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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Luiz Rogério Monteiro de. A confissão em juízo: características, vícios e 

sua valoração. 2014. 140 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 

 

A confissão é um importante meio de prova, na medida em que traz uma maior certeza ao 

julgador, afasta a possibilidade de uma condenação injusta e possibilita ao acusado 

benefícios como a atenuação da pena. Na parte teórica são estudados os sistemas de 

colheita da prova (acusatório, inquisitivo e misto), os sistemas de avaliação (prova legal, 

livre convicção e persuasão racional), os princípios do devido processo legal, contraditório 

e ampla defesa, o direito ao silêncio e à não auto-incriminação. Em seguida, são estudadas 

as características do interrogatório e da confissão, os requisitos para que ela seja 

considerada válida e seus efeitos na aplicação da pena, bem como a disciplina destes 

institutos em outros países (Itália, Portugal, Espanha, EUA e Inglaterra). Na segunda parte 

são examinadas sentenças criminais, a fim de identificar quais os motivos que levam à 

confissão, em quais situações ela pode ser levada em conta e quais seus efeitos na 

aplicação das penas. É analisado ainda se a lei nº 11.719/2008, ao deslocar o interrogatório 

para após a colheita das provas em juízo, aumentou, diminuiu ou manteve o percentual de 

confissões judiciais. Ao final, é realizada uma análise crítica do procedimento brasileiro 

atual, propondo-se que o interrogatório volte a ser realizado no início da instrução e 

mantendo-se a possibilidade do réu ser ouvido novamente ao final. Propõe-se, ainda, a 

adoção de um sistema semelhante ao pattegiamento do direito italiano e ao plea bargaining 

anglo-americano, para os casos de réus primários e crimes cometidos sem violência ou 

grave ameaça, cabendo ao Ministério Público propor a aplicação imediata de penas 

restritivas de direitos ou multa e ao juiz verificar sua regularidade, legalidade e 

voluntariedade. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Prova. Interrogatório. Confissão. Valoração. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, Luiz Rogério Monteiro de. The confession in court: characteristics, vices 

and its valuation. 2014. 140 p. Thesis (Ph.D.) - Faculty of Law, University of São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

 

Confession is an important piece of evidence, which brings greater certainty to the judge, 

rule out the possibility of a wrongful conviction and enables to the accused benefits such as 

mitigation of the penalty. In the theoretical part are studied the criminal procedures 

(adversarial, inquisitorial and mixed), evaluation systems (legal proof, free conviction and 

rational persuasion), the principles of due process of law, contradictory and full defense, 

the right to silence and non-self-incrimination. Then, are studied the characteristics of the 

interrogation and confession, the requirements for it to be considered valid and its effects 

on application of the penalty, as well as the discipline of these institutions in other 

countries (Italy, Portugal, Spain, USA and England). In the second part, some criminal 

sentences are examined, in order to identify the reasons that lead to confession, in which 

situations it can be considered and its effects on the application of penalties. It is also 

analyzed if the Brazilian law nº 11.719/2008, by moving the interrogation to after the 

taking of evidence in court, increased, decreased or maintained the percentage of judicial 

confessions. Finally, a critical analysis of the current Brazilian procedure is performed, 

proposing that the interrogation returns to the beginning of instruction and maintaining the 

possibility of the defendant be heard again at the end. It is also proposed the adoption of a 

similar system to the Italian pattegiamento and the Anglo-American plea bargaining 

system, for cases of first-time offenders and crimes without violence or serious threat, 

leaving to the prosecutors propose the immediate application of penalties and to the judge 

verify its regularity, legality and voluntariness. 

 

Keywords: Criminal Law. Proof. Interrogation. Confession. Valuation. 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 

 

OLIVEIRA, Luiz Rogério Monteiro de. La confessione in tribunale: caratteristiche, i 

suoi vizi e la loro valutazione. 2014. 140 p. Tesi (Dottorato) - Facoltà di Diritto, Università 

di São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

La confessione è un importante elemento di prova, in quanto apporta maggiore certezza al 

giudice, escludere la possibilità di una condanna ingiusta e offre vantaggi per l'imputato 

come l'attenuazione della pena. Nella parte teorica si studiano i sistemi di raccolta della 

prova (accusatorio, inquisitorio e misto), sistemi di valutazione (prova legale, libero 

convincimento e persuasione razionale), i principi del giusto processo, del contraddittorio e 

ampia difesa, il diritto al silenzio e non auto-incriminazione. Sono quindi studiato le 

caratteristiche dell'interrogatorio e della confessione, i requisiti per essere considerati 

validi, i suoi effetti sulla applicazione della pena, nonché la disciplina di questi istituti di 

altri paesi (Italia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Inghilterra). Nella seconda parte 

vengono esaminate sentenze penale, al fine di identificare quali sono i motivi che portano 

alla confessione, in quali situazioni può essere presa in considerazione e quali sono i suoi 

effetti sulla applicazione delle sanzioni. Viene poi analizzato se la legge brasiliana nº 

11.719/2008, modificando l'interrogatorio per dopo l'assunzione delle prove in tribunale, 

aumentata, diminuita o mantenuta la percentuale di confessioni giudiziarie. Infine viene 

effettuata un'analisi critica della procedura brasiliana attuale, proponendo che 

l'interrogatorio si svolgerà di nuovo in prima indagine e mantenendo la possibilità che il 

accusato sia sentito di nuovo alla fine. Si propone inoltre l'adozione di un sistema simile a 

pattegiamento della legge italiana e il plea bargaining anglo-americana, per i casi di primi 

colpevoli e crimini senza violenza o di grave minaccia, lasciando al Pubblico Ministero 

proporre l'immediata applicazione di sanzioni limitazione dei diritti o una multa e a il 

giudice verificare la sua regolarità, legalità e volontarietà. 

 

Parole chiave: Diritto penale. La prova. Interrogatorio. La confessione. Valutazione. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A criminalidade no estado de São Paulo vem crescendo de forma vertiginosa. No 

ano de 2000 foram distribuídas na Justiça Estadual de São Paulo 547.991 novas ações 

criminais. Já no ano de 2012 foram distribuídas 754.384 novas ações criminais, ou seja, um 

aumento de 37,6 % em doze anos1. Por sua vez, segundo o censo do IBGE, a população do 

Estado de São Paulo aumentou de 36.969.476 habitantes no ano de 2000 para 41.262.199 

em 2010, um aumento de 11,6% em dez anos2. 

Este aumento no número de crimes vem resultando em uma sobrecarga de trabalho 

para a Justiça Estadual. No mês de dezembro de 2000 havia no estado de São Paulo 

740.971 ações criminais em andamento (ações que ainda não foram julgadas em primeira 

instância). Já no mês de dezembro de 2012 este número cresceu para 1.309.111 ações, ou 

seja, um aumento de 76,6%3. 

A estrutura do Poder Judiciário não acompanha este aumento por causa da escassez 

de recursos materiais e humanos. Em conseqüência disso, cada juiz tem um número cada 

vez maior de processos para examinar. 

A título de exemplo, na Vara Criminal da Justiça Estadual de São Paulo onde o 

autor desde trabalho exerce suas funções, são realizadas em média quatro audiências de 

instrução e julgamento por dia, nas quais são ouvidas as vítimas, testemunhas e 

interrogados os réus, sendo ao final proferidas as sentenças de mérito. O número médio de 

pessoas ouvidas todos os dias é de quinze a vinte e o número médio de sentenças de mérito 

mensais é de cinqüenta a sessenta. 

Neste panorama, observou-se que após a entrada em vigor da lei nº 11.719/2008, 

que deslocou o interrogatório para depois da colheita de todas as provas em juízo, na maior 

parte dos processos o Ministério Público e a defesa optam por insistir na oitiva de todas as 

testemunhas arroladas, por não saber se o acusado irá confessar ou não. Com isso, é 

                                                 
1 Movimento Judiciário de Primeira Instância publicado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, disponível em http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Estatisticas/Default.aspx. 
2 Dados disponíveis em www.ibge.gov.br. 
3 Movimento Judiciário de Primeira Instância publicado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, op cit. 
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necessária a designação de audiências em continuação, os réus presos têm que ser 

novamente requisitados e os processos demoram mais para serem julgados. 

Não se discute que esta alteração veio para beneficiar o acusado, porém em muitos 

casos a pena a ser aplicada situa-se perto do mínimo legal e não leva à prisão, e sim à 

substituição por penas restritiva de direitos. 

As provas colhidas em juízo devem ajudar a estabelecer a verdade real, senão 

absoluta, aquela que mais se aproxime da realidade dos fatos, trazendo ao julgador os 

elementos necessários para auxiliar na tomada de uma decisão correta. 

Também não se deve descuidar que o poder público deve tomar todos os meios para 

garantir a razoável duração do processo, a qual se encontra no rol dos direitos e garantias 

fundamentais da Constituição Federal de 19884. 

Assim, é razoável ponderar que se devem buscar meios de abreviar os processos 

mais simples e de menor gravidade, como já é feito no sistema dos juizados especiais 

criminais com a composição civil, a transação penal e com a aplicação do benefício da 

suspensão condicional do processo. 

Existem poucas obras na doutrina brasileira a respeito da confissão, sendo que na 

maior parte dos casos a matéria é tratada em um único capítulo de obras. A matéria da 

confissão envolve ao menos três campos do Direito: Penal, Processual Penal e Medicina 

Legal (Psicologia Forense), os quais devem ser estudados em conjunto para se chegar a 

uma melhor compreensão das questões abordadas. 

O Direito Penal se preocupa com os aspectos da espontaneidade, voluntariedade e 

dos efeitos da confissão na pena. Já o Direito Processual Penal se preocupa com os 

requisitos e características da confissão, bem como com os procedimentos e sua utilização 

como meio de prova. Por fim, a Medicina Legal e a Psicologia Forense estudam os 

aspectos psicológicos que levam o indivíduo a confessar, seja verdadeira ou falsamente. 

Não foi encontrado na doutrina brasileira nenhum estudo que buscasse integrar 

estes aspectos da confissão, sobretudo após as alterações no Código de Processo Penal 

feitas em 2008, que deslocaram o interrogatório para o final da instrução criminal e 

demandam novas considerações sobre o tema. 

                                                 
4 Art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
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Existem estudos acadêmicos e legislativos voltados à busca de soluções para 

modernizar a prestação jurisdicional, buscando maior celeridade dos processos, efetividade 

nas decisões e respeito aos direitos e garantias individuais. 

Entretanto, na grande maioria das vezes as abordagens estão ligadas a mudanças na 

legislação processual penal, feitas para assegurar os direitos do indivíduo e muitas vezes 

deixando de lado o crescente aumento da criminalidade e da violência. 

Alguns exemplos apresentados e métodos a serem propostos neste estudo fazem 

parte de sistemas encontrados em outros países, onde as noções de procedimento judicial 

penal e de segurança pública por vezes assumem uma conotação diferente. Mais do que 

isso, muito do que se busca está relacionado ao amadurecimento cultural de cada sociedade 

em face dos meios públicos para assegurar a paz social. 

O aspecto de originalidade também será alcançado na medida em que este estudo 

sobre a confissão encontra-se diretamente ligado à prática forense, o que não se encontrou 

em nenhum outro trabalho acadêmico ou doutrinário. 

O presente estudo busca em primeiro lugar investigar o que leva o indivíduo a 

confessar, como por exemplo o interesse próprio, o interesse de terceiro, o arrependimento, 

os casos em que o réu alega uma excludente de ilicitude ou uma circunstância que 

desclassifique o crime. 

Em seguida, será verificado em quais situações esta confissão pode ser levada em 

conta e quando ela deve ser afastada, observando-se que segundo o artigo 197 do Código 

de Processo Penal a confissão não pode ser usada como único fundamento para uma 

condenação, e sim deve harmonizar-se com as demais provas. 

Caso aceita a confissão, total ou parcialmente, será examinado quais seus efeitos na 

aplicação da pena, entre eles quando ela pode ser reduzida ao mínimo legal ou atenuada. 

Será analisado também se a lei nº 11.719/2008, ao deslocar o interrogatório para 

após a colheita das provas em juízo, aumentou, diminuiu ou manteve o percentual de 

confissões judiciais. 

Diante do procedimento atual, será discutido se ainda existe a figura da confissão 

espontânea, prevista no artigo 65 do Código Penal. Se o réu não tem outra alternativa, 

diante de provas irrefutáveis, senão a de admitir a autoria da infração, sua confissão 

passaria a ser considerada voluntária, mas não espontânea. 
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Por último, buscar-se-á responder se o momento para interrogatório deve ser 

mantido no final da instrução ou se seria possível retornar ao início, como forma de 

abreviar a instrução penal e evitar a demora nos julgamentos. 

Com isso, busca-se aprofundar o estudo dos temas ligados à confissão, bem como 

aperfeiçoar a legislação acerca da matéria, com uma maior delimitação de seus requisitos e 

momentos em que pode ser oferecida, sempre com a preocupação de se apreciar os 

fundamentos constitucionais e legais nos quais se baseia a defesa da sociedade e sua 

harmonização com os direitos e garantias individuais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

As confissões observadas nas sentenças estudadas tiveram um forte componente de 

interesse próprio, dentro do qual foram identificados três fatores: a necessidade de se 

explicar, o interesse em obter uma pena menor e a lógica ao se ver confrontado com as 

provas de culpa. 

O sistema brasileiro atual é singular quanto ao momento do interrogatório, 

sobretudo em comparação com os cinco sistemas analisados de países sabidamente 

desenvolvidos (Itália, Portugal, Espanha, EUA e Inglaterra), os quais admitem que o réu 

seja ouvido no início da instrução. 

Não se afigura razoável, diante do aumento incessante nos processos criminais 

distribuídos (37% em doze anos na Justiça Estadual de São Paulo, face a um aumento de 

11,6% na população), ter que se realizar toda a instrução criminal para ao final ver o 

acusado confessar. 

Diante desta situação, em que a necessidade de garantir o exercício do direito à 

ampla defesa acaba por entrar em aparente conflito com o interesse público por 

julgamentos mais rápidos e com menores custos, devem ser buscados meios de abreviar a 

instrução criminal, como já é feito no sistema dos juizados especiais criminais com a 

composição civil, a transação penal e com a aplicação do benefício da suspensão 

condicional do processo (sursis processual). 

Observa-se também que a lei brasileira vem admitindo determinadas formas de 

confissão realizadas até mesmo antes do oferecimento da denúncia, como a delação e 

colaboração premiada, prevendo benefícios àqueles que colaborarem com a justiça criminal 

como a redução da pena, a substituição por penas alternativas e o perdão judicial. 

Assim, propõe-se que o interrogatório volte a ser realizado no início da instrução, 

considerando a confissão como atenuante. O réu poderá ser ouvido novamente ao final da 

instrução, desde que a pedido dele ou da defesa, sendo que eventual confissão não teria o 

efeito de atenuante, podendo ser levada em conta como circunstância judicial. 

Propõe-se, ainda, a adoção de um sistema semelhante ao pattegiamento do direito 

italiano e ao plea bargaining anglo-saxônico, apenas para os casos de réus primários ou 

cujas condenações tenham sido julgadas extintas há mais de cinco anos e crimes cometidos 

sem violência ou grave ameaça. 
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Neste sistema proposto, ouvidos o réu e seu defensor e admitida a prática da 

infração penal nos termos da denúncia oferecida, o Ministério Público poderá propor a 

aplicação imediata de penas restritivas de direitos ou multa. 

Ao juiz não caberia apenas homologar o acordo, e sim verificar sua regularidade, 

legalidade e voluntariedade, podendo ele recusá-lo ou propor modificações, de maneira 

semelhante ao já previsto no artigo 4º, §§ 6º a 8º da Lei nº 12.850/2013 (organização 

criminosa). Dessa forma, os poderes do Ministério Público seriam fiscalizados e limitados. 
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