. Incluso nessa questão estão 

as seguintes práticas: uso de agente infiltrado para a coleta de informações, investigações 

ocultas e participação de colaboradores. 

Consiste basicamente em valer-se do ardil para permitir que o indivíduo 

investigado forneça informações a um agente do Estado – seja um funcionário do Estado, 

diretamente, seja alguém que está investido de uma atribuição conferida pelo Estado – em 

razão de desconhecer essa condição. O investigado fornece informações em virtude de uma 

relação de confiança ou, pelo menos, pela ausência de uma relação de desconfiança sobre 

aquela pessoa. 

A respeito do questionamento sobre a violação à autoincriminação dessas práticas, 

duas razões afastam essa argumentação: (a) uma relacionada ao aspecto subjetivo da produção 

da prova; (b) outra relacionada à voluntariedade da produção. 

Quanto à primeira, é ausente uma legislação pátria que regulamente o 

funcionamento dessa forma de prova. A lei 9.034 de 1995, que tratava dos meios operacionais 

para combate ao crime organizado, após a modificação realizada pela lei 10.217 de 2001, 

                                                 

 

737 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 62. 
738 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 209. 
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passou a prever expressamente a possibilidade de, mediante decisão judicial fundamentada, 

ocorrer a infiltração de agentes de polícia ou inteligência em procedimentos de investigação. 

Entretanto, não há uma regulamentação mais aprofundada da matéria. O artigo 2º da lei, 

quando previa a infiltração de agentes, e estabelecia ser um meio de formação de provas. 

Atualmente a matéria é regulamentada pela lei 12.850 de 2013, mas manteve-se a natureza 

jurídica da medida, de acordo com o art. 3º, VII do texto normativo. 

Da atuação desses agentes, pode-se distinguir dois tipos de situação probatória 

resultantes: (a) a descoberta de provas autônomas, como documentos, material ilícito, armas, 

drogas, filmagens e fotografias ou outros vestígios;739 (b) a produção de provas vinculadas ao 

agente encoberto. Neste segundo caso, inclui-se aquilo que o agente viu, ouviu ou de qualquer 

outra forma é capaz de esclarecer sobre determinados fatos que tenha presenciado. Apesar da 

omissão legislativa, resta evidente que, nessas situações, a única forma de esses fatos serem 

levados ao processo penal como prova é funcionando o agente como testemunha dos fatos.740 

Quanto à primeira categoria, não há relação com o direito contra a 

autoincriminação, pois o agente infiltrado apenas serve como meio de descoberta de provas 

existentes. Quanto ao segundo, aproxima-se mais de questões relacionadas à intimidade, e não 

ao direito contra a autoincriminação, pois, nesses casos, a prova será produzida, em juízo, por 

meio da participação do agente como testemunha. 

A voluntariedade do indivíduo deve ser verificada no momento de produção de 

seus atos e sob seu conhecimento naquela circunstância. São atos voluntários em razão de 

serem escolhidos no momento em que se fazem e pelo fato de ser a finalidade de uma ação 

relativa às circunstâncias. Tanto a análise do que é voluntário quanto do que é involuntário, 

segundo Aristóteles, deve ser usado com referência ao momento da ação.741 Complementa o 

filósofo que, com efeito, o fim não pode ser objeto de deliberação, mas apenas o meio.742 

                                                 

 

739 Quanto a produção de filmagens e outras formas de registro, é válido conferir uma das teorias que relativizam 

a ilicitude da prova, conhecida como Teoria do Risco. O elemento principal dessa teoria é reconhecer que o 

indivíduo deve ter responsabilidade sobre seus atos, e, ao fazer espontaneamente revelações a respeito de sua 

participação em eventos ilícitos, assume o risco quanto à sua documentação e revelação. Cf.: SILVA JÚNIOR, 

Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo penal. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. p. 521. 
740 Certamente, para preservar a vida do indivíduo que se arrisca nesse tipo de produção probatória, além de 

proteger o sucesso de futuras investigações, é possível se valer de mecanismos de proteção da identidade do 

agente, ao funcionar como testemunha, preservando em sigilo sua identificação. A lei de proteção à testemunha 

(lei 9.807 de 1999) prevê instrumentos que permitem essa atividade, embora seja necessário uma modificação 

legislativa para contemplar uma maior segurança dos agentes e colaboradores. 
741 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 4. ed. Brasília: Ed. UNB, 2001. p. 46. 
742 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 4. ed. Brasília: Ed. UNB, 2001. p. 54. 
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A insatisfação do acusado quanto ao uso dessas provas surge de um sentimento de 

traição, de engano, quanto a ter confiado tais informações à pessoa diversa da que acreditava 

ser. O erro do acusado quanto à pessoa a quem declara gera uma questão que deve ser 

verificada frente a uma possível violação ao direito de intimidade. Não há, nesse caso, risco à 

autoincriminação. 

Se na fase pré-processual se admite essa prática, muito mais protegida está na fase 

processual. Assim, por exemplo, o uso de agente infiltrado na cela do acusado preso permite – 

sem violação ao direito fundamental quando o parâmetro é o artigo 5º, inciso LXIII – que essa 

prova seja válida. É que se o acusado está preso, presumindo-se que tenha sido corretamente 

feita a sua instrução quanto ao seu direito ao silêncio,743 ainda mais agora, compete-lhe 

sopesar suas declarações e manifestações, sendo por sua conta em risco qualquer revelação 

que faça aos companheiros de cela ou a outra pessoa, que serão tomadas como manifestações 

voluntárias. Assim, não merece respeito a distinção quanto às situações de o acusado estar 

preso ou solto, como realiza Haddad.744 

A admissibilidade desses meios de produção de prova, sem ofensa ao direito 

contra a autoincriminação, alinha-se à doutrina e jurisprudência internacional.745 Atenta-se 

que não subsiste uma lesão ao direito, em razão da ausência do direito à informação do 

acusado, de que pode permanecer calado. Isto decorre do fato de que a obrigação de 

advertência se propõe apenas a criar um “contrapeso” ao interrogatório praticado pelas 

autoridades oficiais, devido colocar o acusado em um cenário de suposta obrigação de 

obediência e colaboração, o que não ocorre, e, portanto é dispensável nas atividades 

                                                 

 

743 No caso do descumprimento desse dever de informação, o exame haveria de ter cessado em critério anterior 

já estabelecido, pela ausência do caráter formal exigido, e não por violação à voluntariedade do indivíduo. 
744 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 229. Em consonância com o autor, Kai Ambos anota que há posicionamento 

semelhante na Alemanha, mas, baseando-se em uma situação de sujeição especial que se encontra o indivíduo 

privado de liberdade, havendo ofensa à paridade de armas. Cf.: AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización 

de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las 

prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 16. 
745 Apesar disso, encontra-se também resistência à admissibilidade. Kai Ambos anota que seria uma prova 

inadmissível em razão de ocorrer um verdadeiro erro do acusado sobre o verdadeiro caráter de interrogatório do 

diálogo, e que independentemente da existência de um interrogatório formal, há de se aplicar a proibição de 

utilização probatória. Cf.: AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal 

alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. 

Bogotá: Temis, 2009. p. 17. Com máxima vênia ao posicionamento da doutrina, não se sustenta. Não há 

confusão entre essas formas probatórias e o interrogatório. O interrogatório é verificado pelo juiz, diretamente, 

podendo analisar não apenas os aspectos verbais declarados, mas diversas outras manifestações do acusado. 

Constitui, além disso, um meio de defesa. Por sua vez, nesses casos, não é o juiz quem irá avaliar a conduta do 

acusado, mas sim um agente do estado – ou a serviço dele – que irá relatar ao juiz, que, por sua vez, irá tomar 

como uma prova testemunhal. 
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desenvolvidas entre particulares.746 Assim, o direito contra a autoincriminação protege contra 

uma coação para colaborar no processo, mas não ante um erro sobre a faculdade de guardar 

sigilo, ainda quando este equívoco seja provocado pelo Estado. 

A Suprema Corte Americana também afasta a incidência do direito contra a 

autoincriminação nesses casos. No julgamento do caso Illinois v. Perkins (1990), de forma 

quase unânime, a Corte se posicionou excluindo a incidência do direito. Afirmou que a 

conversa entre um suspeito e um agente infiltrado não implica em preocupações subjacentes 

ao caso Miranda. O ingrediente essencial de uma “atmosfera de dominação policial” – inclua-

se judicial – e a coerção não estão presentes, quando uma pessoa presa fala livremente para 

alguém que acredita ser um companheiro preso. Coerção é determinada da perspectiva do 

suspeito. Quando o suspeito considera ele mesmo em presença de companheiros de cela, e 

não de autoridades oficiais, a atmosfera coercitiva inexiste.747 Concluiu a Corte que 

artimanhas para enganar ou tranquilizar o agente em uma falsa sensação de normalidade não 

tem o mesmo nível de coercibilidade e compulsão a que se destinam os avisos de Miranda.748 

Quando a colaboração é feita por um terceiro, que não age como agente do 

Estado, e sim um comparsa, não se refere mais a uma questão de engano ou ardil, mas sim os 

casos de direito premial. Apesar disso, a Corte Europeia de Direitos Humanos já se 

posicionou ampliando a extensão do direito contra a autoincriminação, garantindo no caso em 

que um preso que estava disposto a colaborar foi inserido na cela com a intenção de conseguir 

uma declaração do acusado. Neste caso, considerou-se a proteção em razão de equiparar esse 

terceiro com um agente do Estado.749 

 

4.3.4.4 Incentivos legais à confissão e sua compatibilidade com o direito contra a 

autoincriminação 

 

                                                 

 

746 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

15. 
747 DRESSLER, Joshua; THOMAS III, George C. Criminal procedure principles, policies and perspectives. 

American Casebook Series. 2nd edition. New York: West Group, 2003. p. 605. 
748 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 196. 
749 Casso Allan x Gran Bretanha, Cf.: AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el 

proceso penal alemán. In: BELING, Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones 

probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 43. 
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A questão dos incentivos legais à confissão e, de uma forma geral, do direito 

premial, incluindo situações como a delação premiada, também são questões da prática 

jurídica em que o direito contra a autoincriminação é posto em debate, indevidamente. O 

envolvimento dos temas diz respeito a um elemento comum: a consequência, tanto desses 

benefícios legais quanto da violação ao direito contra a autoincriminação, é uma confissão da 

conduta ilícita. Nada obstante, não são todos os casos que geram uma confissão que partem de 

uma violação contra a autoincriminação. 

Quanto à análise da compatibilidade dos incentivos legais com o direito contra a 

autoincriminação, a confissão que objetiva algum benefício previsto em lei não desperta a 

verificação da existência de uma coerção, se o que se possibilita ao acusado é ver a sua 

situação processual melhorada. Assim como um bônus não se confunde com um ônus, a 

privação de um bônus não importa na geração de um ônus. Dito de forma ainda mais 

explícita: não se constrange alguém, de forma a ferir sua autodeterminação, oferecendo uma 

vantagem. 

O uso de incentivos legais à colaboração do acusado não são bem recebidos por 

toda doutrina. No modelo ideal pensado por Ferrajoli, não seriam admissíveis, importando na 

proibição de qualquer forma de pressão direta ou indireta para a colaboração ou 

arrependimento.750 Esta vedação seria uma das regras que garantiriam a lealdade processual e 

a fidelidade da natureza do interrogatório exclusivamente como meio de defesa.751 

Todavia, frente ao direito contra a autoincriminação, não se vislumbra lesão 

alguma ao direito em consequência dessas práticas. Outrossim, são possibilidades de política 

criminal amplamente difundidas nas experiências internacionais, sem que seja reconhecido 

uma ofensa ao direito em análise. A presença de acordos formais na Alemanha, por exemplo, 

ainda que importem na confissão da conduta, quando o objetivo é alcançar um determinado 

benefício, são admitidos desde que sigam o devido processo legal.752 Não podem ser 

realizados incentivos por métodos proibidos ou oferecer benefícios não previstos em lei, 

havendo violação tanto ao devido processo legal quanto ao direito contra autoincriminação 

                                                 

 

750 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 561. 
751 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 560. 
752 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

11. 
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nessas hipóteses.753 Entretanto, em regra, o direito premial estabelecido na legislação é 

plenamente válido. 

Nos Estados Unidos, um modelo próprio de contribuição do acusado é o plea 

bargaining, em que o acusado que confessa possui diversos benefícios. Não se confunde com 

o que ocorre no Brasil, pois esse instrumento implica na disponibilidade do julgamento em 

razão da colaboração.754 A origem do instituto do americano mais se relaciona com uma 

negociação entre a acusação e a defesa, algo que é admitido no âmbito civil e passou a ser 

admissível no âmbito criminal. Entre as motivações para sua admissibilidade está a de 

reconhecer que a vantagem conferida pelo instituto deveria ser legalizada ou permaneceria 

sendo uma prática utilizada clandestinamente.755 O instrumento é largamente utilizado, e com 

sucesso, na experiência americana.756 

No sistema jurídico brasileiro, os modelos de contribuição do acusado com 

objetivo a um benefício legal, igualmente, não ofendem o direito contra a autoincriminação. 

Respeitando-se os critérios do direito à informação do acusado e o auxílio efetivo de uma 

defesa técnica, não há risco à voluntariedade da escolha feita.757 Por óbvio que o processo 

deve seguir o que a legislação prevê e, assim, ocasiona um verdadeiro direito subjetivo do 

acusado ao benefício. Neste sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:758 

 

1ª Turma concedeu habeas corpus para restabelecer a condenação dos 

pacientes nos moldes estipulados pelo Juiz Presidente do Tribunal do 

Júri. Na espécie, o magistrado reconhecera, de ofício, na autodefesa, a 

atenuante da confissão espontânea, embora a defesa técnica não a 

tivesse expressamente aventado nos debates orais. A decisão ensejara 

                                                 

 

753 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

12. O autor considera que também existe uma forte influência sobre a livre vontade do acusado quando a 

vantagem oferecida é muito grande, devendo obedecer um limite de razoabilidade. 
754 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 356. 
755 DRESSLER, Joshua; THOMAS III, George C. Criminal procedure principles, policies and perspectives. 

American Casebook Series. 2nd edition. New York: West Group, 2003. p. 922. 
756 Aponta-se que em 1999, mais de 80% dos casos federais se resolveram por uso do plea of guilty. Entretanto, 

há que se verificar esse sucesso de um ponto de vista crítico, em especial sobre dois aspectos. O primeiro é que o 

sistema norteamericano de repressão penal é criticável do ponto de vista criminológico, especialmente diante da 

seletividade e segregação que opera. O segundo é quanto a taxa de sucesso do instrumento, pois o uso 

indiscriminado da negociação quando não há indícios sequer para a persecução criminal é nítida ofensa a 

diversos direitos fundamentais, tais como a presunção de não-culpabilidade e o princípio da legalidade. 
757 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 107. 
758 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 106.376/MG. Rel.: Min. Cármen Lúcia. Jul.: 01/03/2011. 

Informativo nº 618, STF. 
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apelação do Ministério Público, a qual desprovida pelo Tribunal de 

Justiça estadual, com base no art. 65, III, d, do CP (“Art. 65 - São 

circunstâncias que sempre atenuam a pena: ... III - ter o agente: ... d) 

confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do 

crime”). O parquet interpusera recurso especial, provido, com alicerce 

no art. 492, I, b, do CPP (“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá 

sentença que: ... I – no caso de condenação: ... b) considerará as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates”). De 

início, observou-se que a antinomia poderia ser resolvida pelos 

critérios da cronologia e da especialidade, a conferir ao art. 492 do 

CPP primazia frente ao art. 65 do CP. Explicou-se que a norma 

processual do Tribunal do Júri seria mais recente (incluída pela Lei 

11.689/2008). Além disso, ela dispensaria tratamento específico à 

atenuante, a impor condições ao seu reconhecimento apenas no 

julgamento pelo Tribunal do Júri. Considerou-se, no entanto, que essa 

linha de raciocínio não se harmonizaria com o princípio constitucional 

da individualização da pena. Em seguida, esclareceu-se que, ao 

impedir o reconhecimento da atenuante pelo Juiz Presidente, igualar-

se-ia o agente que confessasse o crime àquele que negasse os fatos. 

Reputou-se que o legislador infraconstitucional, no art. 68 do CP, ao 

determinar que o juiz percorra, na segunda fase da dosimetria, as 

circunstâncias legais, consistentes nas agravantes e nas atenuantes, 

pretenderia enfatizar que o réu que confessasse o crime se distinguiria 

daquele que dificultasse a prestação jurisdicional e até não 

demonstrasse qualquer arrependimento. Entendeu-se que a decisão do 

STJ ignoraria o princípio da proporcionalidade, haja vista que 

estabeleceria resultado final incompatível com as circunstâncias que 

envolveriam o delito e o seu protagonista. Consignou-se que a 

própria natureza da atenuante em questão, a exemplo de outras, 

teria caráter objetivo de modo que a sua constatação independeria 

do subjetivismo do julgador. Ponderou-se ser impróprio 

determinar que se desconsiderasse aquilo que não fosse 

expressamente realizado pela defesa técnica, apesar de feito pelo 

próprio acusado. Salientou-se que, ao impor a cláusula dos debates, o 

legislador voltar-se-ia às agravantes de natureza subjetiva. No ponto, 

aduziu-se que o Juiz Presidente, então, deveria dar atenção aos dados 

que, a teor do art. 483 do CPP, não seriam submetidos à apreciação 

dos jurados, mas repercutiriam na pena. Concluiu-se que, no caso, o 

juiz e o Tribunal mineiro teriam acertado ao julgar que o magistrado 

poderia e deveria ter levado em conta a autodefesa, e que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, compreenderia toda a defesa. 

(Grifo Nosso). 

 

Tampouco a delação premiada resulta, em qualquer dimensão, em lesão ao direito 

contra a autoincriminação. A respeito disso, é necessário verificar a situação sob duas 
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perspectivas. Para aquele que realiza a delação premiada, inexiste coerção sobre sua conduta e 

a voluntariedade da participação permanece respeitada. Seu objetivo é alcançar um benefício 

legalmente previsto, ainda que para isso tenha que confessar. Quanto ao terceiro, que se vê 

denunciado por quem realizou a delação, a respeito do direito contra a autoincriminação, a 

questão se resolve ainda mais antecipadamente, pois, como visto, não há autoincriminação 

efetivada por terceiros. 

Ainda, os incentivos legais à confissão e a delação não se atritam com a natureza 

defensiva do interrogatório, mas, pelo contrário, com ela se harmonizam.759 O juiz não deve 

apenas informar o acusado do seu direito ao silêncio, como também deve comunicá-lo das 

possibilidades que possui e das consequências que podem advir de sua colaboração para a 

persecução criminal, funcionando como instrumento de defesa indireta. A efetividade e 

eficiência da defesa não se confundem com a obrigatoriedade da tese de exculpação ou 

negativa da autoria.760 

Importante previsão legal foi introduzida pela lei 12.850 de 02 de agosto de 2013, 

que trata de definir o tipo penal de organização criminosa, além de dispor sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova e o procedimento criminal. No dispositivo legal um 

dos instrumentos que mereceu atenção do legislador foi o instituto da Colaboração Premiada. 

Diante da efetividade potencial que esse meio de prova constitui, o legislador tratou de 

detalhar mais alguns aspectos da colaboração, com destaque para a negociação direta entre o 

Ministério Público ou autoridade policial e o denunciante, a possibilidade de gozar de 

benefícios antes, durante ou após o processo penal, entre outros. 

Sobre a relação da colaboração premiada com o direito contra a autoincriminação, 

duas disposições merecem destaque sendo estas os §§ 10º e 14º do art. 4º. No §10º do artigo 

em questão consta que caso alguma das partes se retrate da proposta, “as provas 

autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente 

em seu desfavor.” Apesar de não indicar até que momento é realizável essa retratação, é 

possível compreender que até o momento da sentença homologatória será admitida. Além 

disso, quando ocorrer a retratação por parte do investigador – autoridade policial ou 

Ministério Público, se for o caso – deve ser motivada e dizer respeito ao descumprimento de 

                                                 

 

759SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 765. 
760 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria constitucional do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 766. 
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algum dos requisitos previstos na lei para a realização, como por exemplo a falta dos 

resultados esperados com a colaboração fornecida. 

Entretanto, o que mais se relaciona nesse dispositivo com o direito contra a 

autoincriminação é a previsão de que ocorrendo a retratação, as provas autoincriminatórias 

não poderão ser utilizadas pela acusação exclusivamente. Explicando melhor: a colaboração 

irá implicar na produção de provas autoincriminatórias e provas que digam respeito a 

terceiros. A disposição veda apenas a utilização da prova autoincriminatória – aquela que diz 

respeito ao colaborador – sendo mantida a licitude da utilização das demais. Além disso, a 

vedação é condicionada apenas a um elemento de disposição do colaborador, e não ao 

controle de sua utilização. Dessa forma, ao prever que não será válida exclusivamente para a 

acusação, significa que uma vez utilizada pelo (antes) colaborador em sua própria defesa, será 

admissível também que a acusação se utilize daqueles elementos como prova incriminatória. 

Por sua vez, o §14º do art. 4º do diploma normativo em análise evidencia que na 

negociação da colaboração premiada o acusado renuncia o seu direito de silêncio estando 

comprometido com o dever legal de dizer a verdade. A inteligência do normativo é clara, pois 

se torna impraticável a existência de uma negociação com a manutenção do silêncio do 

indivíduo, cabendo a ele, acompanhado de seu advogado, ao escolher realizar a colaboração 

com o objetivo de ter sua situação processual melhorada – até mesmo com a possibilidade de 

ter extinta a punibilidade, ou ainda mais, não oferecida a denúncia – falar a verdade sobre os 

elementos que se responsabilizou a elucidar. Ao exercer o silêncio diante de algum elemento 

da colaboração não estará mais no gozo do direito que lhe assiste, podendo tanto ser inferido 

de seu comportamento elementos prejudiciais quanto corresponder a uma renúncia da 

colaboração e do benefício legal correspondente. 

Outrossim, é oportuno observar que se exige uma renúncia expressa do 

colaborador de seu direito de permanecer em silêncio, e por isso mesmo deve ser realizada na 

presença de seu defensor, com o respectivo esclarecimento dos efeitos da renúncia e do 

compromisso em dizer a verdade. Isso evidencia que a respeito do direito contra a 

autoincriminação o conhecimento para o seu efetivo exercício e a possibilidade de renúncia, 

em regra, não são praticáveis de forma implícita, demandando serem seguidos do dever de 

informação expressa e esclarecida. 

Por fim, o diploma normativo também apresenta um elemento importante no §16º 

do art. 4º, quando expõe que “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 
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apenas nas declarações de agente colaborador”, corroborando um dos requisitos de 

verificação que incidem sobre a prova autoincriminatória e que serão expostos adiante.761 

A possibilidade de contribuição do acusado, que resulta em um benefício à sua 

condição processual, ao contrário de configurar uma lesão à sua autodeterminação, 

corresponde ao seu pleno respeito. O acusado pode, livremente, escolher a postura que melhor 

julgar razoável diante das provas que conhece existirem contra si. Assim, configuraria real 

lesão à capacidade de autodeterminação do acusado se fosse afastada a possibilidade de 

contribuição voluntária,762 reduzindo uma das estratégias defensivas que pode utilizar a 

defesa, e compatíveis com os interesses sociais de solução do caso e aplicação das 

penalidades – de forma proporcional à culpabilidade dos envolvidos. 

 

4.3.5   A impossibilidade de condenação do acusado com fundamentação exclusiva na 

prova autoincriminatória 

 

O último critério que deve ser verificado, no caso concreto, para a admissão ou 

reprovação de uma prova, em face do direito contra a autoincriminação, é a impossibilidade 

de a fundamentação da acusação basear-se, exclusivamente, em uma prova 

autoincriminatória. Esse raciocínio decorre de uma expansão do que já resta consolidado a 

respeito da confissão, em geral. 

A ruptura com o caráter absoluto da confissão representa um marco dentro do 

processo penal moderno, que se alinha a uma relatividade desse tipo de prova. A confissão, 

tida como uma prova de valor relativo, implica em sempre se precisar, para apoiar uma 

condenação, de outras provas que a confirmem.763 A própria exposição de motivos do Código 

de Processo Penal, nas palavras de Francisco Campos, ressalta que “a própria confissão do 

acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade”. E complementa que 

“todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou 

necessariamente maior prestígio que outra”.764 

Assim, o legislador ordinário cuidou de fixar a relatividade da valoração da 

confissão do acusado, conforme consta no Código de Processo Penal: 

                                                 

 

761 Cf. item 4.2.1.5. infra. 
762HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 363. 
763 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2. ed. rev. e at. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 181. 
764 BRASIL. Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. 
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 Art. 197.  O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os 

outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-

la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe 

compatibilidade ou concordância. 

 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já ampliou a proteção dessa garantia 

para além do caso expressamente previsto em lei, alcançando o processo por ato infracional, 

que, apesar de não tratar propriamente de processo criminal, merece proteção aproximada, 

passando a ser o entendimento consolidado por meio da súmula nº 342 que aponta ser nula a 

desistência de produção de outras provas em razão da confissão do adolescente infrator. 

O critério fixado é, portanto, o da necessidade de a prova autoincriminatória, 

quando admissível, ser amparada ou servir de complementação a outras provas que 

corroborem o fato provado. Assim, não apenas a confissão propriamente dita – aquela feita 

espontaneamente pelo acusado no interrogatório policial –, mas qualquer prova 

autoincriminatória merece o mesmo tratamento. 

Esse valor relativo da prova autoincriminatória, inclusive, já foi entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal765: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS 

CRIMES DOS ARTS. 329, CAPUT, E 129, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUE CONFERE AO 

ACUSADO O DIREITO AO SILÊNCIO. O acusado tem o direito de 

permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio 

constitucional -- nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo 

esse privilégio auto-incriminação. No caso dos autos, não há qualquer 

prejuízo que nulifique o processo, tendo em vista que o silêncio do 

acusado não constituiu a base da condenação, que se arrimou em outras 

provas colhidas no processo. Habeas corpus indeferido. (Sic. Grifo Nosso). 

 

O critério visa proteger especialmente das situações de violação do direito que 

decorram da fase pré-processual. Neste sentido, a própria legislação processual penal limita a 

validade dessas situações probatórias, impedindo que o juiz fundamente sua decisão 

exclusivamente naqueles elementos informativos colhidos na investigação, conforme consta 

no Código de Processo Penal: 

                                                 

 

765 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 75.616/SP. Rel.: Min. Ilmar Galvão. Jul.: 07/10/1997. Pub.: 

14/11/1997. 1ª Turma, STF. Frise-se que, conforme consta nos autos do processo, nesse caso o acusado exerceu 

o direito de silêncio na fase pré-processual, e confessou perante a autoridade judiciária, no seu interrogatório.  
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Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas. 

 

Do mesmo modo, a própria extensão para outras provas que implicam em uma 

confissão, ou seja, a aplicação para além da confissão propriamente dita em interrogatório 

policial, já é um entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, quando, a respeito de julgado já anteriormente anotado, admitiu o reconhecimento 

do acusado por meio de fotografias. Apesar disso, na oportunidade, a admissibilidade dessa 

forma de prova foi sustentada por outros meios, confirmando que apenas “(...) é possível 

utilizar o reconhecimento fotográfico, realizado na fase policial, juntamente com as 

declarações prestadas pelas vítimas, para embasar a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público”.766 

 

4.4   BREVES PERSPECTIVAS DE NOVOS DESAFIOS E NOVOS DEBATES A 

RESPEITO DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO 

 

O direito contra a autoincriminação consiste em uma garantia constitucional 

desenvolvida historicamente frente ao tradicional direito penal, de cunho individual e 

preocupado com crimes e ofensas a bens jurídicos, como a vida, o patrimônio e a liberdade. A 

atualização do debate sobre o direito contra a autoincriminação exige que se tenha em vista 

que o cenário atual é diverso, em que se o próprio direito penal sofre diversas mudanças e 

críticas, devendo o processo penal também atentar para uma nova realidade e contexto global. 

Entre os pontos principais que envolvem os novos desafios e debates sobre o 

direito contra a autoincriminação estão: o combate ao crime organizado e ao terrorismo; a 

necessidade de meios probatórios mais eficientes, que encontra resposta pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias; e a luta contra o crime valendo-se de técnicas diversas 

do processo criminal pelo uso da informação para gerar inteligência. 

                                                 

 

766 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 186.916/SP. Rel.: Min. Gilson Dipp. Jul.: 12/04/2011. Pub.: 

15/05/2011. 
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Os temas são interligados e todos se referem a problemas atuais que o processo 

penal e o direito penal vêm enfrentando. A divisão da abordagem que será feita é 

exclusivamente de utilidade acadêmica. 

 

4.4.1 O desenvolvimento científico e as novas tecnologias e a relação com o direito contra 

a autoincriminação 

 

O século XXI é o século da inovação tecnológica. Meios instantâneos de 

comunicação, formas acessíveis de registro e coleta de informações, instrumentos cada vez 

mais simples e minúsculos de captação de sons e imagens, entre outras diversas novidades, 

surgem diariamente. Se por um lado, cada vez mais, o acesso a tais tecnologias é franqueado, 

por outro, há uma morosidade da legislação em acompanhar esse desenvolvimento para 

regulamentar o seu uso. O interesse pelo tema do direito contra a autoincriminação segue na 

mesma proporção que a evolução das técnicas de obtenção da prova vem sendo apuradas.767 

A utilização desses instrumentos tecnológicos no processo penal, além das 

diversas utilidades, pode servir para efetivar ou reduzir a proteção do direito contra a 

autoincriminação. Como exemplo: o uso de meios de filmagem, acessíveis, por exemplo, pelo 

uso de smarthphones entre outros aparelhos, pode servir ao acusado ou seu defensor para 

registrar uma situação de violação e desrespeito dos direitos fundamentais nas abordagens 

policiais ou mesmo judiciais. Por outro lado, o uso de microcâmeras e outros instrumentos 

ocultos reduzem a percepção do indivíduo quanto à sua condição de investigado. 

Parte da doutrina considera que o desenvolvimento dessas tecnologias acaba 

conduzindo a uma redução do direito contra a autoincriminação, pois, ao não saber quando se 

está sendo investigado, o acusado acaba se tornando seu próprio detector de mentiras em 

relação às provas colhidas, havendo uma forma indireta de obtenção de confissões 

inconscientes.768 

Data vênia esse posicionamento, é possível verificar que o desenvolvimento 

tecnológico, ao contrário, mantém a integridade do direito contra a autoincriminação, quando 

objetiva a produção da prova de forma independente da colaboração do acusado sem gerar 

uma coerção, além de permitir uma grande confiabilidade do material coletado. O direito 

                                                 

 

767 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 56 
768 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdos e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 

Campinas: Bookseller, 2005. p. 225. 
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contra a autoincriminação não protege contra confissões inconscientes de forma total, apenas 

daquelas produzidas de forma involuntária em virtude da violação à autodeterminação do 

indivíduo. 

A voluntariedade que importa ao direito contra a autoincriminação não é afetada, 

pois corresponde à sua intenção da ação, e não acerca do uso e registro dessas. As pessoas 

ainda precisam se acostumar que, cada vez mais, suas ações e omissões são, 

independentemente de sua vontade, registradas e observadas. O estado de surveillance 

constante a que o indivíduo está submetido na sociedade atual é o tema central sobre o debate 

de diversos direitos, entre os quais o da vedação à autoincriminação em relação com o 

desenvolvimento das novas tecnologias.769 

Por óbvio que nem todo desenvolvimento tecnológico é admissível como prova, 

respeitando-se como limite mínimo a ética do Estado para com o indivíduo. Assim, em 

situações que se desenvolvam métodos invasivos da capacidade de autodeterminação, esses 

não seriam admissíveis, assim como já foi feito com invenções passadas, por exemplo, com o 

polígrafo analógico. 

 

4.4.2   O combate ao terrrorismo e ao crime organizado como fundamento para a 

releitura do direito contra a autoincriminação 

 

Entre os principais novos desafios do direito, na atualidade, estão a necessidade 

do combate ao crime organizado e a guerra contra o terrorismo. Este desafio é um dos grandes 

obstáculos para a implementação dos direitos humanos hodiernamente, especialmente em 

razão do combate a todas as formas de intolerância que geram um embate com a preservação 

dos direitos humanos e das liberdades públicas.770 

Em relação ao terrorismo, especialmente após os acontecimentos de e pós 11 de 

setembro de 2001, o direito contra a autoincriminação, assim como diversos outros direitos 

fundamentais reconhecidos internacionalmente, vem sendo revisado, sofrendo diversas 

relativizações e reafirmações.771 Como exemplo, durante a guerra do Afeganistão, Yaser 

                                                 

 

769 DRESSLER, Joshua; THOMAS III, George C. Criminal procedure principles, policies and perspectives. 

American Casebook Series. 2nd edition. New York: West Group, 2003. p. 102. 
770 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Conferência de abertura do 

IV Fórum Mundial de Juízes, Porto Alegre, 23 de janeiro de 2005. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_dh_direito_constitucional.pdf 
771 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 

the law. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004. p. 255. 
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Esam Hamdi foi preso por suposto envolvimento com o Talibã e enviado para a base naval de 

Guantánamo. Algo semelhante ocorreu com Jose Padilla (também conhecido como Abdullah 

al-Muhajir). Ambos, após terem sido presos e reclamarem pelo direito de permanecer em 

silêncio, foram classificados como enemy combatant, e, por isso, submetidos a um tratamento 

distinto, que inclui a negação do acesso a um advogado, entre outras proibições.772 O caso 

desses prisioneiros, além de outros não americanos, veio a público em 2003 através de relatos 

dos métodos de tortura e técnicas de interrogatório utilizados, que incluíam submissão a 

posições desconfortáveis por diversas horas, nudez, submissão à intensa luz ou ambientes sem 

qualquer luminosidade, temperaturas extremas, privação de sono etc, que teriam durado por 

período de meses.773 

Outras medidas menos radicais também foram desenvolvidas. No Reino Unido, 

por exemplo, adotou-se uma política que não importa em uma violação direta da 

autoincriminação em relação à integridade dos indivíduos, mas, sim, por meio da possiblidade 

de “inferências negativas” do exercício do direito de permanecer calado. As mudanças estão 

diretamente relacionadas com a atuação de grupos terroristas, como o Irish Republican Army 

(IRA).774 

Essas e outras práticas são condenáveis no cenário internacional. No debate sobre 

a admissibilidade do uso de métodos de coerção física contra investigados, realizado na 

Suprema Corte de Israel, no caso Public Committee against tortutre in irsrael v. The state of 

Israel, a corte pontuou que o destino da democracia é aquele em que nem todos os meios são 

aceitáveis, e nem todas as práticas, ainda que tenham sido empregadas por seus inimigos, 

estão em aberto à sua frente. Embora a democracia deva, muitas vezes, lutar com uma mão 

amarrada atrás das costas, ainda assim, a sua outra mão irá mais alto (do que a do indivíduo). 

Preservar o Estado de Direito e reconhecimento das liberdades individuais constituem um 

componente importante na sua compreensão da segurança.775 

                                                 

 

772 TAYLOR, John B. The right to counsel and privilege against self-incrimination :rights and liberties under 
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Por sua vez, a questão do combate ao crime organizado é anterior ou, pelo menos, 

não possui um marco temporal tão significativo quanto o 11 de setembro. Na verdade, a 

criminalidade organizada possui uma origem remota imprecisa, embora muito anterior ao que 

se aponta, modernamente, como terrorismo.776 Entretanto, o desenvolvimento da 

criminalidade organizada, nas últimas décadas, acompanhou a expansão do terrorismo, 

havendo íntima relação entre essas práticas, sendo até mesmo entendido o terrorismo como 

uma criminalidade organizada com uma forte conotação ideológica e política.777 

Assim, os problemas da criminalidade organizada também são comuns ao 

terrorismo. De forma mais objetiva, os principais problemas do crime organizado no plano 

processual penal, relacionados ao direito contra a autoincriminação, dizem respeito à 

dificuldade probatória que o combate a essas organizações implementam.778 Os próprios 

componentes das organizações criminosas se dedicam a impedir a produção de provas, seja de 

forma direta, como, por exemplo, com a subtração ou destruição de provas coletadas; seja 

indiretamente, valendo-se do seu elevado poder de intimidação e corrupção.779 

Nesse campo, diante desses obstáculos, já se verifica um impulso da 

profissionalização dos métodos de investigação que objetivam a admissão e regulamentação 

de instrumentos modernos de formação da prova, como a interceptação telefônica e outros 

meios semelhantes.780 

Outra relação que se estabelece entre o direito contra a autoincriminação com o 

combate à criminalidade organizada diz respeito ao uso da técnica legislativa referente ao 

direito penal material, do qual se vale o legislador para combater esses tipos de crime.  

Ferrajoli781 critica a técnica do esvaziamento da estrita legalidade que vem ocorrendo, 

mediante a dissolução normativa do elemento objetivo do crime, muito comum na legislação 

de emergência, ao utilizar voluntariamente expressões vagas e conceitos indeterminados, 
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além de criar tipos penais de mera conduta, de atentado, entre outras figuras pouco 

compatíveis com um modelo puro de garantismo. 

A despeito da compatibilidade dessa técnica legislativa com o ordenamento 

constitucional brasileiro – que imprescinde de uma verificação não apenas da necessidade do 

garantismo dos direitos individuais mas também da garantia dos interesses públicos 

envolvidos –, a consequência em relação ao direito contra a autoincriminação é importante. 

No aspecto probatório, o uso dessa técnica legislativa pode conduzir a uma debilidade do 

contraditório, causando uma aparente disparidade entre a acusação e a defesa.782 

Aparente, entretanto, se forem considerados apenas os personagens diretamente 

envolvidos no processo penal: o sujeito individual e o Estado-acusação, nessa perspectiva, a 

acusação sempre estará em uma posição superior ao indivíduo, que precisa ser controlada por 

meio do oferecimento do contraditório. Se além da perspectiva individual, for posta uma visão 

macroscópica, as organizações criminosas são tão bem estruturadas e possuem tantos ou mais 

meios disponíveis do que o Estado-acusação, uma vez que esse sempre estará limitado à 

legalidade de sua conduta,783 enquanto as organizações têm a marca da ilicitude – ainda 

quando camuflada de licitude – como marca de seu modo de atuação. Isto posto, é necessário 

reverificar esse conflito entre esse tipo de legislação e o direito contra a autoincriminação, 

enquanto uma vedação probatória. 

Por fim, outro elemento importante a ser debatido sobre o direito contra a 

autoincriminação e o combate à criminalidade organizada se relaciona com o fenômeno da 

expansão e ampla capacidade de conexões internacionais dessas facções. Por não ser 

submetida a regras de competência e soberania, a atuação das organizações criminosas se 

resolve por uma disputa de território, muitas vezes agressiva, mas que, de forma geral, resulta 

na integração em diversas redes de colaboração, que ultrapassam as fronteiras dos países.784 

Isso implica na necessidade do combate ao crime organizado igualmente ser 

estruturado em um plano internacional, por meio da colaboração entre os países e de 

estruturação de uma rede de combate que atue harmonicamente. Disto decorre um elemento 
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importante no debate do direito em tela: seria possível operar uma restrição do direito a um 

sistema local, de acordo com a regulamentação e previsão que receba em um país, quando em 

colaboração com outro? Seria possível alegar o direito pelo risco de ser processado em outra 

jurisdição ou gozar da imunidade conferida em um processo – por exemplo, em razão de uma 

delação premiada –, ainda que tenha sido fruto da negociação em um outro ordenamento 

jurídico? Ou o uso da confissão pressuposta pela delação é válido em outro ordenamento, sem 

que isso configure ofensa ao direito contra a autoincriminação? 

A respeito do tema, apesar de não tratar especificamente sobre uma questão que 

envolva o combate ao crime organizado, a Corte Europeia de Direitos Humanos considerou 

que há um “engano proibido” sobre o indivíduo, que implica em uma violação ao direito 

contra a autoincriminação, quando esse engano vai além do encobrimento das intenções 

investigativas da medida, e sim pretende e é adequado para superar a resistência do acusado 

em brindar informações autoincriminantes, havendo um “auxílio” à predisposição de declarar 

do acusado, o que torna a prova irregular se houver a frustração do benefício ofertado em 

troca das colaborações.785 

 

4.4.3   A utilização das informações obtidas em razão da violação à autodeterminação do 

acusado, sem implicar em uma incriminação por meio do processo penal, mas com o 

objetivo de produção de inteligência 

 

Entre os novos desafios, especialmente em decorrência da Guerra ao Terror e da 

profissionalização dos órgãos de investigação responsáveis pelo combate ao crime 

organizado, está a questão da não utilização das informações obtidas, como decorrência de 

uma violação da autodeterminação do indivíduo, para a persecução criminal contra ela, mas, 

sim, para gerar informação hábil à construção de uma inteligência acerca daquela estrutura 

que se visa combater.786 

Em relação ao terrorismo, a Suprema Corte Americana se posicionou afirmando 

que o direito nem chega a ser mencionado, a não ser que o estado procure utilizar o produto 

                                                 

 

785 AMBOS, Kai. Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. In: BELING, 

Ernst; AMBOS, Kai; JULIÁN GUERRERO, Óscar. Las prohibiciones probatórias. Bogotá: Temis, 2009. p. 

48. 
786 Inteligência, segundo a previsão da legislação pátria é a atividade que objetiva a obtenção, análise e 

disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou 
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dos interrogatórios coercitivos em um processo criminal. No caso Chavez, afirmou que a 

Quinta Emenda não oferece qualquer proteção contra coerção, quando a pessoa não foi 

compelida a ser testemunha contra ela mesma.787 

Essa posição confere mais certeza. O direito protege contra a autoincriminação. 

Se não há, de fato, uma incriminação – ou seja, a imputação de um fato crime em um processo 

judicial – e, ainda que remotamente, o risco à aplicação de uma sanção criminal, o direito não 

é hábil a impedir a utilização dos elementos de informações coletados. Quando o foco da 

investigação não é a punição, mas a prevenção, a questão da autoincriminação não é nem 

ventilada, ganhando mais natureza política do que constitucional a respeito das condutas a 

serem legitimadas ou não.788 

A produção de inteligência não se confunde com o processo penal. É uma 

estratégia diversa e ainda a ser implantada de forma eficiente no Brasil, tão ou mais capaz de 

oferecer uma resposta à necessidade da garantia da segurança pública do que a via penal. Por 

não se confundir com o direito penal, é que as garantias penais e processuais penais não se 

estendem a ela. 

Nesse sentido, a jurisprudência internacional tem se firmado. Na Alemanha, por 

exemplo, a proibição de utilização de uma prova, em um determinado processo, não 

necessariamente exclui a possibilidade de que se continue a investigação com base nos 

conhecimentos casualmente obtidos para, assim, chegar a produzir ou descobrir outros meios 

probatórios naquilo que se chama de “rastreio de pegadas”.789 

Por óbvio que o que se defende aqui não é a legitimidade do uso de meios 

coercitivos que violem a integridade física ou psíquica do indivíduo, para a obtenção de 

informações, com o intuito de gerar um serviço de inteligência eficaz. O que se destaca é que 

não há violação do direito contra a autoincriminação se o objetivo e o uso da informação não 

é a incriminação do indivíduo, ou seja, a possibilidade de ele vir a responder um processo 

penal e o potencial risco de uma sanção criminal. Entretanto, as condutas dos agentes públicos 

devem respeitar os demais direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, que 

demandam a proteção da integridade física e psíquica do indivíduo, por exemplo. 
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Por fim, nesses casos, a necessidade de estabelecer a responsabilização civil e 

criminal dos agentes públicos que excedam os meios admitidos é uma forma de controlar o 

abuso de direito, representando uma restrição subjetiva à conduta das autoridades, e não 

apenas uma regra probatória que rege o trabalho judicial. 790 Todavia, o comportamento das 

autoridades públicas não é disciplinado exclusivamente pelo direito contra a 

autoincriminação. Outrossim, a efetividade da inteligência no combate ao crime organizado e 

ao terrorismo devem permanecer como uma saída alternativa, que não viola o direito contra a 

autoincriminação e permite a proteção da segurança pública e dos demais interesses públicos 

envolvidos. 
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5   CONCLUSÃO 

 

O direito contra a autoincriminação é um direito fundamental bastante difundido, 

reconhecido nos mais diversos ordenamentos jurídicos e na ótica internacional dos direitos 

humanos. Sua origem é imprecisa, porém, somente se pode falar, historicamente, na 

existência desse direito, quando presentes pressupostos fáticos: a existência de um Estado e a 

existência de um processo penal. O cenário só é completo quando, em virtude de uma 

negativa do procedimento inquisitivo, o modelo de persecução acusatório se consolida e 

desenvolve, a partir do período que segue a Magna Charta de 1215, na Inglaterra. 

O sistema acusatório de persecução criminal é o único modelo compatível com a 

previsão do direito contra a autoincriminação e, portanto, indissociável à efetivação da 

garantia. O modelo acusatório realiza a distinção entre o órgão julgador e o órgão de 

acusação, sendo este equiparado à parte contraposta, a defesa. O acusado tem, pelo menos, as 

mesmas possibilidades que a acusação, em um processo penal acusatório. Do mesmo modo, 

neste modelo, a confissão é relativizada, deixando de ter valor absoluto.  A mudança do papel 

que a confissão desempenhava no sistema inquisitivo é determinante para o direito contra a 

autoincriminação. A busca da verdade, a qualquer custo, que justificou a utilização da tortura 

como meio por excelência capaz de garantir a efetividade no processo penal, cede espaço para 

um processo penal racionalizado. A construção da confissão do acusado deixa de ser, no 

sistema acusatório, uma forma eficaz de garantir o sucesso do processo criminal. 

A restrição do poder, operada pelos movimentos constitucionalistas, implica em 

um controle do dever-poder de punir do Estado. A natureza do processo penal se converte, de 

uma forma de controle político e manutenção do poder, principalmente por meio do medo e 

terror para um instrumento de proteção dos indivíduos. O direito contra a autoincriminação 

representa um dos símbolos desse novo paradigma para o processo penal. 

Içado ao patamar normativo mais elevado, a vedação contra a autoincriminação 

passa a constituir um direito fundamental constitucional e um direito humano reconhecido 

pelos direitos internacionais. A experiência desse direito com o ordenamento jurídico 

brasileiro é tardia, mas intensa: somente com a Constituição Federal de 1988 é que a garantia 

ingressa no sistema jurídico nacional, contudo, como um direito fundamental 

constitucionalmente garantido. 

O formato textual com que o direito foi inserido na Constituição Federal de 1988 

resulta de uma influência direta da difusão dos Avisos de Miranda, que são uma forma de 
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instrumentalização da Quinta Emenda da Constituição Americana, realizada pela Suprema 

Corte Americana, e que se tornaram conhecidos mundialmente. O texto normativo da 

Constituição Federal de 1988 mais se assemelha à proteção instrumental conferida pelos 

Avisos de Miranda, do que da essência do direito contra a autoincriminação. Porém, isto não é 

obstáculo para o reconhecimento do direito fundamental. A interpretação adequada do 

dispositivo permite essa compreensão em um caminho inverso àquele percorrido pela 

Suprema Corte Americana. Não existe outra leitura, compatível com a necessidade de um 

processo penal constitucional, que não a de que as balizas estabelecidas pelo constituinte – 

direito ao silêncio e direito a um defensor técnico – expressem o direito contra a 

autoincriminação do acusado. 

O novo contexto jurídico, político e social, inaugurado com a Constituição 

Federal de 1988, resulta em uma revisão do processo penal brasileiro, cujas bases foram 

firmadas em referência a um modelo diverso, no qual os direitos fundamentais pouco 

importavam em restrições do poder público. A constitucionalização do processo penal 

perpassa por uma releitura da teoria geral do processo penal, ressaltando os valores e 

princípios fundamentais sob o qual o processo penal constitucional deve se estruturar. O 

direito contra a autoincriminação é um desses valores e se relaciona com os demais. 

O sistema garantista de direitos fundamentais, estabelecido na nova ordem 

constitucional, demanda a garantia do direito contra a autoincriminação, o qual importa em 

reflexos sobre os axiomas do processo penal estabelecidos pelo modelo garantista. Em relação 

com a presunção de não culpabilidade, o principal efeito é a desconstrução da falácia do senso 

comum sobre a utilidade do direito contra a autoincriminação, supostamente servil apenas aos 

acusados culpados. A inversão de valores compreendida por essa suposição não se sustenta 

juridicamente. 

A exigência do modelo acusatório, cânone do garantismo, é decorrência do 

modelo que a Constituição adotou a respeito do processo penal. A indissociabilidade entre o 

modelo acusatório e o direito contra a autoincriminação é preservado no ordenamento jurídico 

brasileiro. Não há outro modelo de persecução criminal, conhecido e experimentado, que seja 

compatível com o direito contra a autoincriminação, que não o sistema acusatório. A ampla 

defesa é o axioma do modelo garantista que mais se relaciona com a vedação contra a 

autoincriminação. Em todas as suas formas de realização, a conexão com o direito é 

irrefutável: a defesa técnica, o contraditório e, mormente, a autodefesa. 

Como direito fundamental, a vedação da autoincriminação é marcada pelas 

características inerentes a essa categoria de direitos: a universalidade, historicidade, 
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inalienabilidade. Resulta em uma proteção que não confere exclusivamente uma eficácia 

subjetiva; possui, também, uma dimensão objetiva, especialmente pelo efeito irradiante que o 

direito realiza no ordenamento jurídico, impondo uma rejeição da legislação contrária e uma 

releitura adequada dos dispositivos que regulamentam o processo penal. 

A investigação do direito contra a autoincriminação, por ser um direito 

fundamental, requer uma dogmática e teoria adequada, que se realiza precipuamente pela 

determinação do âmbito de proteção do direito e das situações que importam em limites a 

proteção conferida. 

O sujeito titular do direito contra a autoincriminação é ampliado por meio de uma 

interpretação sistêmica da Constituição. Conferir o direito exclusivamente ao preso não é 

coerente com o processo penal constitucional. A própria Constituição, carta das liberdades, 

operou uma contenção dos casos de encarceramento no processo penal, reduzindo 

significativamente a amplitude do vocábulo preso, ao tornar a medida restritiva da liberdade 

uma exceção, e não mais a regra do processo penal. Não é razoável conferir o direito à pessoa 

que se encontra em um estado especial de sujeição perante o Estado e negar para os demais 

indivíduos. A previsão normativa indica que o direito é conferido até mesmo ao indivíduo que 

se encontre preso, pois a restrição à sua liberdade de locomoção não pode implicar na 

violação de sua autodeterminação. 

O direito se direciona à proteção do indivíduo acusado, em uma concepção 

material do termo. Não apenas o formalmente acusado pode se valer do direito contra a 

autoincriminação, mas todo aquele que, materialmente, figure como investigado, indiciado, 

suspeito, denunciado ou acusado de um processo penal. Essa concepção material autoriza que 

a proteção recaia, por exemplo, sobre as testemunhas, a respeito do que lhes puder ser 

incriminatório. Entretanto, o caráter personalíssimo do direito contra a autoincriminação 

confere apenas ao titular a capacidade de reclamá-lo, e em virtude de uma lesão que ele tenha 

sofrido. Assim, não alcança o exercício do direito em benefício de terceiros ou em razão de 

provas produzidas por outras pessoas. O mesmo traço de direito personalíssimo implica na 

impossibilidade de reclamação da ofensa por qualquer entidade, sendo exclusivo das pessoas 

naturais. 

O exercício do direito contra a autoincriminação é possível em qualquer processo 

judicial ou procedimento extrajudicial. A impossibilidade de o Estado exigir que o indivíduo 

se comporte de uma determinada forma, que este considere ser prejudicial aos seus interesses, 

alcança toda a jurisdição. A vedação no processo penal possui uma densidade muito maior. 

Somente no processo penal, esse comportamento não pode ser sancionado ou implicar em 
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qualquer prejudicialidade ao acusado. Como exemplo, o silêncio não pode ser interpretado 

como indício de culpa. Esta dimensão não é conferida fora do processo penal. As sanções 

extrapenais, por maiores que sejam, não se equiparam às sanções penais. Por isso, na 

jurisdição não criminal, o exercício do direito é permitido, mas sua efetividade máxima 

apenas se realiza no processo penal. Não é ofensa ao direito contra a autoincriminação, por 

exemplo, o estabelecimento de multa em razão da negativa de se submeter ao exame de 

bafômetro. 

A dimensão objetiva da área de proteção do direito contra a autoincriminação não 

inclui o direito à intimidade e vida privada do indivíduo. As situações que coloquem em risco 

esse bem jurídico não são albergadas pela vedação de autoincriminação. Excluem-se, 

portanto, as relações familiares, a apreensão de material sigiloso do acusado, a participação de 

profissionais com informações particulares (médicos, psicólogos, ministros de confissão 

religiosa) como testemunhas e situações semelhantes, da área de proteção do direito. 

Igualmente, o parâmetro para verificar a admissibilidade do uso do engano e ardil, por parte 

do Estado, para a produção probatória, é a proteção à intimidade e vida privada. Há uma 

ruptura com a relação de confiança estabelecida, mas não ocorre uma lesão aos bens jurídicos 

guardados pelo direito contra a autoincriminação. 

Os bens jurídicos protegidos são: o impulso de autopreservação do indivíduo, em 

consequência do respeito a uma condição natural, que decorre de um comportamento 

psicológico instintivo de buscar se defender diante de riscos, independentemente de o dano 

potencial ser legítimo ou não; e, precipuamente, a autodeterminação do indivíduo, que 

corresponde à sua capacidade de livre escolha sobre suas possibilidades, inclusive no processo 

penal. 

A verificação das situações que limitam o direito contra a autoincriminação, em 

regra, não decorre de previsão normativa. Isto porque há uma ampla liberdade probatória no 

processo penal, um direito à prova. Assim, compete ao juiz a verificação, no caso concreto, do 

efetivo respeito à proteção contra a autoincriminação. Para realizar essa atividade, são 

necessários critérios objetivos e empiricamente desenvolvidos. É possível designar cinco 

parâmetros a serem verificados, no caso concreto, para assegurar o respeito ao direito contra a 

autoincriminação. 

O primeiro critério representa uma postergação do exame do direito contra a 

autoincriminação. Empiricamente, os casos em que o direito é reclamado representam lesão a 

outros direitos fundamentais, especialmente às regras de exclusão de prova em razão de sua 

produção ilícita e o direito à intimidade e vida privada. Logo, o primeiro passo é reservar o 
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direito contra a autoincriminação para um segundo momento de análise, que sucede o exame 

de outros direitos fundamentais tipicamente relacionados. 

O segundo critério é a exigência da prova produzida com a colaboração do 

acusado, respeitar o direito deste de ser acompanhado de um defensor técnico. Este critério é 

um dos vetores estabelecidos, na Constituição, para permitir o pleno exercício do direito ao 

silêncio e, de forma geral, do direito contra a autoincriminação. A postura do acusado e suas 

decisões geram consequências jurídicas que vão além da sua capacidade de compreensão e 

interpretação, sendo indisponível o auxílio de um advogado para compreender, de fato, qual a 

liberdade que lhe é assegurada. O acompanhamento por um defensor técnico deve ser 

garantido, seja por um Advogado patrocinado pela parte acusada, seja por um Defensor 

Público. Não se trata de uma garantia apenas ao indivíduo, pois a regularidade do processo 

interessa também a sociedade na efetivação do dever-poder de punir do Estado. 

O terceiro critério é um dever de informação a ser cumprido por parte da 

autoridade pública, representando o desempenho de uma proteção formal conferida, que 

permite ao acusado conhecer as possibilidades de comportamento que pode adotar. Além de 

ter uma representação simbólica, de expressar o reconhecimento de limites do Estado na 

atividade persecutória, é um pressuposto para o exercício do direito contra a 

autoincriminação. A importância desse pressuposto é tão grande que influenciou de modo 

determinante a forma com que o direito contra a autoincriminação foi constitucionalizado no 

Brasil. Os Avisos de Miranda que correspondem a efetivação do direito de informação a 

respeito da norma da Quinta Emenda da constituição americana é o paradigma que estruturou 

o texto constitucional brasileiro. O conteúdo da informação não é determinado na legislação 

pátria, devendo ser amplo e conter todas as informações necessárias para o exercício do 

direito contra a autoincriminação, entre elas as condutas que pode adotar, as consequências de 

suas escolhas, e o direito de ser auxiliado por um defensor técnico. O momento adequado para 

a informação é via de regra antes da realização do ato que potencialmente seja lesivo ao 

direito. Em algumas situações, a informação pode prejudicar ou anular totalmente os efeitos 

probatórios, e por isso sofrem um controle posterior, desde que não haja lesão ao direito em 

questão. 

O quarto critério é a obrigatoriedade de verificar a voluntariedade do acusado, 

quando a prova exigir colaboração deste. A voluntariedade sucede os demais critérios, pois 

somente após estes é que se pode presumir que o acusado toma uma escolha livre e com 

conhecimento das implicações. A voluntariedade se refere ao momento da sua ação, e não às 

consequências ou o uso da prova produzida. Logo, protege contra o uso de qualquer espécie 
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de coerção, vedando o uso da força e violência para constranger alguém a praticar 

determinado comportamento. Por excluir totalmente o aspecto da voluntariedade do 

comportamento, são proibidos o uso de métodos de alteração do estado de consciência do 

acusado ou outra forma análoga de incapacitação. Não é compatível, com o direito contra a 

autoincriminação, a submissão forçada do indivíduo à coleta de materiais corporais para 

exames periciais. Igualmente, a condução coercitiva do acusado para algum ato probatório é 

prática oposta ao direito. 

A participação física do acusado no processo se relaciona com o direito de 

presença, componente da ampla defesa. O não gozo dessa faculdade de presença não implica 

em uma obrigatoriedade de estar presente sob risco de violação do direito contra a 

autoincriminação. Contudo, não representa violação à sua voluntariedade a utilização de 

material disponível, produzido anteriormente pelo indivíduo, ainda que o acusado se oponha a 

isto. A voluntariedade não diz respeito a utilização do material em juízo, mas sim a sua 

produção. Nessas situações, a produção foi voluntária, ainda que o agente desconhecesse o 

futuro uso probatório. Não houve violação a sua capacidade de autodeterminação. 

Entre as hipóteses de violação do caráter volitivo do acusado, não se sustenta a 

alegação de supressão em decorrência do uso de meios ardilosos e de engano do acusado. 

Quando o Estado se vale de instrumentos ocultos de investigação e obtém do próprio acusado 

referências probatórias, não viola sua voluntariedade na ação. A indignação do indivíduo se 

refere à utilização da prova, o que representa estar fora da área de proteção do direito, sendo 

necessário verificar a prática em face de outros parâmetros, sobretudo o direito à intimidade.  

Tampouco configura violação à voluntariedade o oferecimento de vantagens 

processuais ao acusado, sendo impossível comparar bônus e incentivos legais, que melhoram 

a situação do indivíduo no processo, com ônus e dano à capacidade de autodeterminação do 

sujeito. Não há potencial coercitivo no oferecimento de vantagens que na legislação atual 

podem inclusive obstar o oferecimento da ação penal. A colaboração premiada do acusado é 

um instrumento que possui um potencial pouco explorado no sistema jurídico brasileiro e com 

boas respostas em outros sistemas jurídicos. A compatibilidade desse instrumento probatório 

com o direito contra a autoincriminação é fundamental para incentivar sua larga utilização, 

mormente nos crimes cuja persecução criminal seja dificultada pela ausência de evidências 

materiais ou complexidade dos fatos, tal como no combate ao crime organizado. 

O quinto e último critério é a impossibilidade de o juiz utilizar exclusivamente 

uma prova autoincriminatória como fundamento da sentença penal condenatória. A prova 

autoincriminatória, direta ou indiretamente, gera uma confissão do acusado. O valor relativo 
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da confissão importa em não servir, isoladamente, como prova apta a sustentar uma 

condenação no processo penal. Igualmente, as demais provas autoincriminatórias podem ser 

utilizadas com um valor absoluto. 

O uso dos cinco critérios estabelecidos permite uma análise estruturada do caso 

concreto em que há uma potencial lesão ao direito contra a autoincriminação. Não possuem 

valores de observação absoluta, sendo possível relativizar algum dos critérios diante da 

situação real. Entretanto, são capazes de controlar a atuação do Estado na persecução criminal 

a respeito do direito contra a autoincriminação. 

Por fim, o direito precisa sofrer uma constante releitura, especialmente diante de 

novos desafios e debates. O modelo garantista, constitucionalmente estabelecido, não resulta 

em uma preferência entre os direitos fundamentais individuais e os direitos sociais. A 

preservação da segurança pública deve ser compatibilizada com o desenvolvimento de um 

devido processo penal. O progresso das atividades criminosas organizadas, cada vez mais 

bem estruturadas e com recursos – financeiros, pessoais, tecnológicos, políticos, entre outros 

– disponíveis, além do marco mundial representado pelos eventos posteriores ao dia 11 de 

setembro de 2001, em relação à guerra contra o terrorismo, demandam novos instrumentos de 

proteção dos indivíduos e efetivação da segurança pública. Em uma análise preliminar, o 

direito contra a autoincriminação não confere proteção ao indivíduo, frente à utilização das 

informações obtidas, se não houver um processo criminal em curso ou a ser iniciado. Não há 

eficácia sobre a produção de inteligência destinada a medidas de combate à criminalidade. Da 

mesma maneira, o desenvolvimento tecnológico e o progresso científico não representam, por 

si, uma ameaça ao direito contra a autoincriminação, ao revés, podem permitir a proteção da 

autodeterminação e reduzir as zonas de conflito entre os interesses do indivíduo e a 

persecução criminal. 
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