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pecado, a não ser pela graça do Redentor”. 

(SANTO AGOSTINHO. A Graça de Cristo e o Pecado Original. Livro II 

“O Pecado Original”, Capítulo XXIX, § 34). 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

RESUMO 

 

BRAGAGNOLLO, Daniel Paulo Fontana. Direito ao confronto e declarações do corréu. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, 

414 p. 

 
O tema da presente dissertação é o direito ao confronto e as declarações do corréu.  Seus 

objetivos principais são analisar a incidência do direito ao confronto na tomada de 

declarações do corréu, e as consequências jurídicas advindas das violações a este direito 

fundamental.  Para enfrentamento, inicia-se com a definição do direito ao confronto como 

direito fundamental vigente no Brasil pela adesão à Convenção Americana de Direitos 

Humanos e ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como estabelecendo o 

paradigma confrontativo, assim entendido como modelo teórico para análise de sua 

introdução e implementação no ordenamento jurídico.  A seguir, definem-se as hipóteses de 

declarações do corréu.  Estabelecidas essas premissas, adota-se o método comparado para 

investigar o tratamento do direito ao confronto e das declarações do corréu em outras 

jurisdições estrangeiras e internacionais, como referência à análise do tema deste trabalho 

no ordenamento nacional.  Por fim, o tema-problema é desafiado à luz do direito processual 

penal brasileiro, ocasião em que se verificará a aplicação do paradigma contrativo previsto 

nas normas abstratas, posicionando-nos sobre as consequências jurídicas da violação ao 

direito ao confronto e aduzindo se o Brasil atende ao compromisso internacional de 

implementar e proteger este direito fundamental. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Direito ao Confronto.  Declarações do Corréu.  Testemunhas Contrárias.  

Corréu Ausente.  Paradigma Confrontativo. 

 

  



 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

BRAGAGNOLLO, Daniel Paulo Fontana. Right to confrontation and codefendant’s 

statements. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018, 

414 p. 

 

This dissertation investigates the right to confrontation and the codefendant’s statements.  Its 

main goals are to analyze the incidence of the right to confrontation in cases which one 

codefendant implicates another defendant, and the upcoming consequences from wrongful 

departures from this fundamental right.  First step, we will define the right to confrontation 

as a fundamental right in force in Brazil by virtue of both American Convention on Human 

Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, and we will establish the 

confrontational paradigm, a theoretical model conceived for analysis of its introduction and 

protection in a national legal framework.  Next, the circumstances of obtaining one 

codefendant’s statements will be defined.  Once these premises have been established, a 

comparative approach will be used to study matters of the right to confrontation and the 

codefendant’s statements in other foreign and international jurisdictions, as a reference to 

the analysis of these matters in the Brazilian legal framework.  Finally, confrontation and 

codefendant’s statements will be challenged in the light of Brazilian Criminal Procedural 

Law, at which point the confrontational paradigm ruled in the abstract statutes will be 

verified.  We will also present our view about the consequences from wrongful departures 

and stating whether Brazil meets its international commitment to implementation and 

protection of the right to confrontation. 

 

 

 

 

 

Keywords:  Right to Confrontation.  Codefendant’s Statements.  Witnesses Against the 

Accused.  Absent Codefendant.  Confrontational Paradigm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema-problema da presente dissertação é direito ao confronto e declarações do 

corréu. Como recorte central, estudar-se-á a incidência do direito ao confronto no momento 

da produção das declarações incriminadoras de um corréu perante a autoridade judicial. 

O objeto de pesquisa, sem dúvida, está imerso em um conglomerado de 

problemáticas. Esse conjunto serve a justificar a sua pertinência e a sua atualidade, 

demonstrando ser o tema-problema eleito campo fértil para o desenvolvimento de pesquisa 

acadêmica. 

A primeira problemática a se aglutinar ao tema é a inexistência de norma expressa, 

quer no documento constitucional, quer na legislação ordinária, a prover um “direito ao 

confronto” à pessoa criminalmente acusada. O compromisso brasileiro em assegurar o 

direito ao confronto a todos os cidadãos decorre da assinatura de tratados internacionais de 

direitos humanos. Isso, por si só, na nossa cultura jurídica, evidencia dificuldades que 

refletem diretamente no modo como esse direito deve ser tratado, debatido e protegido. 

Nesse sentido, e especialmente no âmbito da justiça criminal, o direito ao confronto será 

analisado para além de aspectos dogmáticos, apurando-se a postura estatal em dar vazão aos 

direitos humanos aos quais se comprometeu a assegurar aos cidadãos. 

A segunda problemática repousa sobre a inserção do direito ao confronto no campo 

probatório penal, campo este notadamente conhecido pela sua alta complexidade. Não 

obstante isso, é consabida a importância nodal da “prova penal” no processo, e sua relação 

com o sempre erigido conflito entre a eficácia da persecução penal e a proteção dos direitos 

fundamentais da pessoa criminalmente acusada. Assim sendo, e em grosso modo, o direito 

ao confronto insere-se como direito eleito pela comunidade internacional a reger a forma 

como o saber testemunhal incriminador deverá ser apresentado ao julgador de mérito. 

Terceira problemática, o apelo representado pelas declarações do corréu. Não é 

exagero afirmar que muitas investigações — e também acusações formais — têm começo, 

meio e fim com as declarações do corréu. Desde os interrogatórios policiais do preso em 

flagrante, realizados nos plantões da madrugada, em Distritos Policiais localizados na 

periferia dos grandes centros urbanos, até os termos de colaboração premiada que implicam 

políticos e grandes empresários — as declarações do corréu serão sempre declarações de um 

“criminoso” que implicam pessoas desde logo também consideradas “criminosas”. Os 
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reflexos negativos à posição do incriminado aumentam a necessidade de mecanismos de 

reação e de contrabalanceamentos oferecidos pelo sistema processual. Nesse sentido, o 

direito ao confronto, enquanto primado da apresentação do saber testemunhal ao julgador de 

mérito, sobreleva-se em importância. 

Quarta e última problemática, o direito ao confronto, quando incindível nas 

declarações do corréu, é antagonista de outros interesses de mesma hierarquia. Como devem 

se acomodar o interesse público à efetiva persecução penal, o direito à integridade das fontes 

pessoais de prova e — de especial interesse — o direito ao silêncio do corréu, frente ao 

antagônico direito ao confronto, é dúvida que demanda investigação acadêmica. 

Essas problemáticas, em conjunto, justificam o trabalho a ser desenvolvido. Mas 

não apenas isso. Esse campo de dúvidas a serem aqui investigadas tem o condão de incitar 

ao debate, de promover inquietações e de contribuir para algo que se tem por premissa 

crítica: o urgente resgate da “justiça criminal” no Estado Democrático de Direito brasileiro, 

com a elaboração de um novo Código de Processo Penal (CPP) em genuína conformidade 

com a Carta Cidadã e com os compromissos assumidos perante a comunidade internacional 

de tutelar direitos humanos. 

Nesse desiderato, empreenderemos pesquisa acadêmica cujo centro expositivo será 

composto por quatro Capítulos. 

O Capítulo 2 deste trabalho será dedicado ao estudo do direito ao confronto. Traçar 

suas origens e seus fundamentos juspolítico e ideológico; sua natureza jurídica; seu 

conteúdo; e a forma de sua incorporação ao direito brasileiro são ferramentas essenciais ao 

curso da pesquisa. Para um aprofundamento, o direito ao confronto também será distinguido 

de outros institutos jurídicos processuais penais de grande importância, com os quais o 

direito ao confronto forma relevantes relações de complementariedade e coexistência, 

conquanto com eles não se confunda. 

No Capítulo 3, a ocupação será as declarações do corréu. Buscaremos, no 

ordenamento brasileiro, as hipóteses jurídicas de sua ocorrência, desbravando conceitos e 

estabelecendo as necessárias definições terminológicas. Nesse mister, esforços serão 

envidados a fim de que sedimentadas confusões conceituais sejam desveladas, traçando-se 

as bases teóricas para um futuro tratamento processual autônomo (e, em consequência, mais 

adequado e útil) às declarações do corréu. 
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O Capítulo 4 destina-se à sindicância do direito ao confronto aplicado às 

declarações do corréu em algumas selecionadas jurisdições estrangeiras e internacionais. O 

objetivo principal será a observação geral sobre a implementação e a aplicação deste direito 

em outras experiências, a fim de perquirir a viabilidade da concepção de um mínimo a 

caracterizar a proteção do direito ao confronto em um sistema processual penal interno. 

Por fim, no Capítulo 5, voltaremos a pena ao nosso direito processual penal, quando 

investigaremos as normas abstratas e a prática jurídica para delas extrair o paradigma 

brasileiro do tratamento dispensado ao direito ao confronto e às declarações do corréu. 

Dentre os objetivos, não poderiam faltar uma análise das consequências jurídicas da violação 

ao direito ao confronto, e uma visão sistêmica e conclusiva a respeito da implementação 

(formal e material) do direito ao confronto, enquanto direito humano fundamental, no 

sistema processual penal brasileiro. 

Eis, pois, o tema, os limites e o plano geral da obra. 
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2 DO DIREITO AO CONFRONTO 

 

 

2.1 ORIGENS 

 

A ideia de um confronto frente a frente entre a pessoa acusada criminalmente e a 

pessoa que a incrimina é um caractere recorrente em procedimentos penais ao longo dos 

séculos. Pesquisas históricas sobre teoria e prática de julgamentos criminais mostram que 

uma testemunha depor sob juramento de dizer a verdade, em um processo público e cara a 

cara com aqueles contra quem presta declarações em desfavor foi sempre uma ideia 

subjacente ao processo penal. Uma ideia importante, mas não que ela fosse notada1. 

Assim era a prática na seara criminal com os gregos, os hebreus e os romanos2, os 

quais, cada qual a seu modo, permitiam que testemunhas fossem ouvidas nos julgamentos 

criminais, e o acusado poderia confrontar aquelas de acusação3. Isso, é claro, especialmente 

considerando o momento histórico destes povos, não significa afirmar que o acusado poderia 

invocar um direito de fazer presente à sessão pública as testemunhas contrárias e diretamente 

poder desafiar tais fontes de prova desfavoráveis. Na realidade, o confronto face-to-face, 

considerado neste contexto histórico ora tratado, era apenas uma das muitas possibilidades 

por meio das quais depoimentos poderiam ser oferecidos perante os órgãos de julgamento 

criminal4. Nada obstante, a ideia, ainda que em nada vinculada ao direito ao confronto, já 

possuía alguns indícios de suas raízes. 

Mas, é o direito romano que a doutrina aceita como base na qual o direito ao 

confronto finca suas remotas raízes, especialmente naquilo que chamam de processo penal 

acusatório puro, caracterizado pelas chamadas quaestiones perpetuae. Nelas funcionava o 

actum trium personarum público, oral, acusatório, com vigência da garantia do contraditório 

e de iniciativa de qualquer cidadão romano5. 

                                                           
1 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation in Europe: Absent, anonymous and vulnerable witnesses. 2. ed. 

Groningen: Europa Law, 2012, p. 13, inclusive nn. 21-23. 
2 Consta daquele que é, notoriamente, o livro mais vendido da história da humanidade, o seguinte excerto: 

“Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado 

com os seus acusadores e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados” 

(Bíblia: Novo Testamento. At 25:16). 
3 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 13. 
4 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 13. 
5 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 61. 
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Segundo Rogério Lauria Tucci, foi somente nos últimos momentos da República 

que o Direito Penal passou a se firmar no universo jurídico romano, adquirindo, em certa 

medida, estabilidade e independência6. Merece destaque como justificativa para isso a 

expansão territorial do Estado Romano e, consequentemente, das próprias práticas ilícitas, 

inviabilizando os julgamentos em grandes assembleias, como eram até então7. Para 

solucionar isso, foram criadas comissões (quaestiones) temporárias para julgar determinados 

crimes, à medida em que eram cometidos. Ou seja, essas quaestiones não permanentes8 eram 

criadas pós-cometimento do ilícito9. 

Por razões de cunho político10, dentre os crimes cuja criação foi necessária nesta 

fase, tipificou-se a concussão do magistrado provincial. Em razão da persecução deste crime 

de sujeito ativo especial, as comissões passaram a ser permanentes (quaestiones perpetuae) 

e instaladas previamente ao fato ilícito11. 

 

Desde aí, então, a nomeação, pelo Senado, de um órgão colegiado, e a disciplina, 

pela lex Calpurnia, de 149 a.C., de comissão permanente (quaestio), para, através 

de procedimento assemelhado ao relativo às causas privadas, e denominado 

iudicium publicum, conhecer e julgar os casos em que os mencionados agentes 

estatais ocasionavam prejuízos aos provincianos, bem como a criação, por leis 

subsequentes, de outras quaestiones, para os casos análogos e igualmente 

importantes12. 

 

A partir dessas lições, logo se vê que a origem das quaestiones foi essencialmente 

política13 e, posteriormente, expandiu-se da concussão para os crimes comuns com Caio 

Gracco e, mais amplamente, com Silla14. 

O procedimento tinha um rito pré-estabelecido. Primeiramente, discursava o 

acusador, expondo o fato, as circunstâncias e apresentando as provas. Depois, discursava o 

próprio acusado (que, neste discurso, com a evolução histórica e com base na paridade de 

armas, foi substituído pelo defensor). Depois do acusado, eram apresentadas as provas, 

                                                           
6 Cf. Lineamentos do processo penal romano. São Paulo: Bushatsky, 1976, pp. 69-70. 
7 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro. 3. ed., v. 1. Rio de Janeiro: Baptista 

de Souza, 1920, p. 27. 
8 Sobre as quaestiones não permanentes, anteriores à criação das quaestiones perpetuae, inclusive com 

detalhado estudo sobre as divergências históricas a respeito de sua composição e suas características, Cf. 

VENTURINI, Carlo. Quaestiones non permanenti: Problemi di definizione e di tipologia. In: BURDESE, 

Alberto (Org.). Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano. Padova: Cedam, 1988, pp. 85-116. 
9 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal cit., p. 27. 
10 TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos cit., p. 72. 
11 TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos cit., pp. 70-71. No mesmo sentido: SANTALUCIA, Bernardo. Diritto 

e processo penale nell’antica Roma. 2. ed. Milano: Giuffrè, 1998, p. 103. 
12 TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos cit., pp. 70-71. 
13 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., p. 107. 
14 TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos cit., p. 73. 
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dentre as quais as chamadas provas per testes (testemunhal). Ao final, dava-se o julgamento 

(não existiam alegações finais), o qual passou por várias formas até se definir pelo escrutínio 

secreto15. 

Ao que mais interessa ao presente trabalho, as provas per testes eram a audição das 

pessoas conhecedoras dos fatos, que se apresentavam para depor voluntariamente ou eram 

obrigadas por lei a fazê-lo. Não havia limitação ao número de testemunhas, e o escravo não 

poderia depor contra o seu amo16. 

O procedimento de produção da prova per testes era essencialmente o mesmo do 

procedimento civil romano ordinário. O exame era efetuado pelas partes, ou, como 

regularmente passou a acontecer, por seus defensores. As testemunhas não podiam falar 

absolutamente nada que não fossem perguntadas. Elas primeiramente prestavam o 

compromisso de dizer a verdade, e a inquirição era iniciada pela parte que havia apresentado 

a testemunha17, mas a parte contrária sempre tinha a possibilidade de inquirir na sequência. 

Este método era denominado altercatio, assim chamado por adotar “la forma de lucha” entre 

os advogados e a acusação. Teodoro Mommsen compara a altercatio com “un examen 

cruzado o alternativo”18. Por meio de um procedimento análogo, também se tomavam os 

depoimentos das “quase-testemunhas”, assim denominadas os homens que não eram livres19. 

Por essa estrutura de processo acusatório, público e oral das quaestiones perpetuae, 

notadamente pela forma como as provas per testes eram colhidas, é que autores norte-

americanos sustentam ali estarem as remotas raízes do right to confrontation20. Não obstante 

isso, ainda existem dúvidas e incertezas sobre essa conclusão21. 

                                                           
15 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal cit., p. 32. 
16 TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos cit., p. 154. 
17 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., p. 174. 
18 MOMMSEN, Teodoro. Derecho penal romano. Trad. esp. P. Dorado. Bogotá: Temis, 1991, p. 275. 
19 MOMMSEN, Teodoro. Derecho penal romano cit., pp. 275-76. 
20 Cf., por todos, HERRMANN, Frank R.; e SPEER, Brownlow M. Facing the accuser: Ancient and Medieval 

precursors of the confrontation clause. In: Virginia Journal of International Law, v. 34, n. 3, 1994, p. 483: “The 

principle of confrontation, in the sense of the right of defendants to have accusing witnesses produced before 

them, developed along three main lines, each originating in Roman law”. 
21 Cf., por exemplo, JONAKAIT, Randolph. The origins of the confrontation clause: An alternative history. In: 

Rutgers Law Journal, v. 27, n. 1, 1995, p. 77: “The origins of the Confrontation Clause are murky”. Murl 

Larkin, inclusive, chama a atenção para o fato de que os direitos previstos na Sexta Emenda à Constituição 

norte-americana (cf. Tópico 2.3 infra) possuem extensos e bem documentados registros históricos de suas 

origens, mas, estranhamente, em relação à confrontation clause, raramente há menções a sua genesis nos 

documentos históricos. Alega, ainda, que a fonte histórica precisa da expressão “right to confrontation” é 

obscura. Cf. The right of confrontation: What next?. In: Texas Tech Law Review, v. 1, n. 1, 1969, p. 67. 
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O que a doutrina dos países de tradição de common law parecem ter como bastante 

aceitável22 é a ligação do surgimento do right to confrontation a julgamentos históricos que 

adquiriram importante caráter simbólico, como é o caso, especialmente, do julgamento de 

Sir Walter Raleigh23 (1552 ou 1554 – 1618), figura histórica venerada e que possuía uma 

enorme gama de formações: era poeta, navegador, historiador, engenheiro naval e soldado 

de alta patente — Sir Walter Raleigh foi chefe da guarda pessoal da Rainha Elizabeth I 

(1533–1603). 

Em 1603, com a ascensão de James I (1566–1625) ao trono inglês, Sir Walter foi 

preso acusado de ser o articulador de um plano para depor o rei e, assim, possibilitar a 

ascensão de Arbella Stuart (1575–1615). O elemento de prova incriminador seria uma 

confissão extrajudicial de um “amigo” de Sir Walter — Henry Brooke, que era conhecido 

pelo seu título de Baron Cobham (1564–1618). Além de implicar Sir Raleigh, Cobham 

confessou a sua própria participação no plano de deposição real. No Tribunal, acusado pelo 

Procurador-Geral Edward Coke (1552–1634), Sir Walter foi julgado pelo crime de traição 

e, em sua defesa (não havia defensor técnico), exigiu confrontar a pessoa que o incriminara, 

mas tal pedido lhe foi negado. Sir Walter acabou sentenciado à morte por alta traição. Sua 

sentença foi cumprida somente 15 anos depois. Historicamente, as fontes não permitem 

concluir se Sir Raleigh cometeu ou não o crime de traição. Fato, porém, ressaltado como 

comprovado historicamente, é que a principal fonte de prova incriminadora, Baron Cobham, 

jamais depôs no Tribunal. 

Este histórico episódio teria gerado o embrião daquilo que seria delineado como o 

right to confrontation, especialmente ante a comoção pública posterior ao julgamento, 

                                                           
22 Contudo, foram localizados autores que afirmam que esta conexão entre o right to confrontation e o 

julgamento de Sir Walter Raleigh é um “mito” (GRAHAM, Kenneth. The right of confrontation and the hearsay 

rule: Sir Walter Raleigh loses another one. In: Criminal Law Bulletin, v. 8, 1972, p. 100) ou um “erro” 

(LARKIN, Murl. The right of confrontation cit., p. 70). 
23 Nas fontes bibliográfica consultadas sobre sua pessoa e, especialmente, sobre o seu julgamento, observa-se 

que alguns autores grafam sem nome como Raleigh, outros como Ralegh. Dessas obras não é possível extrair 

qualquer demonstração histórica consistente a respeito da forma correta de escrever seu nome. Somente o livro 

de Mark Nicholls e Penry Williams, “Sir Walter Raleigh: In life and legend” (London: Continuum, 2011) 

cuida de fazer uma breve nota, logo após o sumário, do seguinte teor: “During his lifetime, and ever since, Sir 

Walter’s surname has been spelt in many different ways. The authors have chosen, and have followed 

consistently, the spelling preferred by Ralegh himself throughout most of his life. The title of the book, however, 

recognizes a spelling preferred by many modern popular sources on both sides of the Atlantic”. Não obstante, 

neste trabalho, contanto que não seja uma citação direta, optou-se pela grafia Raleigh, em razão de consulta à 

obra “An essay on ways and means to maintain the honour and safety of England: to encreafe trade, 

merchandize, navigation, shipping, marriners and sea-men, in war or peace”, impressa em Londres, em 1701 

(portanto, após a sua morte), mas cuja autoria é atribuída a Sir Walter Raleigh. Essa foi a única obra encontrada 

como sendo de sua autoria, e por esse motivo, manteremos a grafia lançada em sua capa. 



29 

indignada com a injustiça que a prevalência probante de elementos produzidos 

extrajudicialmente pode acarretar24. 

Passando da Inglaterra para os Estados Unidos da América, Daniel H. Pollitt expõe 

que, no século XVIII, a ideia de um direito assegurado ao acusado de que ele pode confrontar 

as testemunhas contrárias a si já estava presente na cultura jurídica das 13 Colônias25. 

Segundo este mesmo autor, é provável que a constitucionalização deste direito 

tenha se dado em razão da resistência dos colonos frente às leis inglesas sobre comércio e 

navegação. Naquele século, a colonizadora Inglaterra aplicava forte política econômica de 

restrição ao comércio estrangeiro e elevada tributação. A revolta dos colonos gerou violações 

às leis aduaneiras inglesas, contra as quais, pela dificuldade de apuração, foram encorajadas 

delações. O julgamento destes fatos era realizado pelas “admiralty courts”, as quais não 

eram compostas por jurados, e as fontes de prova testemunhais prestavam declarações por 

escrito ou às portas fechadas. Daniel H. Pollitt defende que aí reside o motivo da inserção 

do right to confrontation na Constituição dos Estados Unidos da América (EUA)26 — seu 

fundamento juspolítico. 

Em 1789, pouco mais de um ano após a ratificação da Constituição, foi elaborada 

a Bill of Rights, assinada por James Madison (1751–1836), quarto Presidente dos EUA. Essa 

Declaração de Direitos corresponde às dez primeiras Emendas à Constituição estadunidense. 

Em 1791, a Bill of Rights foi ratificada. Dentre suas disposições, a Sexta Emenda 

— que prevê os direitos das pessoas acusadas em procedimentos criminais — alçou o right 

to confrontation a direito fundamental naquele país. 

 

                                                           
24 É bastante vasta a quantidade de escritos acadêmicos que se dedicaram a este julgamento e suas repercussões, 

e ainda a outras informações históricas sobre Sir Walter Raleigh. Ver, por exemplo: cf. BOYER, Allen. The 

trial of Sir Walter Ralegh: The law of treason, the trial of treason and the origins of the confrontation clause. 

In: Mississippi Law Journal, v. 74, n. 3, 2005, pp. 869-901; NICHOLLS, Mark. Sir Walter Ralegh’s treason: 

A prosecution document. In: The English Historical Review, v. 110, n. 438, 1995, pp. 902-25; NICHOLLS, 

Mark. Treason’s reward: The punishment of conspirators in the Bye Plot of 1603. In: The Historical Journal, 

v. 38, n. 4, 1995, pp. 821-42; NICHOLLS, Mark; e WILLIAMS, Penry. Sir Walter Raleigh cit., especialmente 

pp. 139 e ss.; DALE, Richard. Who killed Sir Walter Ralegh?. Brimscombe: The History, 2014, especialmente 

pp. 89 e ss.; e FLECK, Andrew. “At the time of his death”: The contested narrative of Sir Walter Ralegh’s 

beheading. In: TRACY, Larissa; e MASSEY, Jeff. Heads will roll: Decapitation in the Medieval and early 

Modern imagination. Leiden: Brill, 2012, pp. 235-60. 
25 Cf. The right of confrontation: Its history and modern dress. In: Journal of Public Law, v. 8, n. 2, 1959, p. 

395. 
26 POLLITT, Daniel H. The right of confrontation cit., pp. 395 e ss. Ver, ainda: MAFFEI, Stefano. The right 

to confrontation cit., p. 15; e JONAKAIT, Randolph. The origins of the confrontation clause cit., pp. 77-168. 
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2.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

Vistos alguns traços das origens históricas do right to confrontation27 

intrinsecamente relacionadas à tradição anglo-saxã, cumpre agora buscar, no atual 

ordenamento jurídico internacional, normas internacionais que prevejam o direito ao 

confronto, a fim de que se possa extrair delas a natureza jurídica do direito em apreço. 

Nesse sentido, dentre as múltiplas referências internacionais ao right to 

confrontation que podem ser localizadas, destacam-se quatro cartas internacionais: a 

Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH)28, o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e o 

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (ERTPI). 

A CEDH, adotada pelo Conselho da Europa em 04 de novembro de 1950, em Roma, 

entrou em vigor em 1953. Sob a alcunha oficial de Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, seu art. 6(3)(d) estabelece:29 

 

ARTIGO 6.º 

Direito a um processo equitativo [...] 3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes 

direitos: [...] d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação30. 

 

O PIDCP foi aprovado pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 16 de dezembro de 1966 e promulgado, sem ressalvas, pela República Federativa 

do Brasil em 06 de julho de 1992, por meio do Decreto nº 592. Em seu art. 14(3)(e), dispõe: 

 

                                                           
27 Destaque-se que o direito ao confronto pode receber diferentes nomenclaturas, todas elas relativas ao mesmo 

instituto. Nesse sentido, destacamos não haver qualquer diferença entre right to confrontation e right of 

confrontation quando tratado como direito universalmente reconhecido, ainda que, como poderá ser notado 

neste trabalho, preferimos o uso da preposição to. Já a expressão confrontation clause refere-se ao direito ao 

confronto positivado na Sexta Emenda à Constituição estadunidense. 
28 Apesar de a tradução portuguesa da Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms — que não é uma tradução oficial, mas aqui adotada como referência, ainda que, sempre que 

necessário, com as devidas ponderações — nomeá-la “Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, 

(Disponível em: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf), tal qual o faz a versão oficial 

francesa, fazemos questão de a ela nos referir como Convenção Europeia de Direitos Humanos, conforme o 

faz a versão oficial em língua inglesa. Exatamente o mesmo vale para nossas referências ao Tribunal Europeu 

de Direitos Humanos (TEDH). 
29 LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico: 

Studio sul contraddittorio nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nel sistema processuale penale 

italiano. Torino: Giappichelli, 2008, pp. 153 e ss. 
30 Na versão oficial inglesa: “Right to fair trial. [...] 3. Everyone charged with a criminal offence has the 

following minimum rights: [...] (d) to examine or have examined witnesses against him”. Na versão oficial 

francesa: “Droit à un procès equitable. [...] 3. Tout accusé a droit notamment à: [...] d) interroger ou faire 

interroger les témoins à charge”. 
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ARTIGO 14 [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena 

igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias: [...] e) De interrogar ou fazer 

interrogar as testemunhas de acusão31...32 

 

A CADH, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, foi adotada pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA) em 22 de novembro de 1969. O Brasil 

promulgou-a, com ressalvas impertinentes a este trabalho, em 06 de novembro de 1992, por 

meio do Decreto nº 678. Eis a redação de seu art. 8(2)(f), que trata das garantias da pessoa 

criminalmente acusada: 

 

Artigo 8 

Garantias judiciais. [...] 2. [...] Durante o processo, toda pessoa tem direito, em 

plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] f) direito da defesa de inquirir 

as testemunhas presentes no tribunal33. 

 

Por fim, o ERTPI, adotado em 17 de julho de 1988, em Roma, por 122 (cento e 

vinte e dois) Estados-membros da ONU, foi promulgado pelo Brasil em 25 de setembro de 

2002, por meio do Decreto nº 4.38834. No capítulo em que disciplina o julgamento perante 

                                                           
31 Para que não pareça um equívoco nosso, ressalte-se que as citações dos textos internacionais aos quais o 

Brasil aderiu são realizadas a partir das versões em língua portuguesa divulgadas de maneira oficial pelo 

Palácio do Planalto. Em relação ao PIDCP, em seu art. 14(3)(e), a palavra “acusação” está erroneamente 

grafada “acusão”. 
32 Na versão oficial inglesa: “3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be 

entitled to the following minimum guarantees, in full equality: [...] (e) To examine, or have examined, the 

witnesses against him”. Na versão oficial espanhola: “3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [...] e) A interrogar o hacer interrogar 

a los testigos de cargo”. Na versão oficial francesa: “3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, 

en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: [...] e) A interroger ou faire interroger les témoins à 

charge”. O PIDCP possui, ainda, as versões chinesa e russa como oficiais, cujas transcrições se dispensa. 
33 A CADH não possui dispositivo sobre quais são os seus idiomas oficiais. Por outro lado, os Regulamentos 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (ComIDH) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), nos arts. 22(1) e 20(1), respectivamente, estabelecem o português, o inglês, o francês e o espanhol 

como idiomas oficiais. Nesses idiomas, tem as seguintes redações o art. 8(2)(f) da CADH: em inglês, “Right 

to a Fair Trial [...] 2. [...] During the proceedings, every person is entitled, with full equality, to the following 

minimum guarantees: [...] f. the right of the defense to examine witnesses present in the court”; em espanhol, 

“8. Garantías Judiciales [...] 2. [...] Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: [...] f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal”; e em francês: “8. Garanties judiciaires [...] 2. [...] Pendant l’instance, elle a droit, en pleine égalité, 

au moins aux garanties suivantes: [...] f. droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à 

l'audience”. 
34 É certo que o ERTPI tem uma incidência muito específica, e sua adesão pelo Brasil não significa reflexos do 

direito ao confronto nos processos judiciais internos, mas somente que o Brasil se submete àquela jurisdição 

internacional, na qual o direito ao confronto é reconhecido. Ver, inclusive, § 4º do art. 5º, da Constituição 

Federal: “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 

adesão”. Além disso, não se trata de um tratado internacional de direitos humanos, como os demais aqui 

destacados. Contudo, aponta-se esta previsão como forma de reforçar a tendência internacional de 

reconhecimento do direito ao confronto como integrante de um “mínimo” a ser garantido à pessoa acusada 

criminalmente. 
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o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto assegura o direito de presença do acusado em 

julgamento (art. 63.1), bem como:35 

 

Artigo 67 

Direitos do Acusado. 1. Durante a apreciação de quaisquer fatos constantes da 

acusação, o acusado tem direito [...] às seguintes garantias mínimas, em situação 

de plena igualdade: [...] e) A inquirir ou a fazer inquirir as testemunhas de 

acusação36. 

 

Apesar de pouca diferença redacional entre os quatro dispositivos internacionais 

transcritos, pode-se afirmar que todos consagram o direito ao confronto, sendo que nos três 

primeiros o fazem como integrante de um rol de direitos humanos. 

Deve-se ressaltar que um exercício de hermenêutica internacional dos direitos 

humanos supre eventuais diferenças de abrangência que poderiam advir da interpretação 

literal dessas normas37, pois, sendo o Estado em questão Estado Parte, é admissível a 

ampliação da garantia para assegurar o maior grau de proteção38. Não obstante, os direitos 

humanos, no contexto do direito internacional, apresentam um aspecto de historicidade, na 

medida em que não são um dado, mas sim um construído — ou seja, uma criação ligada à 

organização da comunidade política. Está sempre, pois, em processos de construção e 

reconstrução, passando por momentos de ruptura e de expansão do âmbito de proteção destes 

direitos assegurados39. Defende-se a necessidade de encarar o direito ao confronto neste 

segundo momento. 

                                                           
35 Sobre o direito ao confronto com as testemunhas de acusação nos tribunais penais internacionais, inclusive 

ad hoc, cf. CRYER, Robert. Witness evidence before international criminal tribunals. In: The Law and Practice 

of International Courts and Tribunals, v. 2, n. 3, 2003, pp. 411-39; DEMBOUR, Marie-Bénédicte; e 

HASLAM, Emily. Silencing hearings?: Victims-witnesses at war crimes trials. In: European Journal of 

International Law, v. 15, n. 1, 2004, pp. 151-77; e ZAPPALÀ, Salvatore. Human rights in international 

criminal proceedings. Oxford: Oxford University, 2003, pp. 129-40. 
36 Na versão oficial inglesa: “Rights of the accused. 1. In the determination of any charge, the accused shall be 

entitled [...] to the following minimum guarantees, in full equality: [...] (e) To examine, or have examined, the 

witnesses against him or her”. Na versão oficial espanhola: “Derechos del acusado. 1. En la determinación de 

cualquier cargo, el acusado tendrá derecho [...] a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad: 

[...] e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo”. Na versão oficial francesa: “Droits de l’accusé. 

1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé [...] a droit, en pleine égalité, au moins aux 

garanties suivantes: [...] e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge”. O ERTPI também conta com 

as versões árabe, chinesa e russa como autênticas, mas suas transcrições são dispensadas neste trabalho. 
37 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 107. 
38 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 1991, p. 50. No mesmo sentido: MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional 

público. 14. ed., v. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 806-07. 
39 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 134. No mesmo sentido: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e 

o direito constitucional internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 175-76. 
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Assim, no caso do Brasil, que aderiu à CADH e ao PIDCP, além do ERTPI — mas, 

aqui, já passemos a analisar com foco no direito processual penal interno —, deve-se adotar 

a prevalência do entendimento de que é assegurado ao acusado o direito de inquirir ou fazer 

inquirir as testemunhas contrárias presentes no Tribunal e também aquelas ouvidas fora do 

processo (e.g., na fase de investigação preliminar), cujas declarações exigem o confronto, 

durante o processo judicial, para servirem como elemento de prova idôneo à valoração pelo 

julgador da causa. 

Aliás, tanto a CADH como o PIDCP contêm normas de interpretação que apontam 

neste sentido. Confira-se: 

 

CADH. Artigo 29. Normas de interpretação. Nenhuma disposição desta 

Convenção pode ser interpretada no sentido de: [...] limitar o gozo e exercício de 

qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis 

de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja 

parte um dos referidos Estados. 

PIDCP. Artigo 5.º [...] 2. Não pode ser admitida nenhuma restrição ou derrogação 

aos direitos fundamentais do homem reconhecidos ou em vigor em todo o Estado 

Parte no presente Pacto em aplicação de leis, de convenções, de regulamentos ou 

de costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconhece ou reconhece-

os em menor grau. 

 

Novamente, convém salientar que a República Federativa do Brasil aderiu ao 

PIDCP40, à CADH41 e ao ERTPI42, promulgando-os. Tratam-se, pois, de normas 

internacionais que ingressaram no ordenamento interno, com hierarquia de norma 

constitucional43. Essa conclusão é atingida com base no § 2º do art. 5º44, in verbis: 

 

Art. 5º [...] § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

Analisando esse dispositivo constitucional, Antônio Augusto Cançado Trindade 

entende que os direitos necessariamente são acompanhados pelas garantias. Por essa razão, 

                                                           
40 Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. 
41 Decreto nº 678, 06 de novembro de 1992. 
42 Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. 
43 Não se desconhece o fato de que, desde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343 (STF, Pleno, 

Rel. Cezar Peluzo, DJ 05-06-09, votação por maioria), o Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza 

supralegal e infraconstitucional das normas de tratados internacionais aderidos pelo Brasil e que versam sobre 

direitos humanos. Contudo, como se exporá na sequência, não se comunga deste entendimento, devendo os 

tratados internacionais sobre direitos humanos ser considerados, após a sua incorporação ao ordenamento 

jurídico interno, normas com hierarquia constitucional. 
44 Toda menção a dispositivos de normas do ordenamento jurídico brasileiro seguirá o disposto no art. 10 da 

Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 

normas para a consolidação dos atos normativos que menciona”. 
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as conquistas do Direito Internacional em defesa da proteção do ser humano devem ser 

projetadas sobre o Direito Constitucional. Para o internacionalista brasileiro referido, isso 

somente vem a enriquecer o próprio Direito Constitucional, tornando mais eficaz a proteção 

dos direitos que o Estado deve assegurar45. Flávia Piovesan, aliás, mostra que a prevalência 

dada pelo constituinte originário brasileiro aos tratados sobre direitos e garantias humanas 

fundamentais reverbera na tendência das constituições dos países latino-americanos de 

conceder tratamento especial a esses regramentos internacionais consagrados. Constitui, 

pois, “extraordinário avanço”46. 

E, ainda, a Emenda Constitucional (EC) nº 45, de 08 de dezembro de 200447, 

acrescentou o § 3º ao art. 5º (que estipula os “direitos e deveres individuais e coletivos”), 

cuja redação é a seguinte: 

 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. 

 

Neste ponto, novamente tomando as lições de Flávia Piovesan48, vê-se que este 

parágrafo somente veio a fortalecer a ideia de que o Brasil adota um regime diferenciado de 

incorporação dos tratados sobre direitos humanos ao ordenamento interno, pois se passa a 

exigir um quórum qualificado de três quintos dos membros de cada Casa do Congresso 

Nacional para tornar estes prevalentes tratados (sobre os tratados das demais matérias) 

formalmente constitucionais. Em uma interpretação sistemática e concernente com uma 

hermenêutica emancipatória dos direitos humanos no plano internacional, 

independentemente do quórum de aprovação, os tratados de direitos humanos devem ser 

considerados incorporados como normas materialmente constitucionais. 

Assim, ainda segundo esta última autora mencionada, os tratados de direitos 

humanos que já haviam sido incorporados — o que, aqui, incluem-se, dentre aqueles sobre 

direitos humanos, o PIDCP e a CADH — continuam sendo materialmente constitucionais49. 

                                                           
45 Cf. A proteção internacional cit., p. 631. 
46 Cf. Direitos humanos cit., pp. 142-45. 
47 Observe-se que, quando aprovada a EC nº 45/2004, os três tratados internacionais referidos já haviam sido 

incorporados pelo Brasil. 
48 Cf. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e a Constituição Federal de 1988. In: Boletim 

IBCCRIM, v. 13, n. 153, 2005, p. 9. 
49 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais cit., p. 9. No mesmo sentido: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. 

Direitos humanos & relações internacionais. Campinas: Aga Juris, 2000, pp. 100-01. 
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Diante do exposto até este ponto, conclui-se que o direito ao confronto foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro como norma materialmente constitucional, 

ainda que não seja formalmente constitucional50, à vista da ausência de sua previsão expressa 

no documento constitucional ou de sua aprovação nos termos da (posterior) EC nº 45, de 08 

de dezembro de 200451. Tudo isso com fundamento no art. 14.3.e, do PIDCP, e art. 8.2.f, da 

CADH, ambos em combinação com o art. 5º, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988 

(CF). 

A respeito da distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, assevera 

Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 

fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira 

e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo ‘direitos 

fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao 

passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos 

de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, 

para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 

supranacional (internacional)52. 

 

A distinção, apesar de poder dar ensejo a largo debate, serve aos propósitos 

classificatórios deste trabalho, com a ressalva de que a eficácia da proteção aos direitos 

humanos “que não integram o rol dos direitos fundamentais de um determinado Estado 

depende, em regra, da sua recepção na ordem jurídica interna e, além disso, do status jurídico 

que esta lhe atribui, visto que, do contrário, lhe falta a necessária cogência”53. 

                                                           
50 Ao se falar em norma material ou formalmente constitucional está-se referindo apenas a uma classificação 

possível, sem qualquer pretensão de se discorrer sobre problemas técnicos ou dificuldades prático-teóricas dela 

decorrentes. Em aspecto formal, entenda-se a norma constitucional (incluídas as emendas constitucionais) 

expressamente prevista no documento constitucional, ou a norma internacional de direitos humanos aprovada, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Em 

aspecto material, entenda-se como o conteúdo de uma norma que exprime sua hierarquia constitucional. Assim, 

para essa classificação adotada, v.g., as normas de direito constitucional internas são material e formalmente 

constitucionais, ao passo em que as normas dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao 

ordenamento interno sem passar pelo procedimento de aprovação do § 3º do art. 5º da Constituição Federal 

podem ser apenas materialmente constitucionais. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 164. Em sentido semelhante: BONAVIDES, 

Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 80-83. 
51 À mesma conclusão chega MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 109-10. 
52 Cf. A eficácia dos direitos fundamentais cit., p. 33. Em sentido semelhante: MORAES, Maurício Zanoide 

de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: Análise de sua estrutura normativa para a 

elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 205-06, no qual frisa 

que, a despeito da distinção, essas introjeções “nos ordenamentos nacionais não provocam qualquer alteração 

na origem, objeto, finalidade, eficácia, extensão ou força ética dos direitos humanos”. 
53 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais cit., p. 36. 
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Em suma, de modo a privilegiar a relevância do direito ao confronto e, 

principalmente, para destacar a sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme demonstrado supra, adota-se, neste trabalho, a tese de que o direito ao confronto 

tem natureza jurídica de direito fundamental.54 

 

 

2.3 CONTEÚDO 

 

A Sexta Emenda à Constituição estadunidense estabelece os direitos dos acusados 

nos procedimentos penais (rights of accused in criminal prosecutions). 

São eles: direito a um julgamento rápido (speedy trial clause); direito a um 

julgamento público (public trial clause); direito de ser julgado por um júri imparcial (right 

to a jury trial e impartial jury trial clause); direito a ser julgado por um júri competente 

(vicinage clause); direito de ser informado da acusação (right to be notified of the charges); 

direito de ser confrontado com as testemunhas contrárias (confrontation clause); direito de 

intimar testemunhas a seu favor (compulsory process clause); e direito de ser representado 

por defensor (Assistance of Counsel clause). 

Assim dispõe a Sixth Amendment to the United States Constitution: 

 

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and 

public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall 

have been committed, which district shall have been previously ascertained by 

law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted 

with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining 

witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence55. 

 

                                                           
54 Consectário lógico e constitucional desta premissa é a aplicação, ao direito ao confronto, do quanto disposto 

no § 1º do art. 5º da Constituição Federal brasileira: “As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. 
55 Apenas para que não pareça um equívoco na citação, aponte-se que, no elenco da Assistance of Counsel 

clause, a palavra defence é, de fato, grafada com a letra “c”. Isso se dá porque na elaboração da Bill of Rights 

(criada em 1789 e ratificada em 1791) foi utilizada a grafia britânica, então em voga nos EUA. Apesar de o 

inglês americano adotar, hodiernamente, a grafia defense (com a letra “s”), os textos constitucionais 

permanecem com as grafias da forma como originalmente redigidas. No inglês britânico, ainda se grafa 

“defence” (com “c”). 
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Destaque-se, para melhor visualização, a parte de maior interesse ao presente 

trabalho, que estabelece a cláusula de confronto: “In all criminal prosecutions, the accused 

shall enjoy the right (…) to be confronted with the witnesses against him”. 

Em seu estudo, cujo o objeto era exclusivamente o direito ao confronto, Diogo 

Rudge Malan observou que, de acordo com parte da doutrina e a jurisprudência norte-

americana56, o conteúdo do direito ao confronto é traçado a partir da disciplina das hearsay 

rules57, de hierarquia infraconstitucional, de modo que esse direito seria, na prática, vazio de 

conteúdo normativo autônomo, não sendo utilizado como critério independente de 

verificação da atendibilidade das declarações testemunhais contrárias ao acusado58. 

Dessa maneira, segundo parte da doutrina e a jurisprudência dos EUA, segundo 

constatou Diogo Rudge Malan: 

 

a aferição casuística do respeito ao right of confrontation é feita tão-só com base 

no critério do enquadramento ou não da declaração testemunhal em uma das 

exceções à hearsay rule. Vale dizer: caso a declaração testemunhal se enquadre 

em uma dessas exceções, o direito ao confronto é automaticamente considerado 

respeitado, ao ensejo da admissão do elemento probatório. Caso a declaração 

testemunhal não se enquadre em uma dessas exceções, é considerado violado o 

right of confrontation pela admissibilidade positiva do elemento de prova59. 

 

Essa perspectiva infraconstitucional de mescla com as hearsay rules não parece ser 

a que melhor coaduna com as normas de direito internacional que, de uma forma ou de outra, 

asseguram o direito ao confronto, tampouco com a natureza jurídica de direito fundamental 

sustentada anteriormente. Ao contrário, o conteúdo do direito ao confronto deve ter um 

caráter universal, que sirva aos ordenamentos que o incorporaram ou o prevejam 

expressamente em suas Constituições60. 

                                                           
56 Como veremos, isso ocorre com maior frequência antes do advento do julgamento do caso Crawford v. 

Washigton, 541 U.S. 36 (2004) (cf. MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 20), que analisaremos 

no Tópico 4.1.1.3 infra. 
57 Sobre os principais traços distintivos da confrontation clause e das hearsay rules, ver Tópico 2.4.4 infra. 

Para uma análise da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana sobre a relação entre estes dois institutos 

jurídicos, ver Tópico 4.1 e seus subitens infra. 
58 Cf. Direito ao confronto cit., p. 74 
59 Cf. Direito ao confronto cit., pp. 74-75. 
60 MAFFEI, Stefano. Il diritto al confronto con l’accusatore. Piacenza: La Tribuna, 2003, pp. 111 e ss. 
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Assim, a delimitação do conteúdo do direito ao confronto necessita passar por uma 

análise do que se deve entender, neste contexto, por confronto e por testemunha contrária a 

si ou testemunha de acusação61. 

Confronto significa “pôr ou encontrarem-se, duas ou mais pessoas frente a frente, 

geralmente numa situação de divergência ou competição; pôr ou colocarem-se em confronto; 

estar situado em frente; encontrar-se defronte”62. Etimologicamente, advém da expressão 

francesa confronter, esta por sua vez derivada do latim medieval confrontare (cum: com, em 

companhia + frons: testa)63. 

Dessa maneira, seguindo a conclusão de Diogo Rudge Malan: 

 

a expressão confrontar denota a necessidade da presença física simultânea de duas 

ou mais pessoas (no caso, acusado e testemunhas de acusação) em um mesmo 

espaço físico (sala de audiências), onde elas interagem entre si em uma situação 

de antagonismo64. 

 

Passando ao conceito de testemunha, tem-se, em sentido usual, a “pessoa que viu 

ou ouviu alguma coisa, ou que é chamada a depor sobre aquilo que viu ou ouviu”65. Ou, 

ainda, “someone who appears in a court of law to say what they know about a crime or other 

event”66. O verbo testemunhar, em inglês, tem a mesma grafia do substantivo (s. witness; v. 

to witness) e significa “to see something happen, specially a crime or accident”67. 

Já em sentido jurídico, testemunha68 pode receber a seguinte definição: 

 

Do latim testimonium (testemunho, depoimento), designa, na linguagem jurídica, 

a pessoa que atesta a veracidade de um ato, ou que presta esclarecimentos acerca 

de fatos que lhe são perguntados, afirmando-os, ou os negando69. 

 

                                                           
61 Diogo Malan prefere falar, no âmbito do conteúdo do direito ao confronto, em testemunhas de acusação (cf. 

Direito ao confronto cit., pp. 76-77). Preferimos falar em testemunhas contrárias, conforme detalharemos 

adiante. 
62 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. Dicionário da língua portuguesa contemporânea. V. 1. Lisboa: 

Verbo, 2001, p. 919. 
63 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 75. 
64 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 75. 
65 ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). Novo Aurélio Século XXI: O dicionário da 

língua portuguesa – Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 

1953. 
66 SUMMERS, Della (Dir.). Longman dictionary of contemporary English. 4. ed., 3. reimp. Harlow: Pearson, 

2007, p. 1897. 
67 SUMMERS, Della (Dir.). Longman dictionary cit., p. 1897. 
68 Sobre o conceito jurídico de testemunha, cf., por todos, inclusive com rica referência a diversos autores, 

AQUINO, José Carlos Xavier de. A prova testemunhal no processo penal brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

1995, pp. 13-16. 
69 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. 6. ed., v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 1554. 
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Deve-se aceitar que a limitação do alcance do direito ao confronto ao que 

juridicamente se define como testemunha, em sentido estrito, seguramente imporia a falta 

de proteção daquilo que o direito em apreço almeja proteger70. 

De fato, um direito provido para proteger os cidadãos contra o incontrolável e 

arbitrário poder do Estado sobre o povo, impedindo o exercício do monopólio do direito de 

punir embasado em depoimentos obtidos em segredo, de maneira unilateral e sem 

possibilidade de o acusado confrontar seu acusador71, não alcançaria essa extensão 

assecuratória caso fosse restringido apenas às testemunhas. Deixar fora de seu âmbito de 

proteção outras fontes de prova que prestem declarações incriminadoras — dentro do 

processo ou fora dele, exigindo-se que sejam ouvidas em juízo, sob confronto, para que 

gerem elementos de prova idôneos à valoração judicial — permitiria a manutenção das 

arbitrariedades que derem fundamento juspolítico à concepção do direito ao confronto como 

direito fundamental. 

É por isso que se deve adotar, para a delimitação do conteúdo do direito ao 

confronto, uma acepção ampla de testemunha, a qual não leva em conta nem o procedimento 

de produção da prova, nem a acepção técnico-formal que se dê à fonte de prova. Poderia a 

fonte ser, portanto, dentro desta definição ampla, além de uma testemunha, um informante, 

um ofendido, um declarante, um perito, um corréu, etc.72 

Mas não é a partir das declarações de qualquer testemunha (em acepção ampla) que 

se delimita o conteúdo do direito ora estudado. É necessário que essa testemunha seja, por 

força do conhecimento que transferirá ao processo, contrária ao acusado. 

Nesse sentido, ao passo da adoção da expressão “testemunhas contrárias a si” (the 

witnesses against him) na Sexta Emenda à Constituição norte-americana, a CEDH e o 

                                                           
70 MAFFEI, Stefano. Il diritto al confronto cit., pp. 114 e ss; MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., 

pp. 77-78; e LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato cit., pp. 180-81. 
71 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause in search of a paradigm: Has public policy trumped the 

Constitution?. In: Pace Law Review, v. 22, n. 2, 2002, pp. 468-69. 
72 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 31. Sobre isso, Sandra Oliveira e Silva afirma que em 

um conceito amplo de testemunha “se incluem todas as pessoas cujos conhecimentos probatórios sejam tidos 

em consideração na formação da decisão [...], ainda que não introduzidos no processo de acordo com as 

formalidades prescritas no ordenamento interno para a aquisição da prova testemunhal”. Cf. A protecção de 

testemunhas no processo penal. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 23. 
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PIDCP empregam “testemunhas de acusação”73, e a CADH fala em “testemunhas presentes 

no tribunal”74. 

Dentre essas expressões, e considerando que o Brasil aderiu ao PIDCP e à CADH, 

poder-se-ia, a uma primeira vista, considerar a terminologia testemunha de acusação como 

a mais adequada e abrangente, na esteira da previsão do PIDCP, como o faz Diogo Rudge 

Malan75, até mesmo em razão da sua proximidade com a nossa linguagem forense. 

Porém, antes de assim se presumir, deve-se notar que o art. 53.1 do PIDCP admite 

apenas os textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo como autênticos, não incluindo 

o português. Essas versões trazem, por exemplo, as expressões “testigos de cargo” e 

“témoins à charge” (testemunhas de acusação), e “witnesses against him”76 (testemunhas 

contrárias a si). Ou seja, por se tratar da mesma norma redigida em idiomas distintos, mas 

oficiais para aquele tratado internacional, deve-se considerar o conteúdo de todas as versões 

como idênticos, independentemente do alcance linguístico de cada tradução oficial. 

A ressalva é relevante, pois a expressão testemunha de acusação, na linguagem 

jurídica brasileira, apenas correlaciona a pessoa (fonte de prova) à parte que requereu a 

produção do meio de prova testemunhal — o órgão acusatório ou o querelante. Quer dizer: 

no direito processual penal brasileiro, são testemunhas de acusação aquelas arroladas pelo 

Ministério Público ou pelo querelante, no momento processual oportuno77. 

Por mais que se busque uma acepção ampla para as expressões delimitadoras do 

conteúdo do direito ao confronto, permitindo, em certa medida, que se a adote a terminologia 

testemunha de acusação78, pensamos, ainda assim, ser mais adequado, especialmente diante 

da linguagem processual nacional, tratar como testemunhas contrárias (considerando, é 

claro, testemunha em acepção ampla, na qual pode estar incluído, e.g., o corréu). Assim se 

                                                           
73 Foi adotada, neste trabalho, a tradução em português da CEDH extraída do site do TEDH (disponível em: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf). Mesmo sendo dali extraída, não é esta uma 

tradução oficial, vez que a própria Convenção estipula que somente as suas versões em inglês e francês são 

autênticas. A versão em inglês da CEDH emprega “witnesses against him”, mais adequadamente traduzida 

como testemunhas contrárias a si. Por sua vez, a versão francesa adota “témoins à charge” — testemunhas de 

acusação. Isso denota a equivalência das expressões, no plano internacional da União Europeia. 
74 Sobre possíveis justificativas para essas diferenças textuais entre os tratados internacionais já analisados, 

ainda que, ao fim e ao cabo, adotando todas como equivalentes, cf. MAFFEI, Stefano. The right to 

confrontation cit., p. 17; e MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 76. 
75 Cf. Direito ao confronto cit., pp. 76-77. 
76 Portanto, a mesma expressão da Sexta Emenda norte-americana. 
77 Ou seja, na denúncia ou na queixa-crime (CPP, art. 41). 
78 Até mesmo em razão da equivalência linguística das versões oficiais dos tratados internacionais apontados 

anteriormente, pois não faria sentido que, por exemplo, o conteúdo do direito ao confronto na versão francesa 

da CEDH fosse diverso da sua versão em inglês. O mesmo vale para o PIDCP. 
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opta, pois a distinção entre testemunhas de acusação, de defesa ou do juízo somente servem 

a distinguir qual parte propôs a prova, ou se sua produção foi determinada pelo juiz, nos 

termos do art. 209 do CPP. 

Para a delimitação do conteúdo do direito ao confronto, de modo a dar vazão ao 

âmbito de proteção deste direito fundamental, em um contexto de universalidade dos 

ordenamentos jurídicos que o adotam, deve-se adotar uma concepção lata de testemunha que 

integre a pessoa (fonte de prova pessoal) que transmite seu conhecimento dos fatos, 

prestando declarações ou dando depoimentos contrários, desfavoráveis, incriminadores, 

independentemente da concepção técnico-formal-jurídica que esta fonte de prova deva 

receber. Daí nossa preferência pela terminologia testemunha contrária79. 

Perceba-se que com essa opção se extrai o foco da delimitação da abrangência do 

direito em apreço daquele que presta as declarações ou de quem propõe aquela prova, e o 

desloca para o conteúdo das próprias declarações ou depoimentos. Portanto, não é a fonte 

de prova oral que determina a incidência do direito ao confronto ou quem requereu ou 

determinou a sua produção, mas sim os elementos de prova advindos daquela fonte de prova 

oral80. Dessa maneira, o conteúdo do direito ao confronto abrange todas as declarações 

testemunhais81 contrárias ao acusado (portanto, um saber ou conhecimento probatório de 

natureza testemunhal), o que pode ocorrer a partir de testemunhas de acusação, testemunhas 

do juízo, testemunhas de defesa do próprio acusado, testemunhas de defesa de um corréu, 

peritos, etc. 

Com efeito, o CPP autoriza, no art. 209, que o juiz da causa ouça outras 

testemunhas, “além das indicadas pelas partes”, quando entender necessário82. Quando isso 

acontece, as testemunhas do juízo que venham a prestar declarações desfavoráveis ao 

                                                           
79 Notar-se-á que, ao longo deste trabalho, em muitas passagens o corréu será referido como uma “testemunha 

contrária”. Deve-se, nestas ocasiões, entender-se “testemunha” neste sentido mais amplo, traçado apenas para 

definição da incidência do direito ao confronto. Sobre as posições processuais formais que o imputado-

declarante pode assumir, cf. Tópico 5.1.6.1 infra. 
80 Sobre a terminologia da prova, adotam-se as premissas e conceitos formulados por Antonio Magalhães 

Gomes Filho. Cf. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal brasileiro). In: YARSHELL, 

Flávio Luiz; e MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini 

Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 303-18. Interessante, para este ponto, a construção de José Carlos Xavier 

de Aquino, segundo a qual a declaração testemunhal é formada por três elementos: o declarante, o destinatário 

e o conteúdo da declaração (Cf. A prova testemunhal cit., pp. 47-48). 
81 Mais sobre o conceito de “declarações testemunhais” aplicável ao direito ao confronto será dito quando 

analisarmos a jurisprudência da Suprema Corte estadunidense (cf., especialmente, Tópicos 4.1.1.3 e 4.1.14 

infra). 
82 CPP, art. 209. “O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas 

partes”. 
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acusado são, em razão do conteúdo de suas afirmações em juízo, testemunhas contrárias ao 

acusado. 

Eventualmente, até mesmo as testemunhas de defesa do próprio acusado poderiam 

ser incluídas neste conceito amplo. Por mais que a defesa possa ter prévia ciência do 

conteúdo de um futuro depoimento judicial da testemunha por ela apresentada, é somente no 

momento da audiência e da produção daquela prova que se terá, concretamente, a verificação 

de que as declarações da testemunha de defesa eram realmente favoráveis ao acusado. Há 

situações possíveis de serem imaginadas em que as coisas não acontecem bem assim, e a 

testemunha que era para ser benéfica à defesa acaba por prestar declarações incriminadoras 

ao acusado83. Nessa situação específica, a testemunha de defesa deve também ser incluída 

neste conceito amplo de testemunha contrária, caracterizando hipótese protetiva do direito 

ao confronto. 

Se é a partir das declarações desfavoráveis que se delimita uma testemunha 

contrária, no contexto da incidência do direito ao confronto, mais uma razão pela preferência 

desta expressão à adoção de testemunha de acusação é o fato de que, não raras vezes, na 

prática forense, até mesmo aquelas testemunhas arroladas pela acusação podem acabar 

prestando declarações favoráveis ao acusado84. Certamente, o contraditório85 garantirá, em 

virtude do procedimento probatório vigente, que sejam realizadas perguntas a essas 

testemunhas favoráveis, mas isso não impõe a incidência do direito ao confronto nos moldes 

aqui preconizados. 

Igual situação pode ocorrer com as testemunhas de defesa arroladas por um corréu, 

pois essas podem, ao transmitir seu conhecimento testemunhal ao processo, trazer elementos 

de prova contrários a um outro acusado. Portanto, não importa ao direito ao confronto quem 

requereu a produção da prova, mas sim se suas declarações refletem negativamente na esfera 

jurídica daquele que exerce esse direito fundamental. 

Em sentido jurídico, pode-se definir este último vernáculo destacado da seguinte 

maneira: 

 

                                                           
83 Nesse sentido: LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato cit., pp. 166-67. 
84 Afirma Simone Lonati, acerca da distinção entre testimoni a carico e testimoni a discarico: “Va da sé che 

tale distinzione non può essere assolutizzata: sia perché, ad esempio, una testeminonianza può presentarsi, in 

prospettiva, come ‘a carico’ e risultare, in definitiva, ‘a discarico’ (e viceversa); sia perché, nella difficoltà di 

scindere il contenuto di certe deposizioni, queste possono essere, in parte dell’una, in parte dell’altra, 

catergoria” (cf. Il diritto dell’accusato cit., pp. 166-67). 
85 A distinção entre contraditório e direito ao confronto será realizada no Tópico 2.4.2 infra. 
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DECLARAÇÃO. Derivado do latim declaratio, de declarare (proclamar, 

manifestar, reconhecer), significa a afirmação da existência de uma situação de 

direito ou de fato. A declaração pode ser manifestada por escrito ou 

verbalmente86. 

 

E ainda, derivando do verbo depor, do latim depoens, do verbo deponere: 

 

DEPOIMENTO. [...] designa o ato de depor em juízo, ou seja, o ato pelo qual a 

testemunha faz as suas declarações perante a autoridade judicial, que a convocou, 

ex officio ou em atenção a pedido deferido por ela. [...] É promovido por meio de 

inquirição, seja pelo juiz ou pelas partes, segundo se trata de perguntar ou de 

reperguntar. E constará de um termo, onde se inscrevem todas as declarações, ao 

qual também se chama de depoimento87. 

 

Além deste conteúdo já tratado, segue-se neste trabalho a construção doutrinária 

elaborada por Stefano Maffei88, seguida por Diogo Rudge Malan89 e Diego Fajardo Maranha 

Leão de Souza90; e, com estruturação suficientemente similar, também por David Lusty91, 

Simone Lonati92, Ian Dennis93 e John D. Jackson94. 

A construção que se adota reconhece o direito ao confronto como o direito 

fundamental do acusado95 à produção da prova testemunhal em audiência pública, a 

presenciar pessoalmente a produção desta prova, a que o julgador da causa também a 

presencie, ao dever de veracidade imposto à testemunha, a conhecer a identidade da 

testemunha96, e a inquirir a fonte de prova contrária contemporaneamente à sua produção 

em juízo97. 

                                                           
86 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. 6. ed., v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 479. 
87 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico cit., v. 2, p. 498. 
88 Cf. The right to confrontation cit., pp. 35-43. 
89 Cf. Direito ao confronto cit., pp. 85-87. 
90 Cf. O anonimato no processo penal: Proteção a testemunhas e o direito à prova. 1. ed. Belo Horizonte: 

Arraes, 2012, pp. 130-31. 
91 Cf. Anonymous accusers: An historical & comparative analysis of secret witnesses in criminal trials. In: 

Sydney Law Review, v. 24, n. 3, 2002, p. 362. 
92 Cf. Il diritto dell’accusato cit., pp. 153 e ss. 
93 Cf. The right to confront witnesses: Meanings, myths and human rights. In: Criminal Law Review, v. 57, n. 

4, 2010, pp. 260-69. 
94 Cf. International developments on the right to confrontation: Searching for its core value. In: Criminal Law 

and Procedure Review, v. 1, 2011, pp. 62-63. 
95 Ao falar em “direito fundamental do acusado” não nos referimos à titularidade do direito ao confronto, mas 

sim a quem assiste a pretensão a seu exercício e em favor de quem ele deve ser assegurado e protegido. Isso 

porque sua natureza jurídica de direito fundamental impende sua titularidade a todos os cidadãos, no sentido 

de um valor superior escolhido pelo Estado Democrático de Direito brasileiro e de um compromisso com 

organismos internacionais. Contudo, funcionalmente, os direitos fundamentais processuais penais somente têm 

importância prática para um determinado indivíduo a partir do momento em o Estado exerce seu direito 

monopolista à persecução penal ou — com incidência mais restrita, como é o caso do direito ao confronto — 

à acusação criminal formal. Sobre isso, mas aplicado a outro direito fundamental processual penal, cf. 

MORAES, Maurício Zanoide. Presunção de inocência cit., pp. 233-35. 
96 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 35. 
97 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 86. 
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Em suma, os elementos do direito ao confronto seriam: (i) publicidade; (ii) presença 

do acusado; (iii) presença física do julgador;98 (iv) dever de veracidade; (v) conhecimento 

da identidade do declarante; e (vi) inquirição direta das fontes de prova.99 

Esse espectro de direitos, formadores do conteúdo do direito ao confronto, será por 

nós denominado paradigma confrontativo100. 

A publicidade dos atos processuais relativos à prova é um dos pontos centrais do 

processo penal de um Estado Democrático de Direito101 e serve a resguardar a qualidade e a 

integridade da reconstrução histórica dos fatos, devendo ser vista como benéfica às partes e 

à sociedade102. Além disso, esse aspecto serve também como incentivo à lealdade processual 

e de encorajamento para as pessoas ouvidas no processo como fontes de prova respeitarem 

seu compromisso de dizer a verdade103. 

A presença física do acusado é a sua materialização do confronto104. 

Historicamente, ela teria a função de atender a crença de que é mais difícil mentir sobre uma 

pessoa cara a cara com ela do que pelas costas105 Ainda que raramente um ordenamento 

permita que o próprio acusado pergunte diretamente à testemunha, a sua presença é um 

componente essencial para identificação física do depoente, o que pode ser imprescindível 

                                                           
98 Este caractere reforça o recorte do presente trabalho: a incidência do direito ao confronto frente às 

declarações do corréu, ou seja, na fase judicial. Ademais, como se verá (cf. Tópico 2.4.1 infra), o direito ao 

confronto tem incidência apenas em momentos específicos da fase judicial, sendo assegurado ao acusado, na 

investigação preliminar, seu direito de defesa. 
99 Em sentido bastante aproximado ao aqui exposto, Ian Dennis sustenta que o direito ao confronto forma um 

guarda-chuva de outros direitos, vale dizer, não pode ser visto como um único direito unificado, mas sim como 

um conjunto de direitos relacionados, mas separados. Segundo este autor inglês, seriam eles: direito a um 

julgamento público (right to public trial), direito de intimar testemunhas a seu favor (right to have witnesses 

brought to trial), direito ao confronto cara-a-cara (the right to face-to-face confrontation); direito ao exame 

cruzado (the right to cross-examination) e direito de conhecer a identidade dos acusadores (the right to know 

the identity of one’s accuser). Cf. The right to confront witnesses cit., p. 270. Neste mesmo sentido: JACKSON, 

John D. International developments cit., p. 62. 
100 Seguimos a denominação do modelo teórico proposto por MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., 

p. 35: “confrontational paradigm”. Segundo o autor, o paradigma confrontativo é um “theoretical model for 

the fairest possible collection of testimonial evidence in criminal cases, based upon principles of natural justice 

drawn from evidence law and jurisprudence” (idem, ibidem). O estudo do paradigma confrontativo no 

ordenamento brasileiro será realizado no Tópico 5.1, e seus subitens, infra. 
101 SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão de. O anonimato no processo penal cit., p. 130. 
102 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 36; e MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto 

cit., p. 86. 
103 Esse aspecto já era visto por Eugenio Florian. Cf. Delle prove penali. v. 2. Milano: Vallardi, 1924, p. 65. 
104 SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão de. O anonimato no processo penal cit., p. 130. 
105 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 37. Aliás, em um julgamento bastante importante para 

a construção do conteúdo do direito ao confronto, a Suprema Corte estadunidense chegou a afirmar que permitir 

ao acusado confrontar pessoalmente as testemunhas contrárias “undoubtedly makes it more ‘difficult to lie 

against someone, particularly if that person is an accused and present at trial”. Cf. Ohio v. Roberts, 448 U.S. 

56 (1980), 63. Ver, ainda: LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato cit., p. 155. 
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para a estratégia da defesa na produção da prova106 — realizada pela defesa técnica por meio 

da inquirição,107 que deve contar com a participação ativa do defensor.108 

A presença física do julgador também integra o conteúdo do direito ao confronto, 

pois seu acompanhamento da produção da prova não somente visa a atestar a credibilidade 

do conteúdo das declarações (elementos de prova advindos da produção daquele meio de 

prova), mas também pelo próprio comportamento (demeanour109 evidence) da testemunha 

(fonte de prova) no momento da audiência. Parte-se do pressuposto de que tons de voz, 

emoções, gestos, os quais são parte da técnica e do procedimento das provas orais110, tem 

significado maior na presença de quem decidirá a causa111. Assegura-se, assim, a presença 

do juiz competente, para que tome contato com o saber testemunhal incriminador a partir do 

ato formal de produção da prova e possa formar seu convencimento da maneira mais 

apropriada e equidistante das partes. 

O dever de veracidade, por mais que possa ser até mesmo adjetivado como 

falacioso112, tem o condão de intimidar a mentira no processo, especialmente mediante a 

                                                           
106 Antonio Magalhães Gomes Filho critica o entendimento de que o réu preso não precisa comparecer às 

audiências de colheita de prova testemunhal. Segundo esse autor, isso acarreta grave e inequívoca violação do 

contraditório, pois, ante a garantia da ampla defesa, a Constituição impõe que a presença e a participação do 

defensor técnico não são suficientes, devendo ser assegura a presença física do acusado pessoalmente. Afinal, 

“é ele, acusado, quem presumivelmente teve contacto direto com os fatos e possui melhores condições para 

fornecer ao advogado as informações necessárias para a definição da linha de perguntas e reperguntas à 

testemunha”, não podendo este direito ser cerceado pelo só-fato de estar encarcerado. Cf. Direito à prova no 

processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pp. 154-55. Mas não é só. Infringe também a CADH, 

em seu art. 8(2)(f), e o PIDCP, em seu art. 14(3)(e). 
107 “INQUIRIÇÃO. Derivado de inquirir, do latim inquirere (indagar, investigar), designa, na terminologia 

jurídica, o ato de se obterem informações, a respeito de certos fatos, de pessoas que se presumem sabe-los por 

meio de perguntas feitas às mesmas. Ou ainda, a série de perguntas feitas à pessoa, a quem se imputa a 

responsabilidade de certos fatos. A inquirição, assim, revela-se o depoimento prestado pelas pessoas, em 

virtude de perguntas que lhe são dirigidas. Entanto, bem se diferenciam: a inquirição mostra-se a série de 

perguntas, a soma das indagações, a que se seguem as respostas. O depoimento é o resultado das duas coisas: 

das perguntas e das respostas” (SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico cit., v. 2, p. 833). 
108 Nessa linha, Antonio Magalhães Gomes Filho, mas analisando sob a ótica do contraditório e da ampla 

defesa, assenta que é na introdução da prova testemunhal no processo que o contraditório assume seus mais 

característicos contornos. Isso resulta da complexidade da estrutura do meio de prova testemunhal, 

essencialmente composta pela narrativa do fato e o comportamento do declarante. Por essa razão, a colheita da 

prova não pode se limitar à sua documentação, exigindo primordialmente a participação ativa daquele que 

realiza a inquirição, inclusive para que seja procedida, concomitantemente, uma valoração acerca da 

idoneidade do testemunho prestado. (Cf. Direito à prova cit., pp. 151-52). 
109 De acordo com Marcus Stone, deve ser entendido como todas as expressões voluntárias e involuntárias da 

testemunha que podem ser percebidas pela visão ou audição. Cf. Instant Lie Detection?: Demeanour and 

Credibility in Criminal Trials. In: Criminal Law Review, v. 38, n. 11, 1991, p. 822. 
110 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 38; e SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão de. O 

anonimato no processo penal cit., p. 130. 
111 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 86. 
112 Segundo Malan, “malgrado não represente uma garantia absoluta de veracidade, desestimula depoimentos 

mendazes”. Cf. Direito ao confronto cit., p. 86. 
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tipificação, como o fazem muitos ordenamentos, da conduta de falsear dolosamente a 

veracidade das declarações testemunhais113. 

O conhecimento da identidade do declarante tem o escopo de viabilizar, na devida 

amplitude, a própria inquirição da fonte de prova posta em confronto, e também o exercício 

posterior de contraditório sobre os elementos produzidos, na subsequente fase de valoração 

da prova114. Isso porque somente sabendo quem verdadeiramente é a pessoa que presta as 

declarações incriminadoras será possível arguir a falta de credibilidade da testemunha115. Tal 

conhecimento possibilita, portanto, exame de credibilidade da testemunha e contraditas. 

Além disso, o conhecimento de quem é a fonte de prova pode também ensejar caminhos de 

contraprova durante a inquirição. 

A inquirição direta das fontes de prova desfavoráveis, de maneira contemporânea 

à produção da prova, é a oportunidade de o acusado questionar a testemunha, quer quanto 

aos fatos — mediante cada um dos procedimentos previstos nos ordenamentos que, de 

alguma maneira, adotam ou incorporam internamente o right to confrontation —, quer 

quanto a sua credibilidade116. 

De acordo com Stefano Maffei, a inquirição direta não depende de um método de 

produção da prova oral específico, possuindo linhas distintas nos ordenamentos que 

incorporam o direito ao confronto117. É necessário, porém, como um mínimo, que, 

contemporaneamente à produção da prova oral, as perguntas orais118 da defesa técnica, quer 

sobre fatos, quer sobre credibilidade, atinjam a fonte de prova contrária, ainda que 

reformuladas por intermédio do juiz119. Acrescemos a este mínimo a necessidade de respeito 

à legalidade. Vale dizer, o procedimento para a produção da prova deve ser aquele previsto 

em lei, de modo que a sua adulteração estrutural por conveniência das partes ou mesmo por 

imposição do juiz, especialmente para um modelo epistemologicamente inferior, viola o 

direito ao confronto. 

                                                           
113 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 39. 
114 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 87. 
115 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 41; e SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão de. O 

anonimato no processo penal cit., p. 131. 
116 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 87; MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., 

pp. 41-42. 
117 Cf. The right to confrontation cit., p. 42. 
118 Ou seja, a imposição à defesa, por exemplo, de apresentação prévia por escrito de um rol de perguntas a 

serem formuladas à testemunha com vedação de novas perguntas orais por ocasião da produção da prova não 

atende, nem mesmo minimamente, este corolário do direito ao confronto. 
119 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 42-43. 
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2.4 DISTINÇÕES  

 

Delimitado o conteúdo do direito ao confronto de forma útil ao escopo deste 

trabalho, é imperioso realizar, neste tópico, comparações deste objeto de pesquisa frente a 

outros institutos do direito processual, com os quais guarda estreita relação, mas que com 

eles não se confunde. 

O objetivo, aqui, é aperfeiçoar as premissas das quais se parte para o 

desenvolvimento do tema-problema da pesquisa, para que não se incorra em confusões 

terminológicas, nem em equívocos nas análises que serão procedidas. 

Do quanto se verificou ao longo da pesquisa, para os seus próprios fins, quatro são 

os institutos que, caso não se avance sem o devido rigor, podem incorrer nas confusões que 

se busca evitar. São eles: (ampla e plenitude de) defesa, contraditório, exame cruzado e 

hearsay rules. 

 

 

2.4.1 DIREITO AO CONFRONTO E AMPLA DEFESA 

 

O instituto ora posto em comparação com o direito ao confronto neste Tópico está 

expresso no texto constitucional, nos seguintes termos: 

 

Art. 5º. LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes”. 

 

Defesa, em sentido amplo, segundo Fernando da Costa Tourinho Filho: 

 

é toda atividade das partes no sentido de fazer valer, no Processo Penal, seus 

direitos e interesses, não só quanto à atuação da pretensão punitiva, como também 

para impedi-la, conforme sua posição processual120. 

 

Em sentido estrito, “é aquela atividade das partes acusadas de oposição à atuação 

da pretensão punitiva”121. 

                                                           
120 Cf. Processo penal. 34. ed., v. 2. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 569. 
121 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal cit., v. 2, p. 570. 
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Ressalvadas eventuais críticas terminológicas122, desses conceitos é lícito extrair 

que o direito que assiste à acusação (ação), bem como aquele que assiste ao imputado 

(defesa), não possuem diferenças essenciais na estrutura processual que cada um apresenta, 

ocupando, ambos, o mesmo plano jurídico123. 

Considerando que, por um lado, o contraditório se manifesta em relação a ambas as 

partes processuais (cf. Tópico 2.4.2 infra), e por outro, que a defesa diz respeito apenas ao 

acusado, é seguro afirmar que a defesa é aspecto integrante do direito de ação124. 

Segundo Gustavo Badaró: 

 

Ação e defesa, antes de serem posições diversas ou antagônicas, representam 

apenas diferentes aspectos do exercício de uma mesma atividade. O paralelismo 

entre ação e defesa dinamiza-se no exercício do contraditório, permitindo a ambas 

as partes fazerem valer seus direitos e garantias ao longo de todo o processo, 

alegando, provando e influenciando a formação do convencimento do juiz. Em 

relação ao conteúdo de ambos os direitos, a única diferença é o direito de iniciativa 

existente apenas no direito de ação. Iniciado o processo, ação e defesa são 

absolutamente simétricos125. 

 

No mesmo sentido, agregam-se as relevantes contribuições de Ada Pellegrini 

Grinover: 

 

nessa ampla acepção, ação e defesa não se exaurem, evidentemente, no poder de 

impulso e no uso das exceções, mas se desdobram naquele conjunto de garantias 

que, no arco de todo o procedimento, asseguram às partes a possibilidade bilateral, 

efetiva e concreta, de produzirem as provas, de aduzirem suas razões, de 

recorrerem das decisões, de agirem, enfim, em juízo, para a tutela de seus direitos 

e interesses, utilizando toda a ampla gama de poderes e faculdades pelos quais se 

pode dialeticamente preparar o espírito do juiz. O paralelismo entre ação e defesa 

é que assegura aos dois sujeitos do contraditório instituídos perante o juiz a 

possibilidade de exercerem todos os atos processuais aptos a fazer valer em juízo 

seus direitos e interesses e a condicionar o êxito do processo126. 

 

                                                           
122 Referimo-nos ao entendimento da pretensão punitiva como objeto do processo penal. Para a devida crítica, 

cf. BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 

pp. 61 e ss., adotando a terminologia pretensão processual penal; e LOPES JR., Aury. Direito processual 

penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, pp. 49 e ss., adotando a terminologia pretensão acusatória. 
123 Nas palavras de José Frederico Marques, a “diferença entre um e outro é de simples posição. O autor ataca, 

e o réu reage. O primeiro deduz uma pretensão, e o segundo, a resistência a esta oferecida. Todavia, o objeto 

de ambos é a tutela jurisdicional em relação ao respectivos interesses” (cf. Elementos de direito processual 

penal. 2. ed., v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1965, p. 375). No mesmo sentido: FERNANDES, Antonio 

Scarance. Processo penal constitucional. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 254; TOURINHO 

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal cit., v. 2, p. 570.  
124 BADARÓ, Gustavo. Correlação cit., 38. No mesmo sentido: COMOGLIO, Luigi Paolo. La garanzia 

costituzionale dell’azione ed il processo civile. Padova: Cedam, 1970, pp. 140-41. 
125 Cf. Correlação cit., p. 38. 
126 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório, igualdade e par conditio na ótica do processo de 

estrutura cooperatória. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual: De acordo 

com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 5. 
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A ampla defesa está imersa na tradicional distinção entre garantias individuais e 

direitos individuais, a qual não é de fácil percepção quando analisado determinado instituto 

jurídico, como reconhece Rogério Lauria Tucci127. Tanto que Maria Thereza de Assis Moura 

e Cleunice Valentim Bastos concluem que a ampla defesa pode ser uma coisa ou outra, 

dependendo do interesse que se privilegie128. Nesse sentido, Antonio Scarance Fernandes 

busca adotar a ampla defesa como garantia, mas acaba também transparecendo o seu caráter 

dúplice (aqui, aceito129), ou seja, também como direito: 

 

a defesa, vista no caso concreto e sob uma ótica individualista, é direito do acusado 

de reagir à pretensão acusatória na preservação de seus direitos, principalmente o 

direito de liberdade, mas, encarada em face do direito público, ressurge como 

garantia necessária da pessoa acusada e da própria sociedade, para que num Estado 

de Direito seja legítimo o exercício da função jurisdicional130. 

 

A ampla defesa é compreendida por dois aspectos: autodefesa e defesa técnica131. 

A defesa técnica é irrenunciável, indisponível, exercida por profissional habilitado, 

detentor de capacidade postulatória132 e conhecimentos técnicos da matéria envolvida133. A 

inafastabilidade da defesa técnica vai além da garantia do acusado: garante a paridade de 

armas indispensável para o efetivo contraditório e, consequentemente, assegura a 

imparcialidade do juiz134. 

Como assevera Antonio Magalhães Gomes Filho, a igualdade entre partes no 

processo penal, além de pressupor o “equilíbrio que deve existir entre as oportunidades 

concedidas a cada um dos interessados no provimento para que, ao apresentar suas provas e 

alegações ao juiz ou tribunal, não seja colocado em desvantagem em relação à parte 

                                                           
127 Cf. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009, p. 55. Este autor, contudo, sustenta que a ampla defesa é uma garantia individual (cf. Direito e garantias 

cit., pp. 154 e ss.). 
128 Cf. Defesa penal: direito ou garantia. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 1, n. 4, 1993, pp. 112-

18. 
129 Há posições diversas. Por ampla defesa como direito, cf., por todos, PEDROSO, Fernando de Almeida. 

Processo penal: Direito de defesa – repercussão, amplitude e limites. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001, p. 34. Por ampla defesa como direito, mas defesa técnica como garantia, cf. CATENA, Víctor Moreno. 

La defensa en el proceso penal. 1. ed. Madrid: Civitas, 1982, pp. 114-15. 
130 FERNANDES, Antonio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 26. 
131 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 255. 
132 Lei nº 8.906/1994, art. 1º: “São atividades privativas de advocacia: I – a postulação a órgão do Poder 

Judiciário e aos juizados especiais”. 
133 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 54. 
134 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório cit., pp. 8-9. 
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contrária”, exige, na ótica de um “processo justo”, simetria “na idoneidade técnica dos 

ofícios da acusação e da defesa”135. 

Além do tratamento paritário, mas ainda neste mesmo contexto, Magalhães Gomes 

Filho traduz o alcance do adjetivo “ampla” que acompanha a garantia constitucional: 

 

Longe de configurar uma violação da igualdade entre as partes, o tratamento 

privilegiado de quem se defende atende não apenas a um princípio geral, que 

impõe maior consideração à posição daquele que poderá vir a ter sacrificado o seu 

direito à liberdade, mas igualmente resulta da constatação histórica de que na 

generalidade dos casos a acusação criminal recai sobre sujeitos já desfavorecidos 

no plano social e econômico136. 

 

Antonio Scarance Fernandes realça que a defesa técnica, “para ser ampla como 

exige o texto constitucional, apresenta-se no processo como defesa necessária, indeclinável, 

plena e efetiva”137. 

Necessária, até por força de lei, pois o art. 261 do CPP afirma que “(n)enhum 

acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. Essa 

ideia é reforçada pela obrigatoriedade de nomeação de defensor público ou dativo caso o 

acusado não constitua advogado (art. 263), e pela vedação, imposta ao defensor técnico, de 

renúncia à defesa (art. 265). 

Indeclinável, pois dela o acusado não pode renunciar. Há interesse público na 

defesa de todos os acusados, pois somente assim se pode realizar justiça138. 

Plena139, pois deve incidir sobre todo o iter processual, não restrito à audiência, mas 

incluindo todas as manifestações defensivas fora dela, como na resposta à acusação e nos 

recursos140, sob pena de a sua deficiência caracterizar nulidade141. 

Por fim, efetiva, pois não basta a aparência de que o imputado está defendido. Nos 

ensinamentos de Antonio Scarance Fernandes: 

 

                                                           
135 Cf. A motivação das decisões judiciais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 36-37. 
136 Cf. A motivação das decisões cit., p. 37. 
137 Cf. Processo penal constitucional cit., p. 255. 
138 Sobre o escopo social do processo, cf. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 30-31. 
139 Ressalve-se a utilização do adjetivo “plena” ante a previsão específica da garantia defensiva para o júri (cf. 

Tópico 2.4.1.1 infra). Sem alterações ao entendimento de Scarance Fernandes, preferiríamos dizer que a defesa 

técnica é necessária, indeclinável, ampla e efetiva. 
140 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., pp. 257-58. 
141 Súmula nº 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 
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O fato de ter o réu defensor constituído, ou de ter sido nomeado advogado para 

sua defesa, não é suficiente. É preciso que se perceba, no processo, atividade 

efetiva do advogado no sentido de assistir o acusado. Por isso mesmo, acrescentou-

se com a Lei 10.792/2003 parágrafo único ao artigo 261 do CPP, a fim de se exigir 

que a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, seja sempre 

exercida por manifestação fundamentada. De que adiantaria defensor designado 

que não arrolasse testemunhas, não reperguntasse, oferecesse alegações finais 

exageradamente sucintas, sem análise da prova, e que culminassem com pedido 

de Justiça? Haveria, aí, alguém designado para defender o acusado, mas a sua 

atuação tão deficiente representaria, na realidade, ausência de defensor. Em casos 

como este, o processo deve ser anulado por falta de defesa142. 

 

O direito à autodefesa é exercido pelo próprio acusado e, na medida em que não lhe 

pode ser imposto, é renunciável, o que não lhe retira o caráter de garantia constitucional143. 

Ambos os caracteres da bipartida defesa podem ser conexos caso o acusado não renuncie à 

autodefesa, e ao mesmo tempo são vertentes complementares de uma mesma garantia144. Em 

outras palavras, mesmo se considerando a renunciabilidade à autodefesa, não significa que 

o juiz pode dispensá-la. Pelo contrário, não deve o juiz mutilar a autodefesa, impedindo que 

o acusado se defenda em conjunto com seu advogado ou defensor (dativo ou público), sob 

pena de sacrificar toda a defesa145. 

Neste ponto, pode-se subdividir a autodefesa em direito de presença, direito de 

audiência e direito de postular pessoalmente146. 

O direito de presença refere-se ao acompanhamento dos atos de instrução do 

processo pelo réu, junto de seu defensor, auxiliando na preparação de sua defesa147. Como 

assenta David Teixeira de Azevedo, a autodefesa também deve ser tomada em acepção 

ampla, tal qual enuncia o documento constitucional (art. 5º, LV), não devendo ser restrita à 

mera presença do acusado aos atos processuais148. Devem ser-lhe assegurados mecanismos 

para autodefender-se de uma acusação, o que se deve dar, especialmente, pela sua interação 

com aquele que realiza a defesa técnica. 

Como salienta Ada Pellegrini Grinover, ao tratar do interrogatório, mas que pode 

ser estendido a toda a incidência da garantia, não deve ser considerado suficiente para a sua 

                                                           
142 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., pp. 258-59. 
143 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório cit., p. 9 
144 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório cit., p. 9. 
145 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório cit., p. 10. 
146 A classificação adotada segue aquela feita por FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal 

constitucional cit., p. 263. 
147 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 264. 
148 Cf. O interrogatório do réu e o direito ao silêncio. In: AZEVEDO, David Teixeira de. Atualidades no direito 

e processo penal. São Paulo: Método, 2001, pp. 133-150. 
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máxima efetividade apenas a presença do defensor, sendo necessário um prévio contato antes 

da audiência149. 

 

Aliás, se o interrogatório é, como é, meio de defesa; e se a assistência do defensor 

é, como é, obrigatória no interrogatório, é evidente que a entrevista prévia do 

acusado com o defensor é essencial para que autodefesa e defesa técnica se 

integrem, por intermédio do contato reservado dos dois protagonistas da defesa 

penal, indispensável ao adequado exercício da defesa, em sua dúplice 

configuração150. 

 

Infelizmente, ainda paira um ranço inquisitório sobre alguns juízes que não 

permitem sequer a entrevista particular entre acusado e defensor momentos antes de se 

iniciar a audiência, principalmente em casos de réu preso. Não há dúvidas de que isso 

significa graves violações à garantia da autodefesa, atingindo, inclusive, a defesa técnica, 

em seu aspecto efetivo. 

Isso fica ainda mais evidente quando se percebe um perfil da ampla defesa voltado 

aos próprios escopos do processo, especialmente o de realização da justiça. Essa perspectiva 

“considera a defesa um requisito indispensável para a legitimidade da prestação 

jurisdicional, mesmo quando exercida contra a vontade expressa do réu”151. 

O direito à audiência corresponde ao direito de ser ouvido pela autoridade judiciária 

mediante o interrogatório152. É renunciável, pois a Constituição permite ao acusado 

permanecer em silêncio (CF, art. 5º, LXIII). 

Essa possibilidade de restringir voluntariamente a autodefesa é tradução do 

princípio do nemo tenetur se detegere. Segundo Maria Elizabeth Queijo, assegura-se ao 

imputado o direito amplo de não se autoincriminar, do qual o direito ao silêncio é um 

desdobramento153. Esse princípio abarca, ainda, a possibilidade de não colaborar de uma 

maneira geral com as atividades probatórias, incluindo aqui não participar da reconstrução 

dos fatos, da investigação e de não fornecer material para produção de prova154. 

                                                           
149 GRINOVER, Ada Pellegrini. O interrogatório como meio de defesa. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. O 

processo: Estudos & pareceres. 2. ed. São Paulo: DPJ, 2009, p. 382. 
150 GRINOVER, Ada Pellegrini. O interrogatório como meio de defesa cit., pp. 382-83. 
151 MALAN, Diogo Rudge. A sentença incongruente no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 

52. 
152 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 263. 
153 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir provas contra si mesmo: O princípio nemo tenetur se 

detegere e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 99. 
154 Voltaremos a fazer comentários sobre o direito ao silêncio no Tópico 5.2 infra, no qual o colocaremos em 

colisão com o direito ao confronto. Para uma análise pormenorizada do conteúdo do nemo tenetur se detegere, 

inclusive com forte crítica aos conceitos tradicionais de “cooperação ativa” e “tolerância passiva”, cf. 

CÓRDOBA, Gabriela. Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?. In: BAIGÚN, David (Org.). 
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O direito a postular pessoalmente é apresentado por Antonio Scarance Fernandes, 

para quem há momentos em que o próprio acusado tem a capacidade para postular sua 

defesa. É assim no caso de interpor recursos, impetrar habeas corpus e formular pedidos 

relativos à execução da pena. São casos em que, através de seu ato, o acusado dá impulso 

inicial. Porém, não se dispensa a posterior assistência da defesa técnica155. 

Por fim, mais um aspecto relevante merece ser destacado. Gustavo Badaró lembra, 

com base no art. 8(2)(c), da CADH156, da necessidade de tempo hábil para preparação da 

defesa157. Segundo o autor, sem um tempo razoável para preparação do réu que terá que se 

defender, inexiste defesa, ou, no mínimo, deve-se reconhecê-la como ineficiente158. 

Essa ideia é diretamente ligada ao princípio da duração razoável do processo. Sobre 

esse tema, Daniel Pastor traça a relação entre tempo e processo penal159. Segundo ele, a 

indeterminação quanto a duração do processo leva a uma situação de dúvida sobre os 

cidadãos, que se traduz, de maneira lógica, em uma condenação intempestiva do culpado, 

ou a amargura da longa persecução penal de um inocente160. 

Assim, tem-se, de um lado, um anseio por eficiência da aplicação da pena, que exige 

um julgamento rápido da pessoa acusada de um fato criminalmente punível. De outro lado, 

a persecução prolongada, especialmente daqueles que por qualquer motivo não devam ser 

sancionados, também reclama um juízo rápido, em respeito à dignidade da pessoa 

humana161. 

Segundo Daniel Pastor, entre esses dois valores perseguidos pela celeridade 

processual, o segundo deve prevalecer. Neste ponto, chega à mesma conclusão que Badaró 

a respeito do tempo razoável para a preparação da defesa162 do réu: 

 

La regla de la CADH, 8.2.c, en cuanto exige que al imputado se le otorgue tiempo 

para el ejercicio eficaz de su defensa, es un precepto que indica luminosamente la 

                                                           

Estudios sobre la justicia penal: Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. 1. ed. Buenos Aires: Del Puerto, 

2005, pp. 279-301. 
155 Cf. Processo penal constitucional cit., p. 264. 
156 “Artigo 8. [...] 2. [...] Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 

mínimas: [...] c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa”. 
157 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 55. 
158 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 55. 
159 Em detalhes dessa relação, cf. PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el proceso del estado de derecho: 

Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. 

1. ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, pp. 87-95. 
160 PASTOR, Daniel R. El plazo razonable cit., p. 89. 
161 PASTOR, Daniel R. El plazo razonable cit., p. 89. 
162 Esse aspecto do conteúdo do direito de defesa encontra relevância na delimitação dos procedimentos de 

confronto, como será tratado no último Capítulo do presente trabalho. 
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orientación que debe ser seguida: en caso de controversia, el tiempo está a favor 

del inculpado. En cambio — y por ello mismo —, la lesión del principio de 

celeridad en perjuicio del imputado (la transgresión del plazo razonable de 

duración del proceso) conduce insoslayablemente a la descalificación de la 

persecución penal163. 

 

Traçado este conteúdo da ampla defesa, já é possível apontar, com segurança, os 

caracteres que a diferem do direito ao confronto. 

O direito ao confronto é norma materialmente constitucional, porque previsto em 

tratados sobre direitos humanos aos quais o Brasil aderiu e promulgou, ao passo que a ampla 

defesa é norma formal e materialmente constitucional, pois expressa no documento 

constitucional (art. 5º, LV)164. 

Indo adiante, a incidência de ambos os institutos ora comparados é bastante diversa. 

O direito ao confronto, como visto, incide na produção da prova oral, ou seja, pressupõe um 

processo já instaurado, com fase de instrução iniciada. A ampla defesa, a seu turno, tem 

abrangência estendida a toda a persecução penal, ou seja, deve ser observada tanto durante 

toda a fase judicial como, inegavelmente, na fase pré-processual e de execução165. Neste 

sentido, como defende Marta Saad, a autoridade encarregada da investigação somente 

poderá deixar de realizar diligências requeridas pela defesa caso essas sejam inviáveis ou 

inócuas para os fins da investigação. E mesmo nestes casos, o indeferimento deve ser 

devidamente motivado. No entanto, em sendo as diligências pleiteadas pertinentes e/ou 

relevantes à apuração do objeto da investigação, em nome da garantia da ampla defesa, a 

autoridade policial deverá realiza-las166. 

                                                           
163 PASTOR, Daniel R. El plazo razonable cit., p. 89. 
164 Por outro lado, não menos importante é a ressalva da semelhança entre ambos os institutos no plano 

internacional, pois ambos estão previstos no mesmo rol do art. 8.2 da CADH. Nesse tratado, a ampla defesa é 

garantida como assecuratória da “concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de 

sua defesa”. Tanto o direito ao confronto quanto a ampla defesa se encontram previstos também no PIDCP, 

novamente sendo elencados dentro do mesmo rol. Nesse tratado, o direito de defesa consiste em “dispor do 

tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua escolha” e 

em “estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; 

de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça 

assim exija, de ter um defensor designado ex officio gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo” (art. 

14.3.b e d). 
165 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 258. 
166 SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 351. 

Ainda sobre a incidência da garantia da ampla defesa na fase de investigação preliminar, cf. MORAES, 

Maurício Zanoide de. Perplexidade de Jano: Quando o passado é mais presente do que o futuro (nova 

regulamentação do interrogatório e sua aplicabilidade na fase pré-processual). In: YARSHELL, Flávio Luiz; e 

MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São 

Paulo: DPJ, 2005, pp. 376-79. 
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Ainda sobre a incidência, é imperioso notar que a garantia da ampla defesa, na fase 

judicial, abrange todos os graus de jurisdição, manifestada, por exemplo, por meio de 

recursos e sustentações orais pelo defensor técnico167. De outro turno, o direito ao confronto 

possui como peculiaridade a sua oralidade. O exercício de confrontar, pode-se afirmar, é 

primordialmente realizado oralmente, por meio de perguntas verbalizadas à testemunha 

contrária (CPP, art. 204 e art. 212). Já a ampla defesa é exercida ora oralmente, ora por 

escrito, por meio de manifestações direcionadas ao juízo. Talvez o mais claro exemplo desse 

aspecto bivalente seja a última manifestação defensiva no procedimento comum em primeira 

instância, que, como regra, é oral: são as alegações finais orais, estipuladas no art. 403 do 

CPP168. Porém, dependendo das circunstâncias do caso concreto, poderão ser substituídas 

por memoriais escritos, conforme o § 3º do último dispositivo legal mencionado169. 

Mas a diferença que merece maior atenção é em relação ao chamado “direito de 

presença” abarcado pela ampla defesa. 

O direito de presença tem a mesma incidência da ampla defesa como um todo, ou 

seja, sobre toda a persecução penal, donde se conclui que também tem incidência sobre a 

fase de produção da prova oral em juízo. Contudo, no momento de produção da prova oral, 

o direito ao confronto tem um suporte protetivo mais amplo do que o direito de presença. 

Esse, assegura o acompanhamento dos atos processuais pelo interessado e a interação com 

seu defensor técnico para que a melhor defesa seja realizada. Aquele, não apenas garante 

este mesmo conteúdo de face-to-face, mas também assegura a efetiva inquirição das 

testemunhas, o dever destas de dizer a verdade e a presença do julgador do mérito da causa, 

garantindo que a credibilidade da fonte de prova seja posta, efetivamente, em teste. 

Distinguem-se esses direitos, portanto, pela maior extensão (incidência) do direito de 

presença; porém, na extensão comum (produção da prova oral), há nítida maior profundidade 

oferecida pelo direito ao confronto. 

À guisa de uma conclusão acerca desta última distinção traçada, valem os 

esclarecimentos de Richard D. Friedman a respeito desta importante distinção: 

 

The Confrontation Clause clearly applies to those witnesses who testify against 

the accused at trial. Moreover, it is clear enough that confrontation ordinarily 

includes the accused’s right to have those witnesses brought ‘face-to-face,’ in the 

                                                           
167 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 258. 
168 “Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais 

orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez)”. 
169 “§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais”. 
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time-honored phrase, when they testify. But confrontation is much more than this 

‘face-to-face’ right. It also comprehends the right to have witnesses give their 

testimony under oath and to subject them to cross-examination170. 

 

 

 

2.4.1.1 Direito ao Confronto e Plenitude de Defesa no Tribunal do 

Júri 

 

Buscando outra distinção do direito ao confronto frente aos direitos de defesa, 

cumpre salientar a especificidade, trazida pela própria Constituição Federal, a respeito da 

terminologia atribuída a estes últimos quando se tratar do procedimento especial171 dos 

crimes de competência do Tribunal do Júri (CPP, arts. 406 a 497). 

Com efeito, a Constituição Federal reconhece a instituição do Tribunal do Júri no 

Capítulo “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, do Título “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”172. Elenca-a no rol do art. 5º, em cujo inciso XXXVIII prevê a sua 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurados, ainda, o sigilo 

das votações, a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa: 

 

Art. 5º. XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe 

der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

 

O direito ao confronto, conforme já salientado173, abarca em seu conteúdo que toda 

pessoa formalmente acusada da prática de um crime poderá confrontar, em audiência e na 

presença do julgador, as testemunhas contrárias a si. Sem dúvida, e até por óbvio, não se 

exclui sua incidência quando os fatos imputados devem ser julgados pelo Tribunal do Júri 

                                                           
170 Cf. Confrontation: The search of basic principles. In: Georgetown Law Journal, v. 86, n. 4, p. 1011. 
171 “Não se trata de procedimento comum, mas de procedimento especial, embora catalogado pelo CPP entre 

os procedimentos comuns” (cf. BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 647). 
172 Em razão disso, Guilherme de Souza Nucci sustenta que a natureza jurídica da instituição do Júri é, 

primordialmente, de garantia fundamental, ressaltando, ainda, que “se é uma garantia, há um direito que tem 

por fim assegurar. Esse direito é, indiretamente, o da liberdade” (cf. Júri: Princípios constitucionais. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 1999, p. 55). Aramis Nassif também assenta que, em vista da expressa previsão 

constitucional do Júri como garantia do cidadão, impõe-se o “afastamento do Júri dos órgãos do Poder 

Judiciário” (cf. Júri: Instrumento de soberania popular. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 38). Em 

sentido semelhante: TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais cit., p. 69. 
173 Cf. Tópico 2.3 supra. 
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— quer em sua primeira fase, quer em sua segunda fase do procedimento174. Dessa maneira, 

a traçar a distinção pretendida, prescinde-se da retomada dos elementos diferenciadores em 

relação ao direito ao confronto (cf. Tópico 2.4.1 supra), sendo possível atingir a delimitação 

técnica almejada apenas a partir do próprio enfrentamento entre plenitude de defesa175 — 

nos procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri — e ampla defesa — nos 

demais procedimentos penais. 

A dicotomia nasce da dupla e distinta adjetivação feita pela Constituição Federal. 

No inciso LV, dispõe como “ampla” defesa, ao passo que no inciso XXXVIII, qualifica a 

defesa de “plena” ao usar o vernáculo “plenitude”. “Pleno” significa cheio, repleto, 

completo, inteiro, absoluto.176 “Plenitude” é a qualidade ou estado de pleno. Agregando-se 

a preposição “em”, adquire o sentido de “em plena ou máxima extensão, brilho, glória, 

etc.”.177 A seu turno, “amplo” é denotativo de grandes dimensões; significa muito extenso, 

vasto, largo, lato, dilatado178. 

A dúvida, portanto, não seria em relação ao conteúdo, mas à abrangência deste 

conteúdo. Em outras palavras, a divergência doutrinária posta reside em analisar se a 

Constituição foi ou não redundante ao diferenciar essas garantias, ou se, de fato, há diferença 

entre uma defesa ampla e uma defesa plena. 

Para Vicente Greco Filho, a “plenitude de defesa não é diferente da exigida no 

processo penal em geral”179, do que se extrai que entende este autor que o conteúdo da ampla 

defesa e da plenitude de defesa, mesmo em termos de sua abrangência, são estritamente o 

mesmo. 

                                                           
174 “A lei processual, mesmo depois da Lei 11.689/2008, ao disciplinar o processo e julgamento desses crimes, 

estabelece procedimento bifásico ou escalonado, no qual se distinguem duas etapas: a instrução preliminar, 

realizada perante um juiz de direito, com a garantia do contraditório, em que se objetiva verificar a 

admissibilidade da acusação a ser submetida ao Júri; assim, somente depois de constatada a presença de certos 

requisitos será possível a segunda fase, do julgamento em plenário, ocasião em que será examinado o mérito 

da causa pelo tribunal popular” (cf. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e 

FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 250). No mesmo sentido, mas com outra terminologia: “O procedimento dos crimes dolosos contra a 

vida é um procedimento bifásico ou escalonado, dividindo-se em juízo da acusação (‘formação da culpa’) e 

juízo da causa” (cf. BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 647). 
175 Se, como tratado anteriormente, a ampla defesa tem uma natureza dúplice (garantia ou direito, a depender 

do interesse que privilegia), o mesmo há que se dizer a respeito da plenitude de defesa. 
176 ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). Novo Aurélio cit., p. 1586. 
177 ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). Novo Aurélio cit., p. 1586. 
178 ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). Novo Aurélio cit., p. 127. 
179 Cf. Manual de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 389. 
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Assim concluir não parece concernente com uma hermenêutica constitucional que 

leve em conta que “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior 

eficácia lhe dê”180. Discorda-se, pois, desta posição. 

Enfrentando o problema, Guilherme de Souza Nucci chega à conclusão de que 

ampla defesa e plenitude de defesa são distintos. Estudando vários preceitos do Júri, o autor 

defende a tese de que o constituinte originário quis proteger não apenas a ampla defesa 

garantida a todo cidadão, mas também dar ao acusado de crime doloso contra a vida maior 

proteção181. Nesse sentido, na medida em que o juiz togado pode admitir, em favor do 

imputado, tese defensiva não sustentada, mas sendo isso defeso aos jurados182 — pois se 

limitam a responder aos quesitos formulados —, há que se demandar mais do exercício 

defensivo. Daí a necessidade, segundo Antonio Scarance Fernandes, de se garantir uma 

defesa mais do que ampla — uma defesa plena, completa.183 Nas palavras deste último autor 

referenciado, a plenitude de defesa “trata-se de uma garantia especial e que se aplica à fase 

do plenário”184. 

Assim, tanto Nucci como Scarance Fernandes vislumbram a importância da 

plenitude de defesa desde a escolha dos jurados até o final do julgamento em plenário, 

admitindo-se situações como a inovação da tese defensiva na tréplica, a restrição ao uso 

indiscriminado de algemas185, bem como o dever do juiz-presidente de declarar o réu 

indefeso, quando diante de precariedade da defesa técnica186. 

Ressalte-se que essa maior abrangência da plenitude de defesa frente à ampla defesa 

é considerada comparativamente dentro de suas respectivas hipóteses de incidência. Vale 

dizer, o alcance da defesa em sua plenitude no plenário é mais largo do que se tivesse 

                                                           
180 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed., 3. reimp. 

Coimbra: Almedina, 2006, p. 1224. 
181 Cf. Júri: Princípios constitucionais cit., pp. 139-40. 
182 Os jurados estão adstritos às respostas aos quesitos formulados nos moldes estipulados pelo art. 483 do CPP. 
183 Cf. Processo penal constitucional cit., p. 166. 
184 Cf. Processo penal constitucional cit., p. 166. 
185 Sobre este assunto, o STF editou a Súmula Vinculante nº 11, de cujo teor consta: “Só é lícito o uso de 

algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, 

por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, 

sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. No CPP, o art. 474, § 3º, dispõe: “Não se permitirá o uso 

de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente 

necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos 

presentes”. Também indicativo desta proteção, o art. 478, I, que estabelece que, durante os debates em plenário, 

“as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências [...] à determinação do uso de algemas como 

argumento de autoridade [...]”. 
186 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 166; NUCCI, Guilherme de Souza. 

Júri: Princípios constitucionais cit., pp. 139-40. 
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incidência uma defesa apenas ampla (portanto, em termos de profundidade). O destaque tem 

o condão de não conduzir a uma visão da abrangência pela extensão das incidências, o que 

levaria à conclusão de que a ampla defesa é mais abrangente, pois abarca toda a persecução 

penal, enquanto que a plenitude se restringe ao plenário do Júri. 

Admitindo-se, portanto, apenas esta diferença de abrangência do conteúdo da 

plenitude de defesa frente à ampla defesa nos moldes preconizados por Nucci e Scarance 

Fernandes, salienta-se a única distinção específica em relação ao direito ao confronto, não 

aplicável quando comparado à ampla defesa. 

Conforme já arguido, a ampla defesa tem incidência em toda a persecução penal. 

Deve-se incluir, aqui, a fase de investigação preliminar (de qualquer ilícito penal, inclusive 

de crimes dolosos contra a vida) e a fase de juízo da acusação nos procedimentos dos crimes 

de competência do Tribunal do Júri. O direito ao confronto, a seu turno, tem incidência na 

fase processual, no instante da produção da prova oral contrário ao acusado. Portanto, 

especificamente no tocante ao procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, 

o confronto incide tanto na fase de juízo da acusação como na fase de juízo da causa (em 

ambas neste instante de produção da prova). Por sua vez, a plenitude de defesa tem 

incidência restrita ao julgamento em Plenário (todo ele). 

Os demais caracteres da ampla defesa (autodefesa e defesa técnica; direito de 

presença, direito de audiência e direito de postular pessoalmente), já expostos 

comparativamente, servem, sem exceção, a complementar a distinção entre direito ao 

confronto e a plenitude de defesa. 

 

 

2.4.2 DIREITO AO CONFRONTO E CONTRADITÓRIO 

 

A Constituição Federal expressamente plasma a garantia do contraditório no rol do 

art. 5º, no mesmo inciso em que assegura a ampla defesa: 

 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes. 
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A definição de contraditório, como classicamente é adotada pela doutrina, surge 

com Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que o definiu como “ciência bilateral dos atos e 

possibilidade de contrariá-los”187. 

Essa definição abrange dois aspectos do contraditório: a informação e a reação. 

Quanto a esse binômio, Cândido Rangel Dinamarco ressalta que a doutrina vem, há algum 

tempo, destacando que “embora a primeira seja absolutamente necessária, sob pena de 

ilegitimidade do processo e nulidade de seus atos, a segunda é somente possível”188. Assim, 

o conceito de contraditório propugnaria para uma obrigatoriedade ou necessidade de 

informação às partes, mas, no tocante à reação, bastaria que ela fosse possibilitada à parte 

que manifestasse interesse em contradizer189. A reação deve, portanto, ser possível190. 

O contraditório é sempre tratado como intrinsecamente relacionado à ampla defesa. 

Isso deriva da visão do processo como uma estrutura dialética, entendida como procedimento 

gnosiológico, no qual a acusação se apresenta como tese (afirmação), a defesa como antítese 

(negação) e, por fim, a negativa da primeira ou da segunda (síntese do juiz)191. Nesse 

contexto, o direito de defesa e o contraditório encontram-se intimamente ligados, 

influenciando-se reciprocamente, sem, contudo, confundirem-se192. 

A respeito dessa interação, Ada Pellegrini Grinover ensina: 

 

Defesa, pois, que garante o contraditório, e que por ele se manifesta e é garantida: 

porque a defesa, que o garante, se faz possível graças a um de seus momentos 

constitutivos — a informação — e vive e se exprime por intermédio de seu 

segundo momento — a reação193. 

 

Porém, como já advertiu a última autora referenciada a respeito deste clássico 

conceito de contraditório, é necessário observar que 

 

                                                           
187 Cf. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo: Saraiva, 1937, p. 110. 
188 Cf. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed., t. 1. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 520. 
189 “Esse é, de certo modo, um culto ao valor da liberdade no processo, podendo a parte optar entre atuar ou 

omitir-se, segundo sua escolha” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil cit., p. 520). 
190 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil cit., p. 520. Ver também: LA CHINA, 

Sergio. L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile. 2. ed. Milano: Giuffrè, 

1970, p. 394: “il principio del contraddittorio si articola, nelle sue manifestazioni tecniche, in due aspetti o 

tempi essenziali: informazione, reazione; necessaria sempre la prima, eventuale la seconda (ma necessario 

che sia resa possibile!); propria di chi prende l’iniziativa (di avvio della procedura ma anche in corso della 

stessa...) la prima; propria di colui contro il quale l’iniziativa è rivolta, la seconda”. 
191 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório cit., p. 3. 
192 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 53. 
193 Cf. Defesa, contraditório cit., pp. 5-6. 
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esse segundo aspecto de mera possibilidade ou oportunidade, toma nuanças 

diversas em todos os processos em que se controverta em torno de uma relação 

jurídica material indisponível, como é o caso do processo penal194. 

 

Com efeito, está superada a ideia da busca por uma mera igualdade formal entre as 

partes, devendo ser atingida uma igualdade substancial, gerando reflexos no contraditório195. 

De um lado, objetivamente, não mais se busca apenas possibilitar uma participação dos 

desiguais, mas também os motivando a participarem efetivamente e em igualdade de 

condições. De outro lado, subjetivamente, impôs-se a participação do juiz no contraditório, 

como fiel da balança, atribuindo-lhe a missão de, no contraditório, igualar as oportunidades 

concedidas às partes de atuarem no processo, de maneira equidistante em relação ao juiz196. 

Assim, passa-se a buscar uma real e igualitária participação das partes, não sendo 

suficiente a mera garantia da possibilidade de reação, assegurando-se um contraditório 

efetivo e equilibrado197. 

Esse contraditório efetivo e equilibrado tem atuação no campo probatório, pois, 

como ressalta Gustavo Badaró, ele deve figurar sobre a prova e também na produção da 

prova198. Na medida em que é por meio das provas que o juiz terá a reconstrução histórica 

dos fatos, elas não podem ser produzidas sob o manto da surpresa, devendo haver efetivo e 

equilibrado contraditório tanto na sua produção, quanto na sua valoração199. 

Aqui, merece destaque a lição de Michele Taruffo sobre o direito de contradizer a 

prova proposta pela parte adversa ou produzida ex officio pelo juiz, decorrente das garantias 

de defesa e do contraditório. Segundo este autor italiano, assiste às partes não apenas o 

direito de requerer a produção de provas e produzir as provas admitidas, mas também o 

direito de debater e contrastar a prova adversária200. 

                                                           
194 Cf. Defesa, contraditório cit., p. 4, n. 18. 
195 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 50. 
196 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 51. 
197 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 34. ed., v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 74. 
198 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 397. 
199 Os chamados “momentos da prova” são normalmente enumerados pela doutrina como sendo a propositura, 

a admissão, a produção e a valoração. Sobre estes, bem como acerca da necessidade de reconhecimento de 

um momento anterior à propositura — a investigação —, cf. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à 

prova cit., pp. 86 e ss. Para uma exposição exaustiva a respeito do direito à investigação, o qual pode ser 

extraído de um direito autônomo à prova, cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito 

da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 209-22. Uma abordagem sintetizada 

do próprio autor pode ser consultada em YARSHELL, Flávio Luiz. Investigação e autonomia do direito à 

prova: Um avanço necessário para a teoria geral do processo. In: ZUFELATO, Camilo; e YARSHELL, Flávio 

Luiz (Orgs.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 329-32. 
200 Cf. Il diritto alla prova nel processo civile. In: Rivista di Diritto Processuale, v. 39, n. 4 (supl.), 1984, p. 98. 
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Nesse contexto, Antonio Magalhães Gomes Filho atribui ao contraditório um valor 

heurístico, “constituindo a mais adequada metodologia para a completa apuração dos fatos, 

bem como para a justa aplicação do direito”201. Isso porque, segundo o autor, 

 

com o conhecimento das opiniões contrapostas dos litigantes ampliam-se os 

horizontes da cognição judicial, com a consequente diminuição da possibilidade 

de erro judiciário; nesse sentido, é possível afirmar [...] que, se o processo serve 

às partes, por sua vez, as partes também servem ao processo; trata-se, portanto, de 

valioso instrumento da técnica processual, por meio do qual as partes colaboram 

no exercício da jurisdição202. 

 

Com essas breves considerações conceituais sobre o contraditório, é possível 

elencar as diferenças substanciais que o distingue do direito ao confronto. 

No plano da normatividade constitucional, verifica-se que o contraditório, porque 

expressamente previsto no documento constitucional (art. 5º, LV), é norma formal e 

materialmente constitucional, ainda que não encontre expressa previsão em tratados 

internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil tenha aderido (como, por exemplo, o 

PIDCP e a CADH). Como já dito a respeito do direito ao confronto, por estar previsto em 

tratados internacionais aderidos pelo Brasil (i.e., PIDCP e CADH), esse último é apenas 

norma materialmente constitucional. 

Importantes distinções que devem ser colocadas é a respeito de a quem assiste o 

exercício do direito ao confronto e do contraditório, e sua aplicabilidade ou incidência. 

O direito ao confronto, nos moldes construídos historicamente e normatizado nos 

tratados internacionais, é um direito a ser exercido exclusivamente pelo criminalmente 

acusado203. Com efeito, pode-se afirmar que o direito ao confronto se insere na chamada 

primeira geração dos direitos humanos, relacionados a “direitos de liberdade” — por vezes 

                                                           
201 Cf. A motivação das decisões cit., p. 29. 
202 Cf. A motivação das decisões cit., p. 34. 
203 Corroborando a forma redacional das normas internacionais que asseguram o direito ao confronto no 

catálogo de direitos humanos incindíveis sobre os procedimentos criminais e exercitáveis pelas pessoas 

criminalmente acusadas, a Sexta Emenda à Constituição estadunidense inaugura sua redação positivando que 

as cláusulas constitucionais ali contidas (dentre as quais a confrontation clause) aplicam-se aos processos 

criminais (“In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to...”). No mesmo sentido, dentre as 

principais normas internacionais aqui estudadas, a CEDH, no dispositivo em que consagra o direito ao 

confronto, inicia sua redação, no caput, com “Everyone charged with a criminal offence”. Da mesma forma, a 

CADH principia seu dispositivo com “(t)oda pessoa acusada de delito tem direito...” e, na alínea em que 

consagra o direito ao confronto, estabelece-o como um “direita da defesa”. Também o PIDCP: “In the 

determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum 

guarantees”. E, conforme nota Diogo Rudge Malan, também sobre a exclusividade do exercício do direito ao 

confronto como sendo do indivíduo criminalmente acusado: “Não deve causar surpresa a existência de direito 

fundamental de titularidade exclusiva do acusado, à semelhança da ampla defesa, do direito ao silêncio, da 

presunção de inocência etc.” (Cf. Direito ao confronto cit., p. 101, n. 128). 
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chamados “direitos de defesa”204 —, tendo sempre por titular o indivíduo e são oponíveis ao 

Estado. Historicamente, são direitos de eficácia negativa, segundo a qual há uma pretensão 

de limitação dos poderes do Estado205. Em relação ao direito ao confronto, conforme já 

estudado anteriormente206, a concepção de um “direito de liberdade” ou de um “direito de 

defesa” voltado a coibir as arbitrariedades estatais e a injustiça de condenações baseadas em 

depoimentos feitos a portas fechadas, sem possibilidade de presença do imputado, almeja a 

proteção do indivíduo e a restrição de arbitrariedades na aplicação do poder de punir, de 

monopólio do Estado. 

Nesse sentido, é imperativo concluir que o acusador (público ou privado) não possui 

pretensão ao exercício do direito ao confronto207. De fato, os textos constitucionais e 

internacionais, bem como as origens e composição histórica do direito ao confronto, 

mostram que o direito ora em comento foi, em e a princípio e cada vez mais, concebido como 

um atributo defensivo no contexto de um devido processo legal e de um processo équo208. 

Assim, pode-se aceitar como legítima a influir na formação do convencimento do 

judicial uma declaração testemunhal que favoreça o acusado, ainda que não apresentada em 

juízo para a sua devida produção, tampouco parece razoável pensar que uma sentença 

absolutória amparada primordialmente em declarações extrajudiciais possa ser considerada 

ilegal apenas em virtude de ao acusador não ter sido oportunizado o confronto com aquela 

testemunha. Igualmente, no processo penal italiano, não existe, a partir do direito ao 

confronto, “nuovi poteri probatori dell’accusa tali da impedire all’imputato di avvalersi dei 

risultati delle indagini difensive nel giudizio abbreviato”209. 

Já o contraditório assiste a ambas as partes, em qualquer tipo de processo (penal, 

civil, trabalhista, administrativo), que o exercem ao longo de todo o processo (em todos os 

                                                           
204 A classificação, com olhos no processo penal, é detalhada por MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção 

de inocência cit., pp. 227-30. 
205 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 112-13. 
206 Cf. Tópicos 2.1 e 2.3 supra. 
207 Como afirma categoricamente J. R. Spencer, “(t)he ‘right to confrontation’ [...] is something that belongs 

to the defendant only: it is purely one-sided” (cf. Hearsay evidence in criminal proceedings. 2. ed. Oxford: 

Hart, 2014, p. 41). 
208 Como notou Ennio Amodio, ainda que, equivocadamente, tomando direito ao confronto como direito ao 

contraexame: “(n)on c’è alcuna Costituzione al mondo quale si trovi recepito il diritto dell’accusa di 

controesaminare i testi a discarico”. Cf. Garanzie oggettive per la pubblica accusa?: A proposito di indagini 

difensive e giudizio abbreviato nel quadro costituzionale. In: Cassazione Penale, v. 50, n. 1, 2010, p. 20.  
209 Cf. AMODIO, Ennio. Garanzie oggettive cit., p. 21. No mesmo sentido: GALANTINI, Maria Novella. 

Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova. In: Processo Penale 

e Giustizia, v. 2, n. 2, 2012, p. 4. 
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graus de jurisdição) e sobre todos os meios de prova (testemunhal, documental, pericial, 

etc.). 

O contraditório, aliás, é também incindível no momento de produção da prova oral. 

No entanto, a maneira como o contraditório age diverge da ação do direito ao confronto. 

O contraditório, enquanto reação, é exercitado por meio de regras estabelecidas 

para o procedimento probatório de produção da prova oral, sentido de maneira mais 

acentuada no que concerne à “contradição” dialética das provas, mediante perguntas. O 

direito ao confronto, exclusivo do acusado, em seu aspecto de inquirição direta — o qual 

constitui apenas um de seus seis corolários210 —, dita apenas que o procedimento probatório 

legalmente previsto deve permitir que as perguntas da defesa cheguem até a fonte de prova 

oral contrária no momento de produção da prova, sob pena de violar tratados internacionais. 

Mas é o contraditório que induz o procedimento probatório a estruturar-se de maneira a 

permitir perguntas por ambas as partes (prova e contraprova), em igualdade de condições na 

produção de qualquer prova oral — independentemente de qual parte as declarações 

favoreçam. Como se vê, existe uma relação de complementariedade entre ambos, mas não 

se confundem, nem se excluem211. 

Dessa maneira, quatro percepções se sobressaem. 

Primeiro: na produção da prova oral, o direito ao confronto e o contraditório 

possuem incidência comum somente se a testemunha, em acepção ampla, fornecer ao 

processo saber testemunhal desfavorável ao acusado, ao passo que o contraditório incide 

também sobre a produção de provas testemunhais favorável ao acusado e neutra. 

Segundo: a incidência do contraditório é mais ampla (horizontalmente) do que a 

incidência do direito ao confronto. Porém, no ponto de intersecção (produção da prova oral 

contrária), no qual ambos atuam, o direito ao confronto assegura uma proteção mais intensa, 

mais forte (verticalmente), em razão de exigir que todo o saber de natureza testemunhal 

incriminador somente seja transferido ao processo em atenção aos consectários que 

compõem o paradigma de seu conteúdo212. 

                                                           
210 Cf. Tópico 2.3 supra. 
211 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 104. 
212 Cf. Tópico 2.3 supra. No mesmo sentido: MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 104. 
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Terceiro: o procedimento probatório estabelecido para um determinado 

ordenamento jurídico deve atender, no plano abstrato da norma, tanto o contraditório quanto 

o direito ao confronto para sua elaboração legislativa, em suas respectivas incidências. 

Quarto: a produção de uma prova oral fora do procedimento estipulado em lei viola 

somente o contraditório caso ela seja favorável ao acusado ou neutra. No entanto, o 

desrespeito ao procedimento probatório na produção de uma prova oral contrária ao acusado 

enseja violação de maior envergadura, pois viola o contraditório e também o direito ao 

confronto, em seu consectário de inquirição direta da fonte de prova oral de acordo com a 

legalidade. 

Por fim, uma distinção relacionada aos momentos probatórios, de suma importância 

para compreensão. 

Conforme construção doutrinária já apresentada, o contraditório, quer em relação à 

acusação, quer em relação ao acusado, deve ser exercido tanto no momento de produção da 

prova quanto previamente à valoração dos elementos de prova pelo juiz. Como ensina 

Gustavo Badaró, requerida e admitida uma prova, a parte requerente passa a ter o direito à 

sua produção, que deve se dar sob a égide do contraditório213. Não é, pois, suficiente para a 

atendibilidade dessa garantia apenas sua incidência sobre a prova (contraddittorio 

sull’elemento di prova, na doutrina italiana), mas deve também incidir na produção da prova 

(contraddittorio per l’elemento di prova, idem)214. 

Por sua vez, o direito ao confronto, como já visto, é intrinsicamente vinculado à 

produção da prova oral contrária em juízo, não existindo “confronto” neste momento prévio 

à valoração da prova pelo magistrado responsável pelo julgamento da causa. 

 

 

 

 

                                                           
213 Cf. Processo penal cit., p. 397. 
214 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 397. Cf., ainda, na doutrina italiana: UBERTIS, Giulio. Il 

contraddittorio nella formazione della prova penale. In: YARSHELL, Flávio Luiz; e MORAES, Maurício 

Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 

333-34. 
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2.4.3 DIREITO AO CONFRONTO E EXAME CRUZADO 

 

O instituto do exame cruzado — cross-examination nos países de tradição de 

common law; esame incrociato no direito italiano — é, talvez, o mais lembrado aspecto do 

right to confrontation. 

A causa provável pode ser a importância superior atribuída à prova testemunhal 

naqueles países, decorrente da própria ideologia do processo penal adversarial, no qual o 

testemunho oral em audiências públicas é considerado detentor de qualidade gnosiológica 

diferenciada dos demais meios de prova215, ou ainda pela histórica afirmação do mais famoso 

tratadista de direito probatório da língua inglesa John Henry Wigmore, de que o cross-

examination é “beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovery 

of truth”216. 

Wigmore também afirmou que o cross-examination é “the great and permanent 

contribution of the Anglo-American system of law to improved methods of trial-

                                                           
215 BEIJER, Annemarieke; COBLEY, Cathy; e KLIP, Andre. Witness evidence, article 6 of the European 

Convention on Human Rights and the principle of open justice. In: HARDING, Christopher et al. (Orgs.). 

Criminal justice in Europe: A comparative study. Oxford: Clarendon, 1995, pp. 283-300; e MALAN, Diogo 

Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 44-45. 
216 Cf. A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law: Including the statutes 

and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada. 3. ed., v. 3. Boston: Little, Brown, 

and Co., 1940, p. 29. Apenas para realizar um contraponto a essa afirmação histórica, essa máxima é bastante 

criticada por Michele Taruffo. Segundo esse autor italiano, a uma primeira vista, de fato o cross-examination 

poderia ser a melhor ferramenta para a descoberta da verdade, em razão da possiblidade de contradizer as 

declarações da testemunha, atacando sua credibilidade, e de aprofundar os debates sobre os fatos pela parte 

que tem interesse em questionar a integridade e a confiabilidade das respostas que foram dadas. A premissa, 

segue o autor, na verdade, é outra. Admite-se que do confronto dialético entre as partes pode-se extrair todos 

os fatores que são usados para avaliar a credibilidade da testemunha e capturar tudo o que ela é capaz de contar 

a respeito dos fatos sub judice. Além de isso não condizer com a realidade, o autor também considera que o 

cross-examination se coloca mais como um obstáculo do que um efetivo meio de descoberta da verdade. Isso 

porque, segundo Taruffo, as partes não assumem nenhum interesse de que a verdade seja efetivamente 

descoberta. Assim, um advogado não traria a juízo uma prova que não lhe interessa, bem como das provas da 

acusação apenas questiona o que lhe desfavorece. Em suma, a parte, no cross-examination, utilizaria de todos 

os meios para vencer, manipulando o quanto fosse possível a testemunha: que não é pessoa confiável, que 

mentiu, que deu respostas inconsistentes e contraditórias, que não estava em posição de ter certeza do que 

disse, que não disse tudo que sabia, e assim por diante. É por isso que Taruffo assevera que “(n)ella migliori 

delle ipotesi si può ammettere che la crossexamination sia efficace nella scoperta delle menzogne, ma ciò non 

significa che essa serva davvero a scoprire la verità” (cf. La semplice verità: Il giudice e la costruzione dei 

fatti. 1. ed. Roma-Bari: Laterza, 2009, pp. 156-58). 
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procedure”217. Trata-se de um método ou modelo de procedimento probatório218 para a 

produção da prova testemunhal. Divide-se em três etapas: (i) direct examination ou 

examination-in-chief, (ii) cross-examination219 e (iii) re-examination. 

                                                           
217 Cf. A treatise on the Anglo-American system cit., p. 29. Especialmente nos EUA, o cross-examination (cf. 

n. 219 infra) é exaltado ao ponto de ser referido como arte. Rolla R. Longenecker, por exemplo, afirma que o 

“(c)ross-examination is an art that requires all the skill, patience, ingenuity, and tact that the trial attorney 

possesses. It is the time for practical application of that which he has learned through experience, study and 

knowledge”. Também Francis Lewis Wellman, em sua obra cujo título é bastante emblemático (Cf. The art of 

cross-examination. 4. ed. New York: Macmillan, 1944), consagra: cross-examination “requires the greatest 

ingenuity; a habit of logical thought; clearness of perception in general; infinite patience and self-control; 

power to read men’s minds intuitively, to judge of their characters by their faces, to appreciate their motives; 

ability to act with force and precision; a masterful knowledge of the subject-matter itself; an extreme caution; 

and, above all, the instinct to discover the weak point in the witness under examination [...] It involves all 

shades and complexions of human morals, human passions, and human intelligence. It is a mental duel between 

counsel and witness” (Cf. The art cit., p. 8).  
218 O que se entende por procedimento probatório pode ser extraído das construções sobre o procedimento em 

geral. Tomando por base as lições de Antonio Scarance Fernandes, tem-se, em síntese, que são fundamentais 

para a conceituação do procedimento “a ideia de que todos os atos contribuem para o efeito substancial 

derivado do ato final, e a noção sobre a coordenação e vinculação entre os atos que o compõe” (cf. Processo 

penal constitucional cit., p. 109). Desenvolvendo tais premissas, o mesmo autor aduz: “Afirmada a concepção 

unitária de procedimento, a ideia de modelo, antes ligada ao ato processual, foi estendida para o procedimento. 

Embora, para alguns, o procedimento seja uma fattispecie complexa de formação sucessiva, e, para outros, não 

se identifique com a noção de fattispecie, todos acentuam que o procedimento forma um modelo unitário 

composto por atos sucessivos, ou, em outras palavras, constitui uma realidade, uma unidade, de formação 

sucessiva” (cf. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 32). Na medida em que existem outros institutos jurídicos de formação sucessiva, Scarance 

Fernandes complementa: “O que distingue o procedimento de outras realidades de mesma natureza é a 

especialidade do vínculo entre seus diversos atos, segundo o qual cada um é consequência do precedente e 

pressuposto e condição necessária do sucessivo. Em outras palavras, há, entre os atos da série, uma ordem 

preestabelecida [...]. O procedimento apresenta a característica de ser composto de atos ordenados de forma 

metódica, de maneira que um pressupõe o próximo até o último ato da série [...]. A ideia de ordem insere-se 

no contexto da realidade unitária procedimental e a explica. A ordem preestabelecida dos atos do procedimento 

produz uma coordenação entre eles, que se revela no escopo, no efeito e na validade de cada ato em face da 

unidade procedimental” (cf. Teoria geral do procedimento cit., pp. 32-33). Assim, destas noções do 

procedimento em geral, podemos tomar o procedimento probatório como sendo a previsão legislativa 

estruturante da sequência de atos que visa a extração dos elementos de prova da fonte de prova, fixando-os no 

processo (produção da prova). Em sentido semelhante: ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-

examination como procedimento probatório para produção de prova testemunhal no direito processual penal 

brasileiro. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2016, p. 23. 
219 Note-se que, nos países de common law, a expressão “cross-examination” pode se referir tanto ao 

procedimento probatório em geral, como à segunda etapa do procedimento, sendo essa última a que mais se 

destaca e à qual se refere a histórica afirmação de Wigmore, há pouco mencionada (cf. n. 217 supra). No mais 

das vezes, porém, os autores de língua inglesa referem-se ao procedimento simples e genericamente como 

“examination of witnesses”, dividindo-os nas três etapas já referidas. Cf., por exemplo, LONGENECKER, 

Rolla R. Some hints cit., pp. 46-47. Tanto o destaque para a segunda etapa do procedimento probatório é 

verdade que, compulsando o cultuado Black’s Law Dictionary, encontramos a seguinte definição para o verbete 

jurídico “cross-examination”: “The examination of a witness upon a trial or hearing, or upon taking a 

deposition, by the party opposed to the one who produced him, upon his evidence given in chief, to test its truth, 

to further develop it, or for other purposes. The examination of a witness by a party other than the direct 

examiner upon a matter that is within the scope of the direct examination of the witness” (cf. BLACK, Henry 

Campbell. Black’s Law Dictionary. 6 ed. St. Paul: West, 1990, p. 376). Essa identidade linguística e ao mesmo 

tempo divergência conceitual é explicada em detalhes por RIZZO, Francesco. L’elaboratizone della prova 

dichiarativa: Il metodo dell’esame incrociato. In: GAITO, Alfredo (Coord.). La prova penale: Le dinamiche 

probatorie e gli strumenti per l’accertamento giudiziale. V. 2. Torino: UTET, 2008, pp. 522-23. Na Itália, o 

procedimento probatório é chamado esame incrociato, enquanto que a segunda fase é nomeada controesame. 

Para o português, adotaremos a tradução na mesma linha do direito italiano, chamando o procedimento 
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A primeira delas, o exame direto, consiste na inquirição da testemunha pela própria 

parte que a arrolou. A segunda, o contraexame, consiste na inquirição da testemunha pela 

parte contrária à que a arrolou. Por fim, o reexame consiste na oportunidade de quem arrolou 

a testemunha realizar novas perguntas após o contraexame, objetivando esclarecer novas 

circunstâncias e contradições porventura surgidas na segunda etapa do procedimento220. 

A relação entre essas três etapas é de prejudicialidade e facultatividade. Vale dizer: 

o exame direto é obrigatório, mas seu posterior contraexame dependerá da iniciativa da parte 

contrária àquela que arrolou a testemunha. Subsequentemente, a fase de reexame somente 

ocorrerá caso o contraexame tenha sido realizado e se, diante de novas afirmações fáticas 

havidas durante o contraexame, a parte que arrolou o declarante deseje proceder ao 

reexame221. 

Cada uma dessas fases é dotada de escopos pré-determinados e correlaciona 

algumas faculdades processuais às partes em relação às perguntas para o declarante 

examinado. 

O exame direto tem por escopo a extração das informações (elementos de prova) 

sobre as quais a fonte de prova tem conhecimento, tendentes a demonstrar a versão alegada 

pela parte que requereu aquela prova222. Para esse escopo, a parte deve direcionar seu exame 

para algumas diretrizes, como a delimitação da aptidão da fonte de prova a depor e a 

demonstração de que a pessoa é detentora de credibilidade223. 

O escopo geral do contraexame é a produção de elementos de prova que 

desacreditem a versão da parte contrária e sustentem a versão da parte que realiza o 

contraexame224. Ettore Randazzo diz que a situação ideal é aquela em que não se necessita 

realizar o contraexame; mas se o potencial dano já se mostrou a partir do exame direto, deve-

                                                           

probatório de “exame cruzado”, e sua segunda fase, “contraexame”. No mesmo sentido: ARANTES FILHO, 

Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., pp. 61-64. 
220 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas – Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza de 

Assis (Coord.). As reformas no processo penal: As novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008, p. 288. Ver também: TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano. Trad. 

port. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 137 e ss. 
221 “si controesamina se l’esame diretto ha addotto elementi utili all’impostazione della controparte, e data 

questa premessa, se è possibile attenuare o elidere tali elementi. In mancanza di tali condizioni l’unica scelta 

strategicamente e tatticamente corretta è quella di no procedere al controesame”. Isso porque “più si 

controesamina senza ottenere utili risultati (è ciò che, quasi immancabilmente, accade nel controesame 

casuale) più si incrementa l’attendibilità del teste avverso e della sua deposizione” (NEUBURGER, Luisella 

de Cataldo. Esame e controesame nel processo penale. 2. ed. Padova: Cedam, 2008, pp. 208-09). 
222 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., pp. 68-69. 
223 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., pp. 69-70. 
224 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., p. 70. 
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se tentar uma recuperação por meio do contraexame225. Se esse tiver de ser realizado, alguns 

propósitos e objetivos específicos do exame testemunhal são destacados pela doutrina anglo-

saxã, que, dentre outros, podem ser: a) testar o conhecimento da testemunha; b) testar a 

competência da testemunha para depor; c) testar a veracidade do depoimento obtido com a 

direct examination; d) testar a memória da testemunha; e) explicar ou expandir o depoimento 

trazido por meio da direct examination; f) mostrar a motivação, interesse ou animosidade da 

testemunha; g) verificar a oportunidade que a testemunha teve de reunir os fatos sobre os 

quais testemunhou; h) enfraquecer o depoimento prestado na fase de direct examination; i) 

testar a fonte de seu conhecimento e se é pertinente ou se são hearsay226; j) testar a relevância 

do depoimento; k) testar a materialidade dos depoimentos227. 

Este tipo de modelo de procedimento probatório evidencia positivas vantagens ao 

exercício do contraditório, esse entendido, conforme visto anteriormente228, como uma 

reação que se dá, especialmente, através de perguntas (corolário da inquirição direta, 

conforme o conteúdo traçado para o direito ao confronto229) à fonte de prova. Segundo 

Antonio Magalhães Gomes Filho: 

 

Na técnica da cross examination evidenciam-se as vantagens do contraditório na 

coleta do material probatório, uma vez que após o exame direito, abre-se à parte 

contrária, em relação à qual a testemunha é presumidamente hostil, um amplo 

campo de investigação; no exame cruzado230, é possível fazer-se uma reinquirição 

a respeito dos fatos já abordados no primeiro exame (cross examination as to 

facts), como também formular questões que tragam à luz elementos para a 

verificação da credibilidade do próprio depoente ou de qualquer outra testemunha 

(cross examination as to credit)231. 

 

O reexame tem por escopo endossar as declarações prestadas na fase de exame 

direto a partir de esclarecimentos sobre as novas questões fáticas oriundas da fase de 

                                                           
225 Cf. Insidie e strategie dell’esame incrociato. Milano: Giuffrè, 2008, p. 111. 
226 Definiremos hearsay no Tópico 2.4.4 infra. 
227 LONGENECKER, Rolla R. Some hints cit., p. 55. Na doutrina italiana, Luisella de Cataldo Neuburger 

assinala três objetivos a serem perseguidos no controesame: (i) “della limitazione dei danni”, (ii) “del mirare 

al teste per colpire la deposizione”, e (iii) “del distruggere la storia per cancellare la deposizione” (Cf. Esame 

e controesame cit., pp. 209-10). 
228 Cf. Tópico 2.4.2 supra. 
229 Cf. Tópico 2.3 supra. 
230 Note-se que Magalhães Gomes Filho se refere à segunda etapa do procedimento probatório como “exame 

cruzado”. Sobre nossa ressalva linguística, ver n. 219 supra. 
231 Cf. Direito à prova cit., 152-53. A diferença entre cross-examination as to credit e cross-examination as to 

facts, ressaltada por Magalhães Gomes Filho, encontra ressonância e clara definição com Metello Scaparone: 

“la ‘cross examination as to facts’, la qual mira ad ottenere informazioni attinenti ai fatti dedotti in 

imputazione, e la ‘cross examination as to credit’, la quale mira ad ottenere informazioni utili a determinare 

il credito del testimone esaminato o di un qualsiasi altro” (Cf. “Common law” e processo penale. Milano: 

Giuffrè, 1974, p. 115). 
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contraexame232. Nos EUA, a fase de reexame desdobra-se em re-direct examination e re-

cross-examination. Sempre que a parte que arrolou a testemunha realizar o reexame direto, 

à parte contrária será facultada a realização do recontraexame, com escopo restringido ao 

que foi abordado pelo reexame direto233. Em contraposição, na Inglaterra e na Itália, somente 

será facultada à parte contrária a realização do recontraexame caso do reexame direto 

exsurjam novas afirmações fáticas não extraídas do exame direto e do contraexame234. 

Paralelamente aos escopos, o modelo anglo-saxão também estipula diversas regras 

sobre as perguntas e as respostas235, a fim de direcionar a ação das partes e da testemunha, e 

evitar abusos236. Dentre essas diversas regras, uma das que mais se sobressaem é a respeito 

das leading questions, entendidas como aquelas que induzem a resposta. Essas “perguntas 

sugestivas” são permitidas no contraexame, mas vedadas no exame direto237, salvo algumas 

exceções, dentre as quais se destacam os casos em que a testemunha chamada pela parte 

revela-se hostil238. 

O modelo do cross-examination dos países de common law também é fortemente 

caracterizado por um instrumento de reação das partes contra a violação de alguma regra 

procedimental, notadamente a respeito da formulação das perguntas e da elaboração das 

respostas. De fato, de nada adiantaria todo esse conjunto complexo de regras sobre produção 

probatória se às partes não fosse assegurado um modo de controle — um mecanismo para 

objetar uma pergunta da parte contrária ou do juízo, ou os elementos de prova extraídos da 

fonte oral. Esses protestos da parte são chamados objeções (objections)239. 

                                                           
232 LONGENECKER, Rolla R. Some hints cit., p. 66. 
233 LONGENECKER, Rolla R. Some hints cit., p. 67. 
234 Na Itália, Codice di Procedura Penale (CPP-I), art. 498, c. 3: “Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove 

domande”. 
235 Para um estudo mais detalhado destas regras sobre a formulação de perguntas e sobre as respostas das 

testemunhas, com análise das regras gerais e das regras específicas para cada uma das etapas do procedimento 

probatório, cf. ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., pp. 78-108. Ver também: 

ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2010, pp. 

346 e ss. 
236 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 47. 
237 Por exemplo, nas FRE, Rule 611(c): “Leading questions should not be used on direct examination except 

as necessary to develop the witness’s testimony. Ordinarily, the court should allow leading questions: (1) on 

cross-examination; and (2) when a party calls a hostile witness, an adverse party, or a witness identified with 

an adverse party”. No CPP-I: art. 499, c. 3: “Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del 

testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte”. 
238 A testemunha hostil (hostile witness) é uma testemunha que, durante o exame direto, revela-se antagônica 

ou contrária à posição da parte que arrolou a testemunha. Em maiores detalhes: WORRALL, John L.; 

HEMMENS, Craig; e NORED, Lisa S. Criminal Evidence: An introduction. 2. ed. Oxford: Oxford University, 

2012, p. 240. 
239 Por exemplo: ambiguous, confusing ou misleading; argumentative; asked and answered; assumption of 

facts not in evidence; beyond the scope; calls for a conclusion; calls for speculation ou conjecture; leading 

question; privilege; irrelevant ou immaterial; best evidence rule ou hearsay; dentre tantas outras. Sobre as 
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Nos EUA, a principal legislação a respeito do exame cruzado são as Federal Rules 

of Evidence (FRE240), que o regulam por meio de diversas disposições e regras 

procedimentais. A regra 614(b)241, por exemplo, permite que o juiz pergunte à testemunha, 

indiferentemente de quem a arrolou, a fim de esclarecer pontos que lhe ficaram obscuros (ou 

seja, as perguntas são formuladas após as partes procederem ao seu exame)242. Na prática, a 

regra é pouco seguida, pois uma intervenção do juiz que extrapole os limites da norma é 

considerada excessiva ou capaz de influenciar no seu convencimento, ensejando nulidade do 

julgamento243. 

A regra 611(a)244, por sua vez, estabelece como função primordial do juiz-

presidente o controle razoável sobre a forma e a ordem do exame das testemunhas, devendo 

zelar pela efetiva descoberta da verdade, evitar procrastinações desnecessárias e provocações 

ou constrangimentos à testemunha. 

Uma análise do procedimento probatório e das regras da FRE permite concluir que 

não é difícil que algumas informações importantes não cheguem ao conhecimento do 

responsável ou responsáveis pelo julgamento da causa. Como cediço, o julgador ou os 

julgadores somente toma(m) contato com a testemunha no momento de seu depoimento em 

juízo, ao passo que as partes processuais podem realizar entrevistas prévias com as 

testemunhas, preparando seu depoimento e, assim, potencialmente deturpando a informação 

que será fixada no processo245. Por outro lado, é grande e considerável a vantagem de que 

os pré-julgamentos sejam bastante evitados246. 

                                                           

objeções, com referência a suas diversas modalidades e explicações, cf. MUELLER, Christopher B.; e 

KIRKPATRICK, Laird C. Evidence. 4. ed. Gaithersburg: Aspen, 2000, pp. 353-54; LONGENECKER, Rolla 

R. Some hints cit., pp. 205-10; e ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., pp. 108-

10. 
240 As FRE, adotadas em 1975, correspondem à codificação das normas de direito probatório que se aplicam à 

justiça federal estadunidense. Essas normas têm o propósito de regular as provas que serão usadas pelos jurados 

na formação de sua convicção — incluindo propositura, produção, valor probatório e regras de exclusão. 

Importante destacar que, nos EUA, os Estados possuem competência legislativa em matéria processual penal 

para a justiça estadual. No entanto, a maioria dos Estados norte-americanos optaram por adotar as FRE, 

integralmente ou com algumas variações. Alguns outros procederam, a partir das FRE, a revisões de suas 

próprias codificações sobre provas, para adequar, ainda que parcialmente, às normas das FRE. 
241 “The court may examine a witness regardless of who calls the witness”. 
242 Sobre a atuação do juiz neste procedimento probatório, mas sob a perspectiva do direito italiano, cf. 

ESPOSITO, Giovanni. Considerazioni sulla posizione del giudice nella cross-examination. In: Archivio 

Penale, v. 26, 1970, pp. 381-386. 
243 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 46. 
244 “The court should exercise reasonable control over the mode and order of examining witnesses and 

presenting evidence so as to: (1) make those procedures effective for determining the truth; (2) avoid wasting 

time; and (3) protect witnesses from harassment or undue embarrassment”. 
245 Sobre os abusos do cross-examination, cf., por todos, TARUFFO, Michele. La semplice verità cit., pp. 156 

e ss. 
246 Cf. MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 47. 
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A regra 611(b) das FRE247 dispõe expressamente que o contraexame deve se 

circunscrever aos fatos objeto das declarações da testemunha durante o exame direto. Caso 

fosse do interesse da parte questionar a testemunha sobre outros fatos, deveria ter a arrolado 

também como sua testemunha. Ao mesmo tempo, o mesmo dispositivo legal flexibiliza a 

regra, atribuindo discricionariedade ao juiz, que pode autorizar perguntas que fujam das 

questões que foram objeto do exame direto. No entanto, todas as perguntas devem ser 

relevantes, guardando uma relação lógica com os fatos sob julgamento, e admissíveis, 

segundo as regras de exclusão probatória248. 

Essa última regra apontada é a mais sobressaliente diferença entre os procedimentos 

probatórios americano e inglês. Na Inglaterra, as partes podem, por ocasião do contraexame, 

formular quaisquer perguntas relevantes relacionadas aos fatos sob julgamento, sem 

necessidade de restrição do escopo do cross-examination aos limites que haviam sido 

explorados no direct examination249. 

Definido o cross-examination, sua distinção em relação ao right to confrontation é 

bastante nítida e clara. Contudo, a fim de se evitar qualquer equívoco, ainda assim é cabível 

o destaque das distinções, notadamente porque, durante décadas, a Suprema Corte norte-

americana traduziu o right to confrontation como sendo um right to cross-examine250. 

Primeiro, e de maior relevo, o exame cruzado é um instituto imerso no direito 

processual, desprovido de hierarquia constitucional e caracterizado por ser um modelo de 

procedimento probatório para a produção da prova oral — ao passo que, como já visto, o 

direito ao confronto possui natureza jurídica de direito fundamental. 

Outro realce bastante evidente reside no exercício do direito ao confronto exclusivo 

por aqueles criminalmente acusados. O procedimento probatório de exame cruzado, 

contudo, serve ao exercício de ambas as partes processuais, em quaisquer tipos de processo 

(inclusive extrapenais). A prova testemunhal proposta pela defesa e admitida pelo juiz, 

quando de sua produção, passará, após o direct examination do defensor técnico, pelo cross-

examination do órgão acusatório. Não se pode dizer, porém, que assiste a este o direito de 

                                                           
247 “Cross-examination should not go beyond the subject matter of the direct examination and matters affecting 

the witness’s credibility. The court may allow inquiry into additional matters as if on direct examination”. 
248 Sobre as exclusionary rules of evidence, cf., por todos, DAMAŠKA, Mirjan. Evidence law adrift. New 

Haven: Yale University, 1997, pp. 26 e ss. 
249 BLACK, Michael. Cross-examination: The greatest legal engine for the discovery of truth – A comparative 

analysis of the American and English rules of cross-examination. In: Southern University Law Review, v. 15, 

n. 2, 1988, p. 399. 
250 Sobre isso, retomaremos ao analisar a jurisprudência da Suprema Corte, no Tópico 4.1 e seus subitens infra. 
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confrontar as testemunhas de defesa (nos moldes como concebido o right to confrontation), 

uma vez que tal direito fundamental se relaciona ao direito de defesa e possui um conteúdo 

mais amplo do que o direito de inquirir diretamente as fontes de provas orais. 

Ademais, o exame cruzado, sendo um método de inquirição das testemunhas, 

atende a apenas um dos consectários lógicos do direito ao confronto, elaborados no Tópico 

2.3 supra. Como já visto, o direito em apreço não abrange apenas o exame das testemunhas 

desfavoráveis, mas também abarca a publicidade da inquirição, o conhecimento da 

verdadeira identidade do depoente, o dever de dizer a verdade, a presença do acusado e do 

julgador da causa251. 

Por outro lado, o direito ao confronto estaria perfeitamente atendido se outro 

procedimento probatório fosse previsto em lei252. Por exemplo, no Brasil, o procedimento 

probatório para produção da prova testemunhal atualmente vigente é aquele regulado pelo 

art. 212 do CPP253, cuja estrutura é a seguinte: 

 

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, 

não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação 

com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. 

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a 

inquirição. 

 

                                                           
251 Filiamo-nos, pois, às conclusões de Stefano Maffei: “readers may wonder why Right to Confrontation is 

used with preference over right to cross-examine. I offer three arguments at this regard. Firstly, while cross-

examination is the formal — and rather sophisticated — procedure for the questioning of witnesses in the 

Anglo-American world, it is in principle unknown to the inquisitorial tradition of Continental Europe. 

Secondly, a right to cross-examine adverse witnesses is typically granted also to the prosecutor (and the civil 

party). The prosecution’s procedural right to cross-examine, however, cannot be regarded as equivalent to the 

fundamental Right to confrontation of the accused person, since only the latter finds its ultimate foundation in 

constitutional texts and treaties for the protection of fundamental rights and freedoms. Thirdly, not only does 

the concept of confrontation embrace the feature of cross-questioning, but also the public performance of the 

examination, the disclosure of the real identity of the declarant, the live presence of the defendant, etc.”. Cf. 

The right to confrontation cit., pp. 10-11. 
252 Sobre isso, ver Tópico 2.3 supra, quando tratamos do corolário da inquirição direta no contexto do conteúdo 

do direito ao confronto. 
253 Sem a pretensão de rotular o modelo de procedimento probatório atualmente vigente no Brasil, optamos por 

sempre nos referir a procedimento probatório do art. 212 do CPP, de maneira inominada. Isso porque aderimos 

à tese de que a Lei nº 11.690/08, ao dar nova redação a referido artigo, não incorporou o cross-examination 

como modelo de procedimento probatório para a produção da prova testemunhal. Conforme sucintamente 

vimos, o modelo da tradição anglo-saxã é bastante mais complexo e regrado do que o procedimento brasileiro. 

Entendemos que a opção do legislador da “Reforma” de 2008 foi por adotar apenas um aspecto do cross-

examination — um aspecto importante, mas ainda assim apenas um dentre todo o emaranhado de regras 

existente no modelo da common law —, qual seja, a inquirição direta, sem intermédio do juiz, e iniciada pelas 

partes. O legislador deixou de lado inúmeras outras regras procedimentais do cross-examination, notadamente 

a regulação da terceira etapa (re-examination) e a estipulação de regras sobre a formulação de perguntas e 

sobre objeções às perguntas formuladas, tornando inviável qualquer entendimento pela correspondência entre 

os modelos. Dessa maneira, não se pode afirmar que o Brasil adotou o cross-examination, ainda que nele tenha 

tido alguma influência. No mesmo sentido: ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination 

cit., p. 203. 
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Em resumo, o procedimento probatório vigente no Brasil é válido para todas as 

testemunhas, sejam elas de acusação, de defesa ou do juízo. Ele inicia-se pelas perguntas 

formuladas diretamente pela parte que arrolou a testemunha254, sem intermediação do juiz, 

seguido das perguntas da parte contrária. Não existe disposição a respeito da possibilidade 

de realização da fase de reexame, mas essa deve ser aceita, seguindo-se as regras das fases 

anteriores255. O procedimento probatório atribui ao juiz as ações256 de indeferir perguntas 

que “puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na 

repetição de outra já respondida” e complementar a inquirição já realizada para dirimir 

pontos não esclarecidos257. 

                                                           
254 Não existe, em nosso CPP, nenhuma norma que expressamente disponha o início do procedimento pelas 

perguntas de quem arrolou a testemunha, apenas sendo feita uma genérica referência às partes, indistintamente 

(“As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha”). Contudo, essa ordem do 

procedimento decorre da própria lógica probatória inerente à complexidade do meio de prova testemunhal. 

Com efeito, nos EUA, por exemplo, nenhuma regra procedimental afirma essa ordem de perguntas; no entanto, 

a lógica da law of evidence somente pode conduzir a isso, dada a concentração da iniciativa probatória nas 

mãos das partes, bem como o próprio escopo do direct examination e do cross-examination. Sob uma outra 

visão, o saber testemunhal de uma determinada fonte de prova a ser transmitido ao processo somente é, em 

tese, de conhecimento da parte que arrolou aquele declarante. Por isso, não existe racionalidade alguma em se 

imaginar que a inquirição não deva começar pela parte que arrolou a testemunha, mas sim pela parte ex adversa. 

Diferentemente, na Itália, o CPP-I é expresso sobre regras em relação à ordem das testemunhas e à própria 

ordem das perguntas. Naquele ordenamento, as testemunhas de acusação são ouvidas na ordem escolhida pela 

acusação, seguidas das testemunhas de defesa, as quais são ouvidas na ordem escolhida pela própria defesa 

(art. 497, c. 1: “I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno 

indicati”). E, no exame de cada uma das testemunhas: “Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico 

ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone” (art. 498, c. 1); e “(s)uccessivamente altre 

domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato 

nell’articolo 496” (art. 498, c. 2). 
255 Sobre a possibilidade de realização da fase de reexame, cf., por todos, GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 

Provas cit., p. 288. 
256 As funções do juiz são representadas pelos verbos vinculados ao sujeito “juiz” na redação legal: admitir 

(em “não admitindo”) e complementar. Sobre esse último, ainda que semanticamente deveria ser óbvio, cabe 

a ressalva feita por Gustavo Badaró: “complementar a inquirição exige, naturalmente, que já tenha havido uma 

indagação inicial, no caso, das partes”. Cf. Processo penal cit., p. 470. 
257 Na doutrina brasileira, a análise do cross-examination tem recebido tratamento reducionista, que se limita, 

no mais das vezes, a meramente replicar que a Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008, introduziu o referido 

modelo. Elmir Duclerc assim o faz, e sustenta que o novo dispositivo retira da testemunha um direito de ser 

inquirida pelo juiz, sendo agora a inquirição realizada primeiramente pelas partes e complementada pelo juiz, 

salvo hipótese de testemunhas do juízo. Cf. Direito processual penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 

p. 515. Guilherme Madeira Dezem também afirma a adoção, em nosso ordenamento, do modelo norte-

americano, dividindo o procedimento em direct examination e cross-examination. Defende, no tocante à ordem 

das perguntas, que o juiz deve perguntar ao final e somente em caso de serem necessários esclarecimentos. Cf. 

Da prova penal: Tipo processual, provas típicas e atípicas. Campinas: Millennium, 2008, p. 241. Eugênio 

Pacelli, a seu turno, limita-se a parafrasear o art. 212 do CPP e sustenta que a decretação da nulidade do 

processo unicamente em razão do desrespeito ao procedimento por meio da inversão da ordem das perguntas 

seria meramente uma “pedagogia procedimental”. Cf. Curso de processo penal. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013, 

pp. 421-22. Também Aury Lopes Jr. afirma categoricamente “a adoção do sistema de cross-examination”. Cf. 

Direito processual penal cit., p. 464. Marcellus Polastri Lima diverge, mas também com imprecisões, 

sustentando que o art. 212 do CPP fez introduzir em nosso ordenamento o procedimento de inquirição direta. 

Segundo a visão desse autor, o nosso modelo assemelha-se ao cross-examination norte-americano, porém, com 

ele não coincide, vez que lá a inquirição seria realizada somente pelas partes, não a realizando nem os jurados 

e nem o juiz, sendo que esse se limitaria a presidir do ato. Cf. Curso de processo penal. 8. ed. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2014, p. 555. Indo além (ou melhor, aquém), Guilherme de Souza Nucci defende que o sistema 
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O direito ao confronto encontrar-se-ia igualmente atendido se ainda vigesse em 

nosso sistema jurídico a antiga regra estipulada no mesmo art. 212, em sua redação revogada 

pela Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008: 

 

Art. 212 [revogado]. As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as 

formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se 

não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já 

respondida. 

 

O texto revogado previa o chamado sistema presidencialista de produção da prova 

testemunhal. Independentemente de qual modelo resulte em elementos de prova 

epistemologicamente mais qualificados ou que se prestem a uma incidência em maior 

extensão das regras e princípios norteadores do direito probatório, fato é que o respeito ao 

caractere da inquirição direta da testemunha contrária pelo acusado, dentro do conteúdo do 

direito ao confronto, não se vincula à técnica processual eleita pelo legislador, conquanto o 

modelo adotado possibilite um “mínimo” de garantia à parte prejudicada pelas declarações. 

Contudo, a prática forense demonstra que, rotineiramente, ocorrem violações ao 

direito ao confronto por desrespeito ao procedimento probatório previsto em lei para seu 

consectário de inquirição direta das fontes de provas orais. Como destacado, qual é o modelo 

de procedimento de inquirição direta das testemunhas não desenha o atendimento ou não do 

direito ao confronto, se este modelo permite um determinado “mínimo”. Mas uma vez 

previsto um determinado procedimento probatório, esse procedimento legal deve ser 

respeitado, por império da legalidade. Vale dizer: quando o sistema presidencialista era 

vigente no Brasil, a audiência que o seguisse estaria respeitando o direito ao confronto, pois 

a legalidade assim o estipulava. Mas isso não significa que, diante da previsão atual do art. 

212 do CPP, uma audiência que siga o rito probatório revogado respeite, igualmente, o 

direito ao confronto, ainda que, caso vigente, o sistema presidencialista garantisse o 

“mínimo” traçado para o conteúdo do direito ao confronto258. 

                                                           

presidencialista foi abandonado na medida em que as perguntas formuladas pelas partes não serão mais 

reformuladas (as antigas “reperguntas”) pelo juiz, sendo feitas diretamente à testemunha. Contudo, entende 

que a ordem não mudou: quem inicia a inquirição é o juiz. Cf. Provas no processo penal. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 199. Sobre nosso entendimento de que o Brasil não adota o modelo de cross-

examination, ver n. 253 supra. 
258 Nesse sentido, afirma Gustavo Badaró que “é inadmissível a praxe de muitos juízes que insistem em iniciar 

a inquirição das testemunhas, permitindo que, depois, mediante reperguntas, as partes complementem a 

inquirição. O procedimento probatório é exatamente o oposto” (cf. Processo penal cit., p. 470). Com razão. 

Não seguir o procedimento previsto em lei não significa mera restrição ao direito ao confronto, mas sim 

ilegítima violação (deste e também do contraditório, como defendemos anteriormente – Tópico 2.4.2 supra). 
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2.4.4 DIREITO AO CONFRONTO E HEARSAY RULES 

 

Apesar de o regramento probatório denominado hearsay rules (regras sobre 

hearsay) não encontrar correspondente no Brasil259, mostra-se pertinente e necessário traçar 

as distinções que estas normas legais mais características do direito probatório de common 

law260 comportam em relação ao direito ao confronto. Essa necessidade é transparecida com 

maior intensidade quando se nota, conforme já mencionado261, que parte da doutrina anglo-

americana (e assim também foi, por décadas, na jurisprudência da Suprema Corte norte-

americana262) trata ambos como regramentos probatórios que teriam as mesmas origens 

                                                           
259 Por essa razão, optamos por não tentar, nos limites do presente trabalho, qualquer tradução para “hearsay”. 

Dentre as classificações normalmente empregadas pela doutrina pátria, de se destacar as expressões 

“testemunho de ouvir dizer” e “testemunho indireto”, ambas relacionadas ao testemunho prestado pela fonte 

de prova que não presenciou o fato a ser demonstrado, tomando conhecimento das informações por intermédio 

de terceiro (cf., por todos, BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 465; e LOPES JR., Aury. Direito 

processual penal cit., pp. 474-75). Diogo Rudge Malan vale-se da tradução “testemunho indireto” para 

“hearsay rules”, refutando, com razão, a tradução “testemunho de ouvir dizer”, por esta encampar 

reducionismo excessivo a todo o espectro de regras sobre hearsay (cf. Direito ao confronto cit., p. 52). Na 

Itália, o CPP-I vale-se da denominação “testimonianza indiretta” para se referir restritivamente à hipótese da 

testemunha que afirma que tem conhecimento do fato por intermédio de outra pessoa (art. 195); e na doutrina 

é possível encontrar ainda “testimonianza de auditu” (em oposição a “testimonianza de visu”) ou 

“testimonianza de relato” (cf., por exemplo, DI MARTINO, Corrada; e PROCACCIANTI, Teresa. La prova 

testimoniale nel processo penale. 2. ed. Padova: Cedam, 2010, pp. 11-12). Destacamos que, em nossa visão, 

as regras sobre hearsay (hearsay rules) não podem ser confundidas com a tradicional ideia de testemunho 

indireto enraizada na classificação doutrinária brasileira e italiana, sendo inviável a equiparação intentada por 

esta tradução. Primeiramente, porque a adoção destas traduções confunde, linguisticamente, o regramento 

probatório com o tipo de declarações sobre o qual este peculiar regramento versa. Além disso, a disciplina 

probatória das hearsay é tão vasta que não pode ser restringida apenas às hipóteses nas quais a fonte de prova 

testemunhal toma conhecimento dos fatos de maneira mediata (“prova de segunda mão”, como afirma 

BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 465. Nesse sentido, vale destacar que não é somente a prova 

testemunhal que pode ter subsunção às hipóteses excludentes de hearsay, sendo tal regra aplicável a outros 

meios de prova (por exemplo, a regra 803(16) das FRE estadunidenses, que diz respeito à exceção de ancient 

document). Com efeito, ao definir o que compreende uma hearsay, R. W. Baker esclarece: “Hearsay consists 

of out-of-court assertions of persons who are not called as witnesses offered as proof of truth of the matters 

contained therein” (BAKER, R. W. The hearsay rule. London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1950, p. 1). E, a 

respeito da ideia de “assertions” (declarações, asserções, afirmações), o autor por último referido afirma: “As 

we shall see ‘assertions’ may be made either by word of mouth, or by writing, or by conduct” (idem, ibidem). 

Por todas essas razões, pautamos como equivocadas as traduções utilizadas, por excessiva restrição ao que se 

compreende por hearsay, preferindo, nos limites deste trabalho, a referência sempre na grafia inglesa. 
260 ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence cit., p. 364; SCHUON, Christine. 

International Criminal Procedure: A clash of legal cultures. The Hague: TMC Asser, 2010, p. 36; TARUFFO, 

Michele. La semplice verità cit., p. 149. John H. Langbein afirma que, a partir do século XVII, as hearsay rules 

tornou-se a “central enterprise of the mature Anglo-American law of evidence” (cf. The origins of adversary 

criminal trial. New York: Oxford University, 2003, p. 233). 
261 Ver Tópico 2.3 supra. 
262 Trataremos da jurisprudência da Supreme Court of the United States no Tópico 4.1 deste trabalho, quando 

teremos a oportunidade de analisar os antigos entendimentos e o paradigma atual do right to confrontation. 
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históricas e que protegeriam os mesmos valores263, chegando a dispor o direito ao confronto 

como algo “acessório” da law of hearsay264. 

Conforme verificou Diogo Rudge Malan, essa corrente entende que, para que reste 

atendido o right to confrontation, haver-se-ia que se estudar a confiabilidade do testemunho 

conforme seu enquadramento nas exceções à regra geral de proibição de hearsay. Dessa 

maneira, caso o depoimento não se subsuma a qualquer dessas exceções, ele será 

inadmissível em juízo, salvo se oferecer particulares garantias de confiabilidade. 

Contrariamente, se o depoimento estiver amparado em alguma das hearsay exceptions, o 

direito ao confronto seria automaticamente respeitado265. 

Basta voltar à Sexta Emenda à Constituição estadunidense para verificar que o right 

to confrontation está expressamente ali previsto, junto e ao lado de outros tantos direitos 

fundamentais da pessoa criminalmente acusada266, enquanto que não há qualquer disposição 

que eleve, formalmente267, a law of hearsay à categoria de direito fundamental. Essa 

hermenêutica é um aspecto determinante para se refutar a corrente que analisa o right to 

confrontation a partir da disciplina probatória das hearsay268, pois todos aqueles direitos 

fundamentais da pessoa criminalmente acusada, formam, de maneira complementar e 

integrada, um espectro garantidor do devido processo legal (due process of law) e do fair 

trial269. 

Tal constatação nos conduz à necessidade de discorrer, brevemente e nos limites 

exigidos pelos objetivos da presente pesquisa, sobre as hearsay rules, a fim de percebermos 

suas distinções em relação ao right to confrontation. 

Há conceito positivado de hearsay nas FRE: “‘Hearsay’ means a statement that: 

(1) the declarant does not make while testifying at the current trial or hearing; and (2) a 

                                                           
263 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 92; MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., 

p. 20. 
264 Isso se verifica com maior frequência antes do julgamento paradigma Crawford cit. (cf. MAFFEI, Stefano. 

The right to confrontation cit., p. 20), que analisaremos no Tópico 4.1.1.3 infra. Exemplos dessa corrente 

podem ser observados nas seguintes obras: MUELLER, Christopher B.; e KIRKPATRICK, Laird C. Evidence 

cit., pp. 423 e ss.; e STRONG, John W. McCormick on Evidence. 5. ed. St. Paul: West, 1999, p. 386. 
265 Cf. Direito ao confronto cit., p. 92. Ver também Tópico 2.3 supra. 
266 Retomando (ver Tópico 2.3 supra), são eles: speedy trial clause; public trial clause; right to a jury trial; 

impartial jury trial clause; vicinage clause; right to be notified of the charges; confrontation clause; 

compulsory process clause; e Assistance of Counsel clause. 
267 Por “formalmente” nos referimos ao aspecto formal de uma norma constitucional, conforme distinguimos 

anteriormente (cf. n. 50 supra). 
268 Apenas para que não pareça um equívoco gramatical, destacamos que, lexicalmente, na língua inglesa, a 

palavra hearsay é um substantivo incontável (uncountable noun). Por isso, não possui forma no plural. Cf. 

SUMMERS, Della (Dir.). Longman dictionary cit., p. 753. 
269 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 93-94. 
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party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement” (Rule 

801(c)). Para esta definição codificada, tem-se que “‘Statement’ means a person’s oral 

assertion, written assertion, or nonverbal conduct, if the person intended it as an assertion” 

(Rule 801(a)), e “‘Declarant’ means the person who made the statement” (Rule 801(b)). 

E, conforme a regra 802 das FRE, uma hearsay é inadmissível como prova (rule 

against hearsay), a menos que exista alguma exceção prevista em lei ordinária, nas próprias 

FRE, ou a partir de precedentes da Suprema Corte. Reforçando a regra geral de 

inadmissibilidade de hearsay, ao tratar da prova testemunhal, as FRE estatuem que uma 

testemunha somente pode depor sobre uma determinada questão se existir prova suficiente 

de que ela adquiriu conhecimento pessoal sobre aquilo que irá prestar declarações270. 

Em outras palavras, hearsay é qualquer assertiva da fonte de prova que não tenha 

sido feita perante o juízo e que o sujeito parcial a tenha, de alguma forma, introduzido no 

processo com o objetivo de demonstrar o próprio conteúdo daquela assertiva. Por essa razão, 

a menos que a prova seja realizada em juízo, qualquer declaração extrajudicial será 

considerada hearsay se o thema probandum daquela prova for o próprio conteúdo daquelas 

declarações. Assim, no sistema de common law, como regra geral, somente são aceitas as 

declarações feitas em juízo pela própria pessoa que auferiu diretamente o conhecimento 

sobre o ponto a ser provado. Declarações fora dessas circunstâncias são hearsay e, para 

serem admitidas, devem se subsumir a uma de suas regras de exceção. 

Traçadas essas noções introdutórias e gerais, duas considerações devem ser feitas 

para que o instituto reste melhor visualizado. 

Primeiro, de se notar que não é necessariamente toda uma prova produzida em juízo 

ou na fase pré-processual que é considerada hearsay. Pode ser que as declarações que 

transparecem ser originadas de fontes diversas daquela que presta o depoimento sejam 

apenas uma parcela dos elementos de prova advindos da produção da prova. Isso significa 

dizer que a inadmissibilidade pode se referir apenas a uma fração do depoimento, e não a 

toda a prova produzida. Justamente para assim assegurar, no procedimento probatório de 

produção da prova testemunhal, dentre as hipóteses de objeções, existe a hearsay 

objection271. 

                                                           
270 Rule 602: “A witness may testify to a matter only if evidence is introduced sufficient to support a finding 

that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may consist of 

the witness’s own testimony”. 
271 WORRALL, John L.; HEMMENS, Craig; e NORED, Lisa S. Criminal Evidence cit., p. 243. 
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Em segundo lugar, deve-se frisar que uma determinada declaração somente é 

considerada hearsay quando ela se destina a comprovar o teor (ou conteúdo) das assertivas 

feitas. Isso significa inferir que uma asserção de que a testemunha ouviu um terceiro gritando 

algo pode ser hearsay caso se pretenda demonstrar este “algo”. No entanto, se tal asserção 

visa demonstrar que o terceiro não é mudo, ou que a testemunha estava em uma determinada 

distância da qual era possível ouvir o terceiro, ou que a testemunha e o terceiro podem se 

comunicar em um mesmo idioma (e assim tantos outros exemplos), a declaração não será 

hearsay272. 

Feitas essas considerações, cabe também notar que as FRE estadunidenses contêm 

um enorme número de exceções à regra geral de inadmissibilidade positivadas, formando 

um sistema de regras probatórias bastante complexo273. Elas são apresentadas em dois 

grupos, classificados de acordo com a disponibilidade ou a indisponibilidade da fonte 

originária da informação. 

O primeiro grupo (Rule 803) é formado por regras que admitem hearsay 

independentemente de a fonte originária da informação estar disponível para prestar 

depoimento (“regardless of whether the declarant is available as a witness”). Pode-se 

afirmar, ainda que de forma geral, que tais exceções tem por pressuposto a aceitação de que 

a hearsay é dotada de confiabilidade equiparável à da informação que seria prestada pela 

fonte imediata da prova274. As exceções positivadas pelas FRE neste grupo são: 

 

(1) Present Sense Impression. A statement describing or explaining an event or 

condition, made while or immediately after the declarant perceived it. 

(2) Excited Utterance. A statement relating to a startling event or condition, made 

while the declarant was under the stress of excitement that it caused. 

(3) Then-Existing Mental, Emotional, or Physical Condition. A statement of the 

declarant’s then-existing state of mind (such as motive, intent, or plan) or 

emotional, sensory, or physical condition (such as mental feeling, pain, or bodily 

health), but not including a statement of memory or belief to prove the fact 

remembered or believed unless it relates to the validity or terms of the declarant’s 

will. 

(4) Statement Made for Medical Diagnosis or Treatment. A statement that: (A) is 

made for — and is reasonably pertinent to — medical diagnosis or treatment; and 

(B) describes medical history; past or present symptoms or sensations; their 

inception; or their general cause. 

(5) Recorded Recollection. A record that: (A) is on a matter the witness once knew 

about but now cannot recall well enough to testify fully and accurately; (B) was 

made or adopted by the witness when the matter was fresh in the witness’s 

memory; and (C) accurately reflects the witness’s knowledge. If admitted, the 

                                                           
272 Para outros exemplos esclarecedores desta importante ressalva, ver: CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and 

confrontation in criminal trials. Oxford: Clarendon, 1996, pp. 1-2; e MALAN, Diogo Rudge. Direito ao 

confronto cit., p. 54. 
273 MUELLER, Christopher B.; e KIRKPATRICK, Laird C. Evidence cit., pp. 127 e ss. 
274 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 57. 
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record may be read into evidence but may be received as an exhibit only if offered 

by an adverse party. 

(6) Records of a Regularly Conducted Activity. A record of an act, event, 

condition, opinion, or diagnosis if: (A) the record was made at or near the time by 

— or from information transmitted by — someone with knowledge; (B) the record 

was kept in the course of a regularly conducted activity of a business, organization, 

occupation, or calling, whether or not for profit; (C) making the record was a 

regular practice of that activity; (D) all these conditions are shown by the 

testimony of the custodian or another qualified witness, or by a certification that 

complies with Rule 902(11) or (12) or with a statute permitting certification; and 

(E) the opponent does not show that the source of information or the method or 

circumstances of preparation indicate a lack of trustworthiness. 

(7) Absence of a Record of a Regularly Conducted Activity. Evidence that a matter 

is not included in a record described in paragraph (6) if: (A) the evidence is 

admitted to prove that the matter did not occur or exist; (B) a record was regularly 

kept for a matter of that kind; and (C) the opponent does not show that the possible 

source of the information or other circumstances indicate a lack of trustworthiness. 

(8) Public Records. A record or statement of a public office if: (A) it sets out: (i) 

the office’s activities; (ii) a matter observed while under a legal duty to report, but 

not including, in a criminal case, a matter observed by law-enforcement personnel; 

or (iii) in a civil case or against the government in a criminal case, factual findings 

from a legally authorized investigation; and (B) the opponent does not show that 

the source of information or other circumstances indicate a lack of trustworthiness. 

(9) Public Records of Vital Statistics. A record of a birth, death, or marriage, if 

reported to a public office in accordance with a legal duty. 

(10) Absence of a Public Record. Testimony — or a certification under Rule 902 

— that a diligent search failed to disclose a public record or statement if: (A) the 

testimony or certification is admitted to prove that (i) the record or statement does 

not exist; or (ii) a matter did not occur or exist, if a public office regularly kept a 

record or statement for a matter of that kind; and (B) in a criminal case, a 

prosecutor who intends to offer a certification provides written notice of that intent 

at least 14 days before trial, and the defendant does not object in writing within 7 

days of receiving the notice — unless the court sets a different time for the notice 

or the objection. 

(11) Records of Religious Organizations Concerning Personal or Family History. 

A statement of birth, legitimacy, ancestry, marriage, divorce, death, relationship 

by blood or marriage, or similar facts of personal or family history, contained in a 

regularly kept record of a religious organization. 

(12) Certificates of Marriage, Baptism, and Similar Ceremonies. A statement of 

fact contained in a certificate: (A) made by a person who is authorized by a 

religious organization or by law to perform the act certified; (B) attesting that the 

person performed a marriage or similar ceremony or administered a sacrament; 

and (C) purporting to have been issued at the time of the act or within a reasonable 

time after it. 

(13) Family Records. A statement of fact about personal or family history 

contained in a family record, such as a Bible, genealogy, chart, engraving on a 

ring, inscription on a portrait, or engraving on an urn or burial marker. 

(14) Records of Documents That Affect an Interest in Property. The record of a 

document that purports to establish or affect an interest in property if: (A) the 

record is admitted to prove the content of the original recorded document, along 

with its signing and its delivery by each person who purports to have signed it; (B) 

the record is kept in a public office; and (C) a statute authorizes recording 

documents of that kind in that office. 

(15) Statements in Documents That Affect an Interest in Property. A statement 

contained in a document that purports to establish or affect an interest in property 

if the matter stated was relevant to the document’s purpose — unless later dealings 

with the property are inconsistent with the truth of the statement or the purport of 

the document. 

(16) Statements in Ancient Documents. A statement in a document that is at least 

20 years old and whose authenticity is established. 
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(17) Market Reports and Similar Commercial Publications. Market quotations, 

lists, directories, or other compilations that are generally relied on by the public or 

by persons in particular occupations. 

(18) Statements in Learned Treatises, Periodicals, or Pamphlets. A statement 

contained in a treatise, periodical, or pamphlet if: (A) the statement is called to the 

attention of an expert witness on cross-examination or relied on by the expert on 

direct examination; and (B) the publication is established as a reliable authority by 

the expert’s admission or testimony, by another expert’s testimony, or by judicial 

notice. If admitted, the statement may be read into evidence but not received as an 

exhibit. 

(19) Reputation Concerning Personal or Family History. A reputation among a 

person’s family by blood, adoption, or marriage — or among a person’s associates 

or in the community — concerning the person’s birth, adoption, legitimacy, 

ancestry, marriage, divorce, death, relationship by blood, adoption, or marriage, 

or similar facts of personal or family history. 

(20) Reputation Concerning Boundaries or General History. A reputation in a 

community — arising before the controversy — concerning boundaries of land in 

the community or customs that affect the land, or concerning general historical 

events important to that community, state, or nation. 

(21) Reputation Concerning Character. A reputation among a person’s associates 

or in the community concerning the person’s character. 

(22) Judgment of a Previous Conviction. Evidence of a final judgment of 

conviction if: (A) the judgment was entered after a trial or guilty plea, but not a 

nolo contendere plea; (B) the conviction was for a crime punishable by death or 

by imprisonment for more than a year; (C) the evidence is admitted to prove any 

fact essential to the judgment; and (D) when offered by the prosecutor in a criminal 

case for a purpose other than impeachment, the judgment was against the 

defendant. The pendency of an appeal may be shown but does not affect 

admissibility. 

(23) Judgments Involving Personal, Family, or General History, or a Boundary. 

A judgment that is admitted to prove a matter of personal, family, or general 

history, or boundaries, if the matter: (A) was essential to the judgment; and (B) 

could be proved by evidence of reputation.275 

 

O segundo grupo (Rule 804), por sua vez, estabelece as regras para admissão da 

hearsay quando a fonte originária resta indisponível ou impossibilitada de prestar 

depoimento em juízo. Percebe-se, a partir dos critérios estabelecidos pela regra para se 

considerar a indisponibilidade da fonte (Rule 804(a) – ver infra), que, apesar de se 

reconhecer a menor confiabilidade da hearsay frente a um depoimento da fonte que tomou 

conhecimento direto do objeto da prova, existem situações em que o legislador prefere 

admitir a hearsay, em vista da impossibilidade material de produção da prova testemunhal a 

partir da fonte originária da informação. Assim: 

 

A declarant is considered to be unavailable as a witness if the declarant: 

(1) is exempted from testifying about the subject matter of the declarant’s 

statement because the court rules that a privilege applies; 

(2) refuses to testify about the subject matter despite a court order to do so; 

(3) testifies to not remembering the subject matter; 

(4) cannot be present or testify at the trial or hearing because of death or a then-

existing infirmity, physical illness, or mental illness; or 

                                                           
275 FRE, Rule 803. 
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(5) is absent from the trial or hearing and the statement’s proponent has not been 

able, by process or other reasonable means, to procure: (A) the declarant’s 

attendance, in the case of a hearsay exception under Rule 804(b)(1) or (6); or (B) 

the declarant’s attendance or testimony, in the case of a hearsay exception under 

Rule 804(b)(2), (3), or (4). But this subdivision (a) does not apply if the statement’s 

proponent procured or wrongfully caused the declarant’s unavailability as a 

witness in order to prevent the declarant from attending or testifying276. 

 

E caso a ausência da fonte originária se enquadre a uma dessas hipóteses, a hearsay 

será admitida se atender a uma das seguintes exceções: 

 

(1) Former Testimony. Testimony that: (A) was given as a witness at a trial, 

hearing, or lawful deposition, whether given during the current proceeding or a 

different one; and (B) is now offered against a party who had — or, in a civil case, 

whose predecessor in interest had — an opportunity and similar motive to develop 

it by direct, cross-, or redirect examination. 

(2) Statement Under the Belief of Imminent Death. In a prosecution for homicide 

or in a civil case, a statement that the declarant, while believing the declarant’s 

death to be imminent, made about its cause or circumstances. 

(3) Statement Against Interest. A statement that: (A) a reasonable person in the 

declarant’s position would have made only if the person believed it to be true 

because, when made, it was so contrary to the declarant’s proprietary or pecuniary 

interest or had so great a tendency to invalidate the declarant’s claim against 

someone else or to expose the declarant to civil or criminal liability; and (B) is 

supported by corroborating circumstances that clearly indicate its trustworthiness, 

if it is offered in a criminal case as one that tends to expose the declarant to 

criminal liability. 

(4) Statement of Personal or Family History. A statement about: (A) the 

declarant’s own birth, adoption, legitimacy, ancestry, marriage, divorce, 

relationship by blood, adoption, or marriage, or similar facts of personal or family 

history, even though the declarant had no way of acquiring personal knowledge 

about that fact; or (B) another person concerning any of these facts, as well as 

death, if the declarant was related to the person by blood, adoption, or marriage or 

was so intimately associated with the person’s family that the declarant’s 

information is likely to be accurate. 

(omissis) 

(6) Statement Offered Against a Party That Wrongfully Caused the Declarant’s 

Unavailability. A statement offered against a party that wrongfully caused — or 

acquiesced in wrongfully causing — the declarant’s unavailability as a witness, 

and did so intending that result277. 

 

Além destes dois principais grupos, mas a partir deles, as FRE apresentam ainda 

outras regras de admissão de hearsay. 

A regra 805278 trata da double hearsay, estipulando que a hearsay que se endossa 

em outra hearsay pode ser admitida se ambas atenderem a uma das hearsay exceptions. Isso 

ocorre, em geral, com meio de provas documentais que contêm uma hearsay. Por exemplo, 

um laudo médico que contém uma declaração espontânea do paciente a respeito da intensa 

                                                           
276 FRE, Rule 804(a). 
277 FRE, Rule 804(b). 
278 “Hearsay within hearsay is not excluded by the rule against hearsay if each part of the combined statements 

conforms with an exception to the rule”. 
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dor que estava sentindo naquele exato momento de elaboração do laudo não é inadmissível, 

pois ambas as declarações testemunhais acobertam-se em hipóteses de exceção à regra geral 

(Rule 803(3), (4) e (6)). 

Por fim, existem as exceções residuais (residual exceptions), previstas na regra 807 

das FRE279. Por essa regra, a hearsay será admitida mesmo que não se amolde a qualquer 

das exceções das regras 803 e 804, contanto que as declarações (i) sejam dotadas de 

equivalentes garantias de confiabilidade, (ii) visem demonstrar fato materialmente relevante 

à causa, (iii) tenham maior valor probatório para demonstrar aquele específico objeto de 

prova do que qualquer outro meio de prova que a parte pudesse produzir a partir de esforços 

razoáveis, e (iv) que a admissão da hearsay servirá melhor aos interesses das FRE e da justiça 

do que sua inadmissibilidade. Para que tais declarações sejam aceitas, deve a parte que requer 

aquela prova informar previamente a parte contrária sobre sua intenção em apresentá-la. 

Toda essa complexa normativa tem por base as chamadas políticas intrínseca e 

extrínseca da law of hearsay. 

A intrinsic policy trata de um dos objetivos mais caros à law of evidence dos países 

de common law: a confiabilidade dos elementos de prova (reliability ou trustworthiness)280. 

A importância da confiabilidade dos elementos de prova repousa na busca pela promoção 

mais acurada da reconstrução histórica dos fatos sob julgamento (accurate fact-finding). 

Nessa busca, a reliabilty teria função profilática contra a tendência de sobrevalorização dos 

elementos de prova testemunhal pelo julgador da causa (seja juiz togado, sejam jurados)281 

e evitaria que provas sem credibilidade pudessem conduzir a equivocadas condenações de 

                                                           
279 “(a) In General. Under the following circumstances, a hearsay statement is not excluded by the rule against 

hearsay even if the statement is not specifically covered by a hearsay exception in Rule 803 or 804: (1) the 

statement has equivalent circumstantial guarantees of trustworthiness; (2) it is offered as evidence of a 

material fact; (3) it is more probative on the point for which it is offered than any other evidence that the 

proponent can obtain through reasonable efforts; and (4) admitting it will best serve the purposes of these 

rules and the interests of justice. 

(b) Notice. The statement is admissible only if, before the trial or hearing, the proponent gives an adverse party 

reasonable notice of the intent to offer the statement and its particulars, including the declarant’s name and 

address, so that the party has a fair opportunity to meet it”. 
280 ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence cit., p. 364, no qual ressaltam ainda que a 

busca por reliability é um reflexo da escolha ideológica dos países de common law no sentido de preferir o 

testemunho oral (live oral testimony) como principal prova no processo. Ver também: LANGER, Máximo. 

The rise of managerial judging in International Criminal Law. In: The American Journal of Comparative Law, 

v. 53, n. 4, 2005, pp. 844-45. 
281 LANGBEIN, John H. Historical foundations of the law of evidence: A view from the Ryder Sources. In: 

Columbia Law Review, v. 96, n. 5, 1996, p. 1195. 
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pessoas inocentes282. De acordo com essa política, a hearsay é inerentemente pouco 

confiável283. 

As razões para essa visão que repousa sobre a hearsay encontra cultuada síntese na 

afirmação do Privy Counsil Lord Normand (1884–1962) no julgamento Teper v R:284 

 

The rule against the admission of hearsay evidence is fundamental. It is not the 

best evidence and it is not delivered on oath. The truthfulness and accuracy of the 

person whose words are spoken to by another witness cannot be tested by cross-

examination, and the light which his demeanour would throw on his testimony is 

lost285. 

 

A partir dessa pertinente síntese, Andrew L.-T. Choo afirma que o descrédito de 

uma hearsay é devido a numerosos fatores: (i) hearsay geralmente não é a melhor prova;286 

(ii) a declaração considerada hearsay será quase sempre realizada sem dever de veracidade; 

(iii) a fonte originária não poderá ser examinada mediante o competente método 

procedimental de produção da prova testemunhal (e.g., cross-examination287); (iv) juiz e 

jurados não poderão observar o comportamento da fonte originária no momento em que 

originariamente as declarações teriam sido feitas288. 

Ainda que esses fatores sejam — em linhas norteadoras, axiologicamente e no 

contexto da política intrínseca — justificantes da impossibilidade de se considerar a hearsay 

como reliable (ou trustworthy), é seguro afirmar que todos estes fatores podem ser 

desafiados, pois não são absolutos289. Como ensinam Paul Roberts e Adrian Zuckerman, (i) 

é totalmente possível que uma hearsay seja, em dado caso concreto, a melhor prova290 

                                                           
282 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., p. 13. Ou, como afirmava Jeremy Bentham, objetiva-

se a “rectitude of decision” (cf. Rationale of judicial evidence: Specially applied to English practice. V. 1. 

London: Hunt and Clarke, 1827, p. 1). Não se olvidando que Ronald Dworkin afirmou: “People have a 

profound right not to be convicted of crimes of which they are innocent” (cf. A matter of principle. Cambridge: 

Harvard University, 1985, p. 72). 
283 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., p. 11.  
284 [1952] AC 480. 
285 Teper cit., 486. 
286 Este fator encontra ressonância no best evidence principle da law of evidence anglo-saxã, segundo o qual 

“party should present to the tribunal the best evidence reasonably available on a litigated factual issue” 

(NANCE, Dale A. The best evidence principle. In: Iowa Law Review, v. 73, n. 2, 1988, p. 227). 
287 Irving Younger faz uma relação direta de causa e efeito entre a falta de cross-examination e a ausência de 

confiabilidade dos elementos de prova para justificar a inadmissibilidade das hearsay: “It is inadmissible 

because it is uncrossexamined and hence too unreliable for the jury to consider”. Cf. Confrontation and 

hearsay: A look backward, a peek forward. In: Hofstra Law Review, v. 1, n. 1, 1973, p. 32. Como comentaremos 

adiante, os fatores de unreliability das hearsay não são absolutos. 
288 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., p. 11. 
289 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., p. 11; ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. 

Criminal Evidence cit., p. 366. 
290 No sentido do best evidence principle e considerando todas as limitações ao uso da hearsay, em especial as 

residual exceptions já referidas anteriormente. 
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disponível para a comprovação do fato; (ii) o compromisso de dizer a verdade não é uma 

garantia absoluta de veracidade do depoimento; e (iii) nem um determinado procedimento 

probatório como o cross-examination ou a verificação direta do comportamento da fonte de 

prova podem ser aceitos acriticamente como efetivos para a melhor elucidação dos fatos291. 

A despeito disso, parece indiscutível que, no contexto da política intrínseca, apesar 

do caráter não absoluto da ausência de credibilidade da hearsay, conforme acima sustentado, 

sua admissibilidade indiscriminada, sem a intervenção de estritas regras, oferece verdadeiros 

“perigos” à mais apropriada reconstrução histórico-judicial dos fatos. 

Edmund Morgan identifica quarto destes perigos (“‘hearsay dangers’”): 

equivocada compreensão das declarações originárias (misperception ou faulty perception), 

falsas memórias (faulty ou erroneous memory), falta de sinceridade (insincerity) e falha de 

comunicação (communication breakdown)292. Com efeito, o declarante pode haver 

apreendido equivocamente o saber testemunhal a partir da fonte originária da informação; 

esquecer-se de detalhes cruciais ou afirmar detalhes que pensa terem sido percebidos quando 

obteve a informação; deliberadamente sonegar algumas das informações que tem 

conhecimento ou mesmo mentir; e ter havido uma falha de comunicação entre o declarante 

e o interlocutor da informação originária293. 

Ao lado dessa razão intrínseca relacionada à busca por reliability, a qual não pode 

ser absoluta, ainda que almejada, a doutrina aponta razões de política extrínseca para 

justificar a existência das regras sobre hearsay, as quais levam em consideração quaisquer 

justificativas diversas da confiabilidade dos elementos de prova294. 

No contexto da política extrínseca, as regras sobre hearsay são justificáveis295 (i) 

pela maior justiça do procedimento (procedural fairness)296; (ii) pela maior confiança que 

se pode depositar no veredicto embasado em elementos de prova obtidos a partir de 

declarantes que tiveram contato direto com o fato a ser julgado297; (iii) pela inibição de 

                                                           
291 Cf. ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence cit., p. 366. 
292 MORGAN, Edmund. Hearsay dangers and the application of the hearsay concept. In: Harvard Law Review, 

v. 62, n. 2, 1948, pp. 182-83. 
293 MORGAN, Edmund. Hearsay dangers cit., pp. 183 e ss.; ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. 

Criminal Evidence cit., p. 367. Em sentido semelhante: SWIFT, Eleanor. Abolishing the hearsay rule. In: 

California Law Review, v. 75, n. 1, 1987, pp. 497 e ss. 
294 Cf., por todos, NESSON, Charles. The evidence or the event?: On judicial proof and the acceptability of 

verdicts. In: Harvard Law Review, v. 98, n. 7, 1985, pp. 1357-92. 
295 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., pp. 37-42. 
296 MUELLER, Christopher B. Post-modern hearsay reform: The Importance of complexity. In: Minnesota 

Law Review, v. 76, n. 2, 1992, pp. 396-97. 
297 MUELLER, Christopher B. Post-modern hearsay, pp. 396-97. 
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algumas condutas ilegais da polícia, como a obtenção de declarações testemunhais por 

coação298; (iv) pela necessidade de se garantir uma efetiva participação do acusado na 

instrução processual, notadamente na produção da prova oral299; (v) pela proteção da 

dignidade individual do acusado300; e (vi) pela paridade de armas301. 

De se notar, a partir das lições de Mirjan Damaška302, que as hearsay rules tornam-

se viáveis em razão da própria estrutura do processo penal adversarial da common law. Como 

aquele procedimento é dividido de modo que os jurados (lay adjudicators) somente 

participam de uma de suas fases (neste caso, trial), é possível ao juiz togado declarar uma 

hearsay inadmissível como prova para o julgamento e, ainda assim, os jurados jamais 

tomarem contato com aqueles elementos de prova, permitindo que somente os elementos de 

prova dotados de credibilidade possam ser apresentados aos juízes leigos303. Também a 

opção por um procedimento concentrado (“day-in-court”) viabilizou a aplicação das regras 

sobre hearsay. Uma vez que o julgamento não poderia, via de regra, ser adiado, ensejar-se-

iam uma dificuldade imensa e um enorme prejuízo à parte afetada pela hearsay, pois ela não 

disporia de condições e tempo para buscar a fonte originária para depor em juízo304. Um 

outro fator apontado por Damaška era a ausência de recurso contra a decisão de mérito 

proferida pelo júri, o que tendenciou uma grande cautela na admissão das informações de 

“segunda mão”305. Por fim, o autor por último referido afirma que as regras sobre hearsay 

encontram eco no controle da produção das provas pelas partes e na própria essência de 

disputa entre as partes processuais. No processo penal da common law, cada parte busca e 

prepara o seu material probatório, utilizando-o da maneira que melhor aprouver aos seus 

interesses táticos na contenda. Nesse contexto, as testemunhas são prontamente associadas 

a uma das partes, de modo que elas não são vistas como absolutamente “neutras” ou 

“dissociadas” dos interesses da parte que a arrolou. Isso dá ensejo a uma preocupação com 

o fato de as partes poderem, por seus próprios interesses, utilizar provas de segunda mão em 

                                                           
298 CHOO, Andrew L.-T. Abuse of process and judicial stays of criminal proceedings. 2. ed. Oxford: Oxford 

University, 2008, pp. 106-08. 
299 KADISH, Mortimer R.; e DAVIS, Michael. Defending the hearsay rule. In: Law and Philosophy, v. 8, n. 3, 

1989, pp. 349-50. 
300 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., pp. 41-42. 
301 CHOO, Andrew L.-T. Hearsay and confrontation cit., p. 42. 
302 Cf. Of hearsay and its analogues. In: Minnesota Law Review, v. 76, n. 3, 1992, pp. 425-58. 
303 Cf. Of hearsay and its analogues cit., pp. 427-28. 
304 Cf. Of hearsay and its analogues cit., p. 429. 
305 Cf. Of hearsay and its analogues cit., pp. 429-430. 
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substituição às provas produzidas a partir das fontes diretas de prova, as quais não puderam 

ser examinadas efetivamente306. 

Analisados seu conceito, seus fundamentos e sua imersão na estrutura do processo 

penal adversarial, é possível inferir as diferenças entre o direito ao confronto e as regras 

sobre hearsay. 

As hearsay rules são um conjunto de regras probatórias infraconstitucional, 

aplicável tanto a procedimentos cíveis quanto a procedimentos criminais, cuja finalidade é, 

no contexto do processo da common law, assegurar que as partes apresentem para 

julgamento os elementos de prova o mais epistemologicamente confiáveis possível. Para 

esse mister, o sistema da law of hearsay estabelece um complexo conjunto de exceções, 

legisladas ante a crença de que, de um lado, a inadmissibilidade das hearsay não pode ser 

absoluta, e, de outro, que em dadas hipóteses pode ser atribuída confiabilidade às declarações 

da fonte mediada da prova equivalente à das declarações da fonte direta307. 

Já o direito ao confronto, conforme estudado anteriormente308, é um direito 

fundamental, o qual é exercido por pessoas criminalmente acusadas, cujo conteúdo assegura, 

grosso modo309, o direito de ser confrontado com as testemunhas contrárias. Como afirma 

Richard D. Friedman, também sobre o conteúdo do referido direito de uma maneira geral, 

“(t)he Confrontation Clause does not speak of the rule against hearsay or of its exceptions, 

or of unavailability, reliability, or truth-determination. It says simply that the accused shall 

have a right ‘to be confronted with the Witnesses against him’”310. 

Na medida em que as regras sobre hearsay possuem incidência sobre elementos de 

prova advindos de outros meios de prova além da prova testemunhal, apresentados por 

quaisquer dos sujeitos parciais, verifica-se que, mesmo se considerando o conceito amplo de 

“testemunha” para fins de verificação da incidência do direito ao confronto311, aquelas regras 

de exclusão probatória possuem âmbito mais expandido de atuação. Por outro lado, na “área 

comum” — ou seja, prova testemunhal contrária ao acusado —, o direito ao confronto 

                                                           
306 DAMAŠKA, Mirjan. Of hearsay and its analogues cit., p. 431. 
307 De modo semelhante: MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 96-97. 
308 Cf. Tópico 2.2 supra. 
309 Analisamos, em detalhes, o conteúdo do direito ao confronto no Tópico 2.3 supra. 
310 Cf. Confrontation: The search cit., p. 1022 
311 Tratamos do conceito amplo de testemunha para fins de incidência do direito ao confronto no Tópico 2.3 

supra. 
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oferece ao criminalmente acusado uma proteção mais intensa312, diante do fato de que se 

pode pleitear a inadmissibilidade de uma determinada prova ainda que acobertada por uma 

das hipóteses de exceção à regra geral de inadmissibilidade da hearsay. Assim, o direito ao 

confronto pode tornar determinados elementos de prova (declarações testemunhais 

incriminadoras) inadmissíveis, ainda que dotados de elevado grau de reliabilty. Em outras 

palavras: 

 

Nothing in the text of the Confrontation Clause suggests that, though the accused 

has not enjoyed the prescribed right to confront a witness, the testimony of that 

witness may nevertheless be used against the accused because the witness is 

deemed to be unavailable and her testimony is deemed to be reliable313. 

 

Pelo exposto, parece inarredável que a confrontation clause e as rules against 

hearsay, em muitas situações jurídicas concretas, caminharão lado a lado, pois lidam com 

elementos de prova e com mecanismos do direito probatório (constitucional e 

infraconstitucional, respectivamente) de promoção da reconstrução histórica dos fatos de 

maneira justa, seja pela atenção a direitos fundamentais do acusado, seja pela confiabilidade 

desses elementos. Nesse sentido, deve-se destacar que o sistema de common law acomoda-

se de modo a que o saber testemunhal incriminador (portanto, fundamento à incidência do 

direito ao confronto) seja apresentado pela primeira vez aos julgadores de mérito em juízo, 

em atenção ao right to confrontation314. Sendo este um direito humano fundamental, a 

exceção à transmissão desse conhecimento probatório aos julgadores em atenção a este 

primado, pela enorme expansão da admissão das exceções de hearsay, produzidas sem a 

observância do paradigma confrontativo, deve ser considerada preocupante em termos de 

efetiva proteção a ser dada a normas de reconhecimento internacional315. 

Em suma, o direito ao confronto e as regras sobre hearsay não coincidem. A análise 

da ocorrência de violação ao direito ao confronto não pode se dar apenas à luz de um 

                                                           
312 “One might say that the confrontation right is far less extensive, but far more intensive, than the rule against 

hearsay”. Cf. FRIEDMAN, Richard D. Confrontation: The search cit., p. 1013. No mesmo sentido: MALAN, 

Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 97. 
313 FRIEDMAN, Richard D. ‘Face to face’: Rediscovering the right to confront prosecution witnesses. In: 

International Journal of Evidence & Proof, v. 8, n. 1, 2004, p. 7. 
314 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 148-49. 
315 Destacando essa tendência expansiva das hipóteses de exceção: MALAN, Diogo Rudge. Direito ao 

confronto cit., p. 56. 
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pragmatismo sobre as regras infraconstitucionais que excluem as hearsay, tampouco a partir 

de mera verificação da reliability dos elementos de prova produzidos316. 

 

 

2.5 ESTRUTURA NORMATIVA 

 

 

2.5.1 DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

Não é recente a busca por uma distinção consistente entre estas duas espécies de 

norma jurídica: as regras e os princípios. Para os fins do presente trabalho, não se 

apresentará as diversas construções teóricas já publicadas317. Tampouco se buscará explicitar 

e fundamentar a forma mais adequada. Limita-se, aqui, a selecionar um modelo que tenha 

condições de atender às intenções de se analisar adequadamente a aplicação do direito 

fundamental em apreço em cotejo com as hipóteses jurídicas de declarações de corréu, e 

explica-lo sucintamente. 

Elege-se o modelo trabalhado na obra do constitucionalista alemão Robert Alexy318, 

o qual expõe em sua teoria dos direitos fundamentais319. Sua eleição nada mais é do que uma 

escolha, um içamento do modelo dentre os tantos possíveis. Mas, evidentemente, não se trata 

uma seleção aleatória, a parecer um jogo de dados. A escolha pode muito bem ser justificada 

pela positiva instrumentalização e utilidade prática da teoria para o desenvolvimento do tema 

proposto. 

Na referida obra, o autor alemão, inicialmente, expõe um apanhado geral acerca dos 

critérios apresentados por estudiosos sobre a distinção que ora se busca delimitar. Dentre 

eles, cite-se a generalidade como o mais difundido, a partir do qual as regras seriam normas 

                                                           
316 A problemática gerada pela hearsay e a noção de reliability será retomada em diversas passagens de nossa 

análise do tema-problema do presente trabalho, especialmente no estudo em perspectiva internacional, no 

Capítulo 4 infra. 
317 Para uma apresentação sucinta dos diferentes entendimentos da doutrina brasileira, cf., por todos, SILVA, 

Virgílio Afonso da. Princípios e regras: Mitos e equívocos acerca de uma distinção. In: Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais, v. 1, 2003, p. 612. 
318 Cf. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. port. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2015. 
319 Para apoiar a escorreita aplicação da teoria alexyana, vale-se também dos trabalhos de Virgílio Afonso da 

Silva, que, em larga medida, adotam a mesma teoria (Princípios e regras cit., pp. 607-630; e Direitos 

fundamentais: Conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014). 
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de generalidade relativamente baixa, ao passo que, em oposição, os princípios seriam normas 

de generalidade relativamente alta320. Aponta, ainda, outros: o da “determinabilidade dos 

casos de aplicação” (Esser e Larenz), o de sua genesis (Schuman e Eckhoff), o do caráter 

explícito de seu conteúdo axiológico (Canaris), o da referência à ideia de direito (Larenz) ou 

a uma lei jurídica suprema (Wolff), ou o da importância para a ordem jurídica (novamente 

Larenz, e Peczenik)321. 

Caminhando para a delimitação de sua teoria, Robert Alexy estabelece um 

pressuposto de que a distinção entre princípios e regras não é de grau, mas, sim, uma 

distinção qualitativa. Para o autor, o “ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é 

que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”322. Como aponta Virgílio Afonso da 

Silva323, dessa delimitação fundamental nasce a principal contribuição de Robert Alexy: o 

desenvolvimento da ideia de princípios como mandamentos de otimização. Em resumo, os 

mandamentos de otimização caracterizam-se pelo fato de poderem ser cumpridos em maior 

ou menor grau, e que a medida de seu cumprimento depende de condições reais e de 

possibilidades jurídicas324. 

Isso não significa concluir que um princípio não possa ser aplicado em sua inteireza, 

mas apenas que devem ser aplicados na sua máxima medida possível ante as condições 

fáticas e jurídicas do caso concreto (o que, diante de condições — fáticas e jurídicas — 

ótimas/ideais, pode significar a total, irrestrita e máxima aplicação). Ressalte-se que, por 

essa teoria, o conceito de princípio 

 

nada diz sobre a fundamentalidade da norma. Assim, um princípio pode ser um 

‘mandamento nuclear do sistema’, mas pode também não o ser, já que uma norma 

é um princípio apenas em razão de sua estrutura normativa e não de sua 

fundamentalidade325. 

 

Ainda segundo Robert Alexy, as possibilidades jurídicas de aplicação de um 

princípio são desenhadas quando em contraposição a um outro princípio ou a uma regra que 

lhe é oposta326. Nesse âmbito, lança-se mão da metáfora da colisão entre princípios para se 

                                                           
320 ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 87. 
321 ALEXY, Robert. Teoria cit., pp. 88-9. 
322 ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 90. 
323 Cf. Princípios e regras cit., p. 610. 
324 ALEXY, Robert. Teoria cit. p. 90. 
325 Cf. Princípios e regras cit., p. 613. 
326 ALEXY, Robert. Teoria cit. pp. 91-92. 
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delimitar, de maneira mais clara, a distinção entre princípios e regras. Segundo o modelo 

proposto pelo autor alemão, uma colisão entre princípios deve ser resolvida por meio de um 

sopesamento, de modo a se atingir um resultado ótimo, o qual sempre dependerá das 

variáveis do caso concreto. 

Nesse ponto, são mais esclarecedoras as lições de Virgílio Afonso da Silva: 

 

Visto que para se chegar a um resultado ótimo é necessário, muitas vezes, limitar 

a realização de um ou de ambos os princípios, fala-se que os princípios expressam 

deveres e direitos prima facie, que poderão revelar-se menos amplos após o 

sopesamento com princípios colidentes. Diante disso, a diferença entre princípios 

e regras fica ainda mais clara. As regras, ao contrário dos princípios, expressam 

deveres e direitos definitivos, ou seja, se uma regra é válida, então deve se realizar 

exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos. No caso dos 

princípios, o grau de realização pode, como visto, variar327. 

 

Do quanto já tratado, observa-se que, se por um lado, a colisão entre princípios se 

resolve pela aplicação máxima (mandamento de otimização) de deveres e direitos prima 

facie de acordo com as condições fáticas e jurídicas dadas pelo caso concreto, de outro, o 

“conflito entre regras” se resolve pela máxima do “tudo ou nada”328. 

Para Robert Alexy, caso não seja possível estabelecer uma relação expressa de 

exceção de uma regra em relação a outra, o caminho para a solução de um conflito entre 

regras deve ser o da análise da invalidade de uma regra frente a outra a ela oposta. A validade 

ou invalidade em cotejo é aquela do mundo jurídico: regras, em termos de validade jurídica, 

valem ou não valem juridicamente329. 

Em suma, a regra tem validade e, portanto, deve ser aplicada por meio de subsunção 

(“tudo”), ou é declarada inválida e, em consequência, excluída do ordenamento jurídico (“ou 

nada”)330. Em outras palavras, as regras guardam determinações no âmbito do que é fática e 

juridicamente possível331. 

Estipulado, sucintamente, este modelo teórico, podemos agora manejá-lo frente ao 

direito ao confronto. Busca-se definir se o direito em apreço deve ser encarado como uma 

norma jurídica que guarda em si uma determinação, ou seja, um mandamento definitivo, de 

modo que sua aplicação a casos concretos se dê no âmbito da validade jurídica, ou se sua 

estrutura normativa caracteriza um mandamento de otimização, ou seja, aplicável prima 

                                                           
327 Cf. Princípios e regras cit., p. 611. 
328 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., p. 47. 
329 ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 92. 
330 ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 93. 
331 ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 91. 
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facie, e sua aplicação se deve dar na máxima medida possível, dentro das condições fáticas 

e jurídicas do caso concreto. 

 

 

2.5.2 DIREITO AO CONFRONTO COMO NORMA-PRINCÍPIO E 

ESTABELECIMENTO DA BASE TEÓRICA PARA SUA RESTRIÇÃO – A 

REGRA DA PROPORCIONALIDADE 

 

Se tomados em sua literalidade, os textos da Sexta Emenda à Constituição norte-

americana e dos tratados internacionais estudados podem conduzir à conclusão de que o 

direito ao confronto é um direito absoluto. Da interpretação literal dos enunciados 

normativos extrai-se que assiste ao criminalmente acusado o direito de confrontar ou ser 

confrontado com (ou examinar ou ter examinadas) as testemunhas contrárias e, portanto, 

caso não exista um confronto entre o acusado e o declarante (na extensão dos paradigmas de 

seu conteúdo), haveria violação a este direito fundamental. Se assim fosse, o direito ao 

confronto seria visto como um mandamento de determinação. Seria, sob essa ótica, uma 

norma com estrutura normativa de regra. 

A constatação do direito ao confronto como norma-regra teria a consequência de se 

admitir, indelevelmente, a ideia de que tal direito é incindível (“tudo”) ou não (“nada”), 

juridicamente válido ou não, quando outra norma de igual hierarquia lhe fosse posta em 

adversidade. Isso significaria dizer que, de um lado, ante uma colisão ou um conflito com 

uma norma que se entenda, em um determinado caso concreto, como prevalente sobre o 

direito ao confronto, a produção da prova testemunhal poderia ser realizada sem qualquer 

incidência do referido direito, em respeito à norma prevalente. De outro lado, significaria 

dizer que, nas hipóteses em que prevalecesse o direito ao confronto, esse teria plena 

incidência e validade jurídica, ou seja, deveria ter respeitado todo o mandamento de 

determinação de seu conteúdo, nos moldes alinhavados no Tópico 2.3 supra. 

Contudo, nenhuma jurisdição jamais entendeu acertada a total exclusão de toda e 

qualquer prova testemunhal que não atendesse ao direito ao confronto332, tampouco 

                                                           
332 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 44. 
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defendemos que seja ideal para um sistema processual que a restrição imposta pelo direito 

ao confronto atinja tamanha envergadura333. 

Conforme foi analisado no Tópico 2.3 supra, o presente trabalho adota, em um de 

seus aspectos, a delimitação do conteúdo do direito ao confronto como constituído pelos 

seguintes caracteres: (i) a publicidade; (ii) a presença física do acusado; (iii) a presença física 

do julgador; (iv) o dever de veracidade do declarante; (v) a inquirição direta das fontes de 

prova; e (vi) o conhecimento da identidade do declarante. 

A construção deste paradigma confrontativo traduz um valor a ser almejado, 

traçado em consonância com suas origens históricas de busca por limitação e controle às 

arbitrariedades estatais, especialmente aquelas decorrentes de condenações embasadas em 

declarações incriminadoras obtidas em segredo, de forma unilateral, sem vigilância da 

defesa. Sua concepção conjunta com outros direitos de mesma natureza jurídica nas normas 

de referência, formando um catálogo de garantias de um processo justo (fair trial), 

claramente exclui de seu conteúdo uma prescrição de conduta. Na realidade, induz, em uma 

concepção juspolítica, um modelo ideal a ser alcançado, mas que, dada a complexidade da 

vida e dos próprios casos penais, inevitavelmente será posto em colisão ou conflito com 

outras normas a ele contraditórias. 

Sob este olhar, o direito ao confronto é, a nosso ver, norma-princípio. Isso fica ainda 

mais claro quando se verifica que há caracteres formadores de seu conteúdo que são, eles 

próprios, normas-princípio. Adotando-se essa visão, verifica-se que uma restrição 

constitucional em dado caso concreto a apenas um de seus elementos (e.g., a publicidade, 

quando a um processo é decretado segredo de justiça), permanecendo os demais com 

aplicação ótima, já significa, via de consequência, a não aplicação máxima do direito ao 

confronto (“no todo”) ante as condições fáticas e jurídicas do caso concreto que se analise. 

Hipóteses de restrição, ou mesmo de supressão, a alguns dos elementos 

componentes do direito ao confronto encontram, inclusive, previsão legal. Obviamente, isso 

não significa defender a constitucionalidade de todas elas ou sua aplicação indiscriminada, 

                                                           
333 Não nos olvidamos de que a classificação da norma como regra ou princípio leva em conta apenas a sua 

estrutura normativa, nada dizendo a respeito de sua fundamentalidade. Cumpre destacar, ainda assim, que sua 

natureza jurídica de direito fundamental não é obstáculo a alguma restrição do conteúdo do direito ao confronto, 

pois entendemos que todo direito fundamental é restringível. Sobre isso, cf., em detalhes, SILVA, Virgílio 

Afonso da. Direitos fundamentais cit., passim, especialmente pp. 126 e ss. Em adição, e a um outro extremo, 

refutamos — evidentemente dentro de diversas cautelas a serem tomadas no caso concreto e jamais como posto 

prima facie — a ideia de que direitos fundamentais são irrenunciáveis. Sobre a renunciabilidade a direitos 

fundamentais, cf. SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: Os direitos fundamentais nas 

relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008, passim, especialmente pp. 61 e ss. 
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mas, inegavelmente, no plano abstrato, são normas vigentes. É o caso dos seguintes 

dispositivos: art. 208334, art. 214335 (em relação ao dever de veracidade), art. 217336 (em 

relação ao direito à presença física do acusado), art. 221, § 1º337 (em relação à presença física 

do acusado e do julgador do mérito da causa, e à inquirição da fonte de prova 

contemporaneamente à sua produção), art. 222338 e art. 222-A339 (em relação à presença 

física do julgador do mérito da causa), todos do CPP. 

Nas lições de direito constitucional de Virgílio Afonso da Silva, as restrições a 

direitos fundamentais podem se dar de duas maneiras. A primeira, por meio de regras340; a 

segunda, baseadas em princípios341. 

No primeiro caso, falam-se em regras, na acepção alexyana, que “proíbem alguma 

conduta que é permitida prima facie por algum direito fundamental”342, ou regras que 

“autorizam alguma ação estatal cujo efeito é a restrição da proteção que um direito 

fundamental prima facie garantia”343. Em casos assim, a restrição imposta, abstratamente, a 

um direito fundamental é prevista no ordenamento por meio de texto normativo 

infraconstitucional. Essas restrições ocorrem quando o legislador faz um sopesamento entre 

princípios, e o resultado deste processo é expresso pela regra de hierarquia legal344. É isso 

que ocorre em relação à produção legislativa dos dispositivos legais mencionados acima, o 

                                                           
334 “Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos 

menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206”. 
335 “Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir 

circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a 

contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá 

compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208”. 
336 “Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 

inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 

prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das 

medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram”. 

O CPP também traz uma previsão específica neste sentido para o procedimento dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri: “Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras 

expressamente referidas neste Código: [...] VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do 

julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença”. 
337 “Art. 221. [...] § 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da 

Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, 

caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício”. 
338 “Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua 

residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes”. 
339 “Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, 

arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código”. 
340 Cf. Direitos fundamentais cit., pp. 142-42. 
341 Cf. Direitos fundamentais cit., pp. 142-43. 
342 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., p. 141. 
343 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., p. 141. 
344 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., pp. 178-79. 
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que também reforça a tese sustentada de que o direito fundamental ao confronto é traduzido 

em uma norma jurídica cuja estrutura traduz um mandamento de otimização, sendo, pois, 

princípio. 

Já as restrições baseadas em princípios se dão quando não existe uma regra no 

ordenamento que discipline a colisão entre princípios345. Há, pois, uma lacuna, cabendo ao 

juiz decidir qual princípio, no caso concreto, deverá prevalecer. Nas palavras de Virgílio 

Afonso da Silva: 

 

Quando isso ocorre, há também uma restrição ao direito fundamental que é 

garantido pelo princípio que teve de ceder em favor do princípio considerado mais 

importante. Essa restrição, no entanto, não encontra fundamento em uma regra da 

legislação infraconstitucional, mas apenas na competência do juiz em tomar a 

decisão naquele caso concreto. Essas restrições, portanto, são baseadas em 

princípios e realizadas por meio de decisões judiciais346. 

 

Na doutrina constitucional dos direitos fundamentais, essa distinção entre colisões 

por meio de regras e baseadas em princípios define a aplicação da proporcionalidade às 

primeiras, e simples sopesamento às últimas347. Mas em virtude de, no processual penal, 

existirem normas constitucionais que determinam a necessidade de prévia estipulação legal 

para qualquer restrição a direito fundamental348, não se pode admitir colisões baseadas em 

princípios. Portanto, somente as colisões por meio de regras (e, assim, a aplicação da 

proporcionalidade) nos são de interesse. 

Neste ponto é importante fazer a mesma ressalva feita por Maurício Zanoide de 

Moraes: 

 

Na doutrina dos direitos fundamentais, normalmente preocupada com o âmbito 

legislativo e o controle da constitucionalidade na produção das normas, é comum 

que toda a ênfase no estudo da proporcionalidade se dê aos elementos da 

‘adequação’, da ‘necessidade’ e da ‘proporcionalidade em sentido estrito’. Porém, 

quando se aplica o seu exame no campo processual penal deve se ter como já 

                                                           
345 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., pp. 142-43. 
346 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., p. 143. 
347 Em detalhes: SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais cit., pp. 178-79. 
348 Essa conclusão é extraída da hermenêutica constitucional de diversas normas aplicáveis ao campo 

processual penal. Veja-se, por exemplo, que já no inciso II, do art. 5º, a Constituição Federal estipula, de modo 

genérico, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Também é possível apoiar essa conclusão na regra da legalidade penal, ainda que tal dispositivo encontre maior 

ressonância no campo penal material (art. 5º, XXXIX: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal”). Por fim, a legalidade na restrição de direitos fundamentais pode ser entendida 

como uma decorrência do devido processo legal (art. 5º, LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”), conforme explica em detalhes BERTOLINO, Pedro. El debido proceso 

penal. La Plata: Platense, 1986, pp. 63 e ss. 
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fixados determinados pontos relevantes antes de ingressar no exame daqueles três 

elementos349. 

 

Sob esta perspectiva, é possível extrair a necessidade de um controle das restrições 

aos direitos fundamentais do acusado na persecução penal. Imprescindível que este 

mecanismo sirva de parâmetro e condição indissociável para a restrição de um direito 

fundamental com estrutura normativa de princípio. Vale dizer, um método que, se atendido, 

a restrição é considerada constitucional; se não atendido, a constrição viola direito humano 

fundamental e, por isso, deve ser inadmissível. Esse “controle” pode ser feito pela regra350 

da proporcionalidade, em construção doutrinária voltada ao processo penal feita por Nicolás 

González-Cuéllar Serrano351, seguida, dentre outros, por Maurício Zanoide de Moraes352 e 

Diogo Rudge Malan353. 

De maneira bem sucinta, o autor espanhol mencionado defende que a restrição a 

direitos fundamentais no processo penal deve atender a pressupostos (legalidade e 

justificação teleológica), a requisitos intrínsecos (judicialidade e motivação) e a requisitos 

extrínsecos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). 

O pressuposto formal de legalidade caracteriza-se pela prévia existência de texto 

normativo vigente prevendo a hipótese restritiva e encontra sustento nos incisos II, LIV e 

XXXIX, do art. 5º da Constituição Federal354. É neste contexto que se insere o sopesamento 

entre princípios feito pelo legislador previamente à elaboração legislativa, mencionado logo 

anteriormente. Além disso, este pressuposto garante alguma previsibilidade de ocorrência, 

assegurando certa segurança jurídica, e legitima a ação estatal de restringir direitos 

fundamentais355. 

O pressuposto material de justificação teleológica estabelece uma relação de 

constitucionalidade com o “fim” que se almeja pela restrição pretendida. Nesse sentido, é 

necessário que a lei seja voltada para fins constitucionalmente legítimos e socialmente 

                                                           
349 Cf. Presunção de inocência cit., pp. 312-13. 
350 Na acepção adotada no Tópico 2.5.1 supra. Com efeito, a proporcionalidade traduz um dever definitivo, de 

modo que ela é aplicada no todo, não estando sujeita às condições fáticas e jurídicas do caso concreto, tampouco 

sendo sopesada contra alguma outra norma. Neste sentido: ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 117, n. 84; e SILVA, 

Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. In: Revista dos Tribunais, v. 798, 2002, pp. 25-27. 
351 Cf. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid: Colex, 1990. 
352 Cf. Presunção de inocência cit., pp. 310 e ss. 
353 Cf. Direito ao confronto cit., pp. 134-35. 
354 “Art. 5º. [...] II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

[...] LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...] XXXIX – não 

há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
355 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 69 e ss. 
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relevantes, não bastando a lei que prevê a hipótese estar em vigor e sua elaboração haver 

respeitado o devido processo legislativo356. 

O requisito intrínseco da judicialidade pressupõe que a restrição a direito 

fundamental no campo processual penal depende de atuação do Estado, por meio da figura 

do juiz. Trata-se de requisito que impõe a reserva de jurisdição para que o acusado tenha seu 

direito fundamental restringido durante a persecução penal357. 

A motivação, também um requisito intrínseco358, decorre da vedação à decisão por 

mera declaração. Ao contrário, é indispensável, por imposição constitucional359, que todas 

as suas decisões sejam devidamente motivadas. 

Adequação, um requisito extrínseco360, deve ser entendida como a aptidão de um 

meio em contribuir para atingir um fim. Intuitivamente, é um exame empírico, que pode 

dispor de análises probabilísticas, científicas, experimentais, enfim, qualquer modo que 

possibilite a conclusão de que aquele meio sob análise tem potencial de fomentar a realização 

do fim para o qual foi produzido. Basta, para que o meio seja adequado, uma relação de 

causalidade entre o meio e o fim361. 

Assim, na medida em que a adequação é um estudo de aptidão, podem existir 

medidas ou meios idôneos ou inidôneos. A idoneidade ou inidoneidade da medida ou do 

meio pode ser qualitativa ou quantitativa. Em outras palavras, ou a restrição ao direito 

fundamental cotejado não tem qualificação para atingir o fim ou, ainda que a tenha, a 

restrição teria de ser aplicada ou requerida em excesso. Além disso, um exame de adequação 

não visa dar a resposta definitiva sobre se aquele será o meio a ser utilizado para o caso 

concreto. O exame de adequação, como primeiro critério nessa escala sucessiva, visa 

selecionar os meios que são aptos para atingir determinado fim que se almeja. Assim, para 

um mesmo fim, podem existir mais de um meio adequado362. 

Pode-se entender a necessidade, o segundo requisito extrínseco, como o exame 

comparativo entre as medidas adequadas. Claro que essa análise não é tão simples quanto a 

                                                           
356 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 99 e ss. 
357 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 109 e ss. 
358 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 141 e ss. 
359 “Art. 93. [...] IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade”. 
360 Sobre os três requisitos extrínsecos, cf. SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 

153 e ss. 
361 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., p. 156. 
362 SERRANO, Nicolás González-Cuéllar. Proporcionalidad cit., pp. 160 e ss. 
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da adequação, pois qualquer método comparativo pressupõe o estabelecimento de critérios 

ou de variáveis. 

Maurício Zanoide de Moraes363 elenca e explica duas variáveis: o grau de eficiência 

da medida, e o grau de restrição. Indubitavelmente, esse último critério deve prevalecer, vez 

que a proporcionalidade é aplicada justamente para conter excessos de restrição ou violações 

a direitos e garantias fundamentais. Mas isso não significa que, no caso concreto, a medida 

necessária seja a que imponha menores restrições. Pode acontecer — e isso poderia ser 

perfeitamente justificável — de a medida menos restritiva não possuir grau de eficiência 

suficiente frente a outra medida, a qual, consideravelmente mais eficiente, inflija 

relativamente pouco mais restrição do que a primeira. Observa-se, assim, que a análise da 

necessidade, além de casuística, é subjetiva, e somente uma correta e suficiente motivação 

poderá dar-lhe legitimidade. 

Em suma, considera-se necessária aquela medida que inflija o menor grau de 

restrição ao direito ou à garantia fundamental em jogo, mantendo-se um relativo 

(pressuposto comparativo) e justificável grau de eficiência. 

Por fim, e sempre com suporte em Nicolás González-Cuéllar Serrano, enquanto que 

a adequação é um estudo objetivo, e a necessidade um estudo comparativo, a 

proporcionalidade stricto sensu é um estudo valorativo364. 

Pela proporcionalidade em sentido estrito busca-se definir “se a medida processual 

penal restritiva, não obstante idônea e necessária, irá além daquilo que a realização do fim 

almejado seja capaz de justificar”365. Trata-se, pois, de realizar um sopesamento, uma 

ponderação — ou, popularmente, um “pôr na balança” —, entre os direitos ou garantias 

fundamentais em colisão, afetados ou afetáveis, e decidir acerca do custo-benefício em se 

impor a restrição. 

Sopesar ou ponderar nada mais é do que o caminho para uma escolha entre duas ou 

mais opções. A importância dessa terceira etapa de análise reside em estipular que essa 

escolha, obrigatoriamente valorativa, será entre opções limitadas legalmente, amparadas por 

justificativas constitucionais legítimas, feita por um juiz competente, por meio de decisão 

motivada, acerca de meios adequados e necessários para um determinado fim. 

                                                           
363 Cf. Presunção de inocência cit., p. 326. 
364 Cf. Proporcionalidad cit., pp. 225-226. 
365 Cf. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência cit., p. 328. 
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Em conclusão, as lições de Suzana de Toledo Barros podem por maiores 

esclarecimentos à questão: 

 

A diferença básica entre o princípio da necessidade e o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito está, portanto, no fato de que o primeiro cuida 

de uma otimização com relação a possibilidades fáticas, enquanto este envolve 

apenas a otimização de possibilidades jurídicas. A proporcionalidade ‘stricto 

sensu’ encontra seu verdadeiro sentido quando conectada aos outros princípios da 

adequação e necessidade e, por isso mesmo, representa sempre a terceira dimensão 

do ‘princípio da proporcionalidade’. Quando estão em causa situações nas quais 

não se pode concluir qual seria o meio menos restritivo, porque a constelação do 

caso é bastante ampla e com várias repercussões na ordem constitucional, somente 

a ponderação entre valores em jogo pode resultar na escolha da medida. Imagine-

se a situação em que M1 e M2 são meios igualmente adequados para a realização 

de um fim F, reclamado pelo direito D1. M2 afeta a realização de D2 menos que 

M1, mas, em contrapartida, M1 é menos restritivo a D3 que M2. Nesse caso, a 

máxima da necessidade não permite decisão alguma entre as três hipóteses que 

surgem: a) eleger M1, realizar D1 e, com isto, estabelecer preferência de D3 frente 

a D2; b) eleger M2, realizar D1, dando-se prevalência a D2 em relação a D3, ou 

c) não eleger nem M1 nem M2, elegendo preferência de D2 conjuntamente com 

D3 frente a D1. Qualquer que seja a escolha, esta será dada pela justificativa da 

precedência de um direito sobre o outro, exigida pela máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito366. 

 

 

 

 

                                                           
366 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 

leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 81, apenas com a ressalva de que 

os postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito possuem estrutura normativa 

de regra, e não princípio. Cf. ALEXY, Robert. Teoria cit., p. 117, n. 84. 
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3 DAS DECLARAÇÕES DO CORRÉU 

 

O objetivo do presente Capítulo é o estudo do segundo aspecto limitante do tema-

problema escolhido para enfrentamento: as declarações do corréu. 

Para o escopo do tema-problema proposto para o presente trabalho, inserem-se em 

nosso recorte somente as hipóteses em que ao declarante também é atribuída a autoria de 

infrações penais e em tais e quais ocasiões declara às autoridades que outrem é autor 

daqueles crimes — independentemente do fato de o declarante assumir também a autoria ou 

negá-la. 

Dados os diversos papeis que, formalmente, os sujeitos aqui retratados podem 

assumir — réu; corréu; acusado; acusado em procedimento conexo; investigado em 

investigação preliminar conexa; etc. —, percebe-se como conveniente a adoção de uma 

terminologia genérica, ampla, a fim de agrupar todos esses papeis em uma só expressão, 

facilitando-se a exposição dos resultados da pesquisa e sua compreensão. 

Nesse sentido, esclareça-se que empregaremos os termos réu para nos referirmos 

ao acusado incriminado, e corréu para nos referirmos ao imputado incriminador. Ambos os 

termos são tomados em acepção ampla e genérica — expressões eleitas apenas para a 

compreensão do quanto dispendido ao longo do trabalho. Note-se, ilustrativamente, que as 

declarações aqui pertinentes podem se dar em fase pré-judicial — na qual o declarante ainda 

não é réu em acepção estrita. Do mesmo modo, o corréu pode ser, na realidade, um imputado 

em procedimento conexo (não sendo, formalmente, um corréu no processo em que o réu é 

acusado) ou mesmo um investigado (imputado em sentido amplo1) em investigação 

preliminar conexa, ou, se na mesma investigação, ainda não tenha sido formalmente 

acusado. 

Em suma, merece atenção a delimitação dos envolvidos nos pontos de debate do 

presente trabalho. Chamar-se-á de corréu aquele que faz as declarações incriminadoras, e 

réu o incriminado. Também usaremos, por conveniência, ambos os termos no singular, 

genericamente. Mas isso não significa que as considerações aqui realizadas se restrinjam às 

hipóteses em que somente dois cidadãos ocupam o polo passivo da ação penal, ou cada um, 

sozinho, polos passivos de processos conexos. Todo o estudo é válido para os casos em que 

                                                           
1 Sobre a imputação em sentido amplo, ver FERNANDES, Antonio Scarance. Reação defensiva à imputação. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 103-06. 
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mais de um corréu (acepção ampla) realiza declarações incriminadoras ao réu (acepção 

ampla), bem como quando essas declarações são contrárias a mais de um réu (acepção 

ampla). 

Evidentemente, poderá haver situações em que essa denominação “genérica” seja 

inviável, quando termos mais adequados serão empregados; ou, se empregada a 

denominação ampla, seja necessária a devida ressalva para não incorrer em confusão. Mas 

nada disso prejudica a generalidade aqui adotada para fins metodológicos e didáticos, 

buscando simplificar toda a gama de variáveis a serem enfrentadas. 

Esclarecidos esses termos2, apontam-se, como hipóteses jurídicas que carregam 

declarações incriminadoras do corréu: a confissão, o chamamento de corréu, a delação 

premiada e a colaboração premiada. 

Dividiremos o presente Capítulo em dois Tópicos (e estes em seus respectivos 

subitens). No primeiro deles, analisaremos esses quatro institutos. Note-se que, aqui, a 

abordagem será com referencial no corréu (portanto, o declarante, conforme esclarecida a 

terminologia ampla), ou seja, somente serão definidas essas hipóteses de ocorrência, bem 

como traçados os seus requisitos de validade e os caracteres indispensáveis à sua 

caracterização, nos limites do necessário. Uma ou outra característica menos relevante ao 

ponto crucial do tema-problema podem também ser abordadas, a fim de que o instituto possa 

restar devidamente caracterizado. Concluída a análise destes quatro institutos jurídicos, no 

segundo Tópico (3.2), algumas conclusões e opções terminológicas serão expostas e 

justificadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Os quais, destaque-se, permanecerão inalterados ao longo de todo o trabalho, devendo-se ter em mente a 

referência sempre ampla aos envolvidos nos pontos sensíveis ao presente estudo. 
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3.1 HIPÓTESES JURÍDICAS DE OCORRÊNCIA 

 

 

3.1.1 CONFISSÃO 

 

Para a exposição sobre a confissão nos limites exigidos pelo presente trabalho, 

dividiremos o estudo em quatro partes. Inicialmente, abordaremos sua definição, seu objeto 

e sua natureza jurídica, para que se tenha a base teórica necessária para compreensão do 

instituto. Depois, definiremos os aspectos que dão validade a uma confissão, sem os quais a 

mesma deverá ser considerada nula. Em um terceiro momento, descreveremos as 

características da confissão, com menção aos seus reflexos na atividade jurisdicional de 

valoração probatória. Por último, serão comentadas as espécies de confissão, e como e em 

que medida a confissão pode, em cada uma de suas espécies, congregar assertivas contrárias 

a outrem (réu incriminado). 

 

 

3.1.1.1 Definição, Objeto e Natureza Jurídica 

 

Em outros tempos, a confissão era considerada a “rainha das provas” (“la reine des 

preuves”, ou “probatio probatissima”)3. No continente europeu, à época dos procedimentos 

inquisitivos das monarquias absolutistas, toda a atividade probatória se assentava em torno 

da confissão. Segundo José Frederico Marques, os juízes de então sentiam a consciência 

apaziguada para julgar quando era possível declamar o “habemus confitentem reum”4. 

Fernando da Costa Tourinho Filho ensina que a confissão era assim considerada 

como a “rainha das provas” porque não haveria ninguém melhor do que o próprio acusado 

para saber se ele é ou não é culpado. De tão importante que era a confissão do acusado, 

torturava-se o pretenso culpado para extrair-lhe a declaração de reconhecimento de sua 

culpabilidade. Segundo o próprio autor por último referido, não é difícil crer que situações 

                                                           
3 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 3. ed., v. 2. Campinas: Millennium, 2009, 

p. 326. 
4 Cf. Elementos cit., p. 326. 
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haviam — aos montes — em que a tortura era pior do que a futura pena eventualmente a ser 

aplicada. Por essa razão, para evitar sofrer tortura5, muitos inocentes declaravam-se 

culpados6. 

Há autores que vinculam o ato de confessar com estados anímicos de 

arrependimento e de libertação do sentimento de culpa pelo fato alegadamente praticado. É 

nesse sentido que Hélio Tornaghi afirma que uma confissão atendível seria como um “raio 

de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos”, dissipando as dúvidas, 

orientando as ulteriores investigações e confortando, concomitantemente, “os escrúpulos do 

juiz e as preocupações da justiça dos homens de bem”7. Já Adalberto José de Camargo 

Aranha chama a confissão, no âmbito do processo penal, de “bálsamo aliviador de todas as 

angústias dos que nele assumem alguma responsabilidade”8. 

Em doutrina, dois eixos de conceituação podem ser encontrados: um que gravita 

em torno da definição de confissão como um testemunho, e outro em torno da ideia de 

assunção de culpa. 

No primeiro eixo, Nicola Framarino Dei Malatesta, antes de tratar da confissão, 

aborda, genericamente, o que chama de “testemunho do acusado”, pois aquela “não é mais 

                                                           
5 Ao tratar de aspectos históricos que vinculam a confissão à prática da tortura, Hélio Tornaghi ressalta que, no 

direito grego, o emprego da tortura era permitido, se o acusado fosse escravo. Já em Roma, a princípio, a tortura 

não era admitida. Com o tempo, passou-se a utilizar a tortura para obtenção da confissão, inclusive para homens 

livres. Tornaghi cita Ulpiano (56, D., 42, 1), que afirmou que “os que confessam em juízo, devem ser tidos 

como julgados” (in iure confessi, pro iudicatis habentur) e Paulo (1, D., 42, 1) (confessus pro iudicato est, qui 

quodammodo sua sententia damnatur); mais adiante, cita Farinácio, que haveria declarado que a confissão 

torna a coisa manifesta (confessio facit rem manifestam), induz a notoriedade (inducit notorium) e tem força 

de coisa julgada (habet vim rei iudicatae) (cf. Instituições de processo penal. 2. ed., v. 4. São Paulo: Saraiva, 

1978, p. 47). 
6 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 34. ed., v. 3. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 320. 

Aury Lopes Jr. lembra, ainda, a conexão entre a confissão e a “culpa judaico-cristã”, segundo a qual o réu deve 

confessar e se arrepender dos atos que praticou, buscando a remissão de seus pecados (cf. Direito processual 

penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 458). 
7 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal cit., p. 47. 
8 Cf. Da prova no processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 104-05. Esse autor ainda afirma que a 

origem da expressão “rainha das provas” encontraria sentido no “conforto que traz à consciência dos que 

trabalharam no processo”, destacando, outrossim, segundo defende, a importância do benefício psicológico 

dado aos juízes, promotores, defensores e policiais envolvidos na persecução, pois a confissão significaria a 

extirpação de um eventual erro judiciário (cf. Da prova no processo penal cit., pp. 104-05). Decerto, não se 

nega que a confissão dos imputados pode ensejar este efeito anímico nos participantes da persecução penal. 

Contudo, a razão de fundo ensejadora deste efeito é apenas aparente, pois a existência de uma confissão não 

pode ser confundida com o afastamento da possibilidade real de um erro na persecução. Encarar de maneira 

contrária significaria, a nosso ver, atribuir, ainda que de modo inconsciente, um valor probatório indevidamente 

elevado aos elementos advindos das declarações do imputado que confessa — quer quanto a fatos praticados 

somente por si, quer quanto a fatos praticados em coautoria ou participação com outrem —, retrocedendo na 

atual visão da confissão como relativa, tratada mais adiante. 
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que uma das espécies em que o testemunho pode determinar-se”9. Para este autor, o 

testemunho do acusado subdivide-se em testemunho do acusado sobre fato alheio e 

testemunho do acusado sobre fato próprio. Aquele, novamente se subdividiria em (i) 

“testemunho, sobre fato alheio, do acusado que confessa no todo ou em parte”, e (ii) 

“testemunho, sobre fato alheio, do acusado que se justifica”. O último, em (i) justificação, 

(ii) confissão e (iii) confissão justificada ou qualificada10. 

Já segundo José Frederico Marques, a confissão seria, sob o aspecto processual, um 

testemunho duplamente qualificado. De um lado, objetivamente, porque recai sobre fatos 

que são contrários ao interesse de quem realiza a confissão; e de outro, subjetivamente, 

porque provém do próprio imputado, e não de terceiro11. 

No segundo eixo destacado, de assunção de culpa, verifica-se que essa é abordada 

ora como sendo declarações de inculpação sobre a autoria do crime, ora como sendo do fato 

criminoso. 

Para Hélio Tornaghi, a confissão “é a declaração pela qual alguém admite ser autor 

de crime”12, e confessar seria, “portanto, aceitar, como verdadeira, a autoria de um fato 

ilícito, puro e simples, ou de circunstância exacerbante”13. 

Já Fernando da Costa Tourinho Filho define a confissão como sendo “o 

reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade”14. 

Ainda neste quadro de semelhanças conceituais, Magalhães Noronha a conceitua 

como “a declaração ou admissão pelo acusado do crime que praticou”.15 

Rogério Lauria Tucci tem a confissão criminal como sendo “a expressão 

designativa, pelo autor da prática criminosa, da realidade da imputação que lhe é feita”16. 

De Plácido e Silva traz o verbete jurídico confissão com a seguinte definição: 

 

CONFISSÃO. [...] Em matéria penal, é o reconhecimento da culpabilidade pela 

própria pessoa a quem o crime ou a contravenção é atribuída. 

                                                           
9 Cf. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. port. Waleska Girotto Silverberg. Campinas: Conan, 

1995, p. 127. 
10 Cf. A lógica das provas cit., p. 131. 
11 Cf. Elementos cit., pp. 326-27. 
12 Cf. Instituições de processo penal cit., p. 46. 
13 Cf. Instituições de processo penal cit., p. 46. 
14 Cf. Processo penal cit., p. 319. 
15 Cf. Curso de direito processual penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 110. 
16 TUCCI, Rogério Lauria. Habeas corpus, ação e processo. São Paulo: Saraiva: 1978, p. 193. Essa também é 

a definição adotada por ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão no processo penal. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61. 
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Em quaisquer dos casos, é a confissão o reconhecimento da verdade feita pela 

própria pessoa diretamente interessada nela, quer no cível, quer no crime, desde 

que ela própria é quem vem fazer a declaração de serem verdadeiros os fatos 

arguidos contra si, mesmo contrariando os seus interesses, e assumindo, por esta 

forma, a inteira responsabilidade sobre eles17. 

 

Mais detalhista é a conceituação de Guilherme de Souza Nucci, de quem, a partir 

de sua definição do ato de confessar, pode-se extrair que, no âmbito do processo penal, a 

confissão é a admissão “contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo 

pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, 

em ato solene e público, reduzido a termo”, da “prática de algum fato criminoso”18. 

Outro ponto sobre a confissão em que aparecem divergências na doutrina é quanto 

ao seu objeto. 

Para Hélio Tornaghi, o objeto da confissão é “a autoria e não o fato nem a culpa 

(lato sensu)”19, e acrescenta: “Objeto da confissão, portanto, é a autoria do fato. O réu 

confessa quando se diz autor do fato criminoso, causador do resultado punível, seja esse um 

dano ou apenas um perigo. À confissão se opõe a negativa de autoria”20 

José Frederico Marques sustenta que o objeto da confissão é aquilo que vem 

descrito na imputação e recai sobre fatos e acontecimentos do mundo exterior ou da vida 

psíquica interior, com as circunstâncias que os rodeiam21. 

Em sentido semelhante, Magalhães Noronha atribui o objeto da confissão à 

imputação, afirmando se tratar do “fato constitutivo do crime, com mais ou menos 

circunstâncias ou pormenores”22. 

Geraldo Batista Siqueira, a partir de Magalhães Noronha, também afirma que o 

objeto da confissão é a imputação23. Assim, o réu confessa “quando reconhece ser verdadeira 

a imputação que lhe é feita”24. Mas Batista Siqueira adverte que a “veracidade da imputação 

só se compatibiliza com a realização da totalidade do tipo e a resposta à indagação posta”25. 

                                                           
17 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 6. ed., v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 396. 
18 Cf. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 80. 
19 Cf. Instituições de processo penal cit., p. 51. 
20 Cf. Instituições de processo penal cit., p. 53. No mesmo sentido, também apontando a confissão como o 

reverso da negativa de autoria: TUCCI, Rogério Lauria. Habeas corpus cit., p. 194. 
21 Cf. Elementos cit., p. 327. 
22 Cf. Curso de direito processual penal cit., p. 110. 
23 Cf. Confissão e tipo penal. In: NUCCI, Guilherme de Souza; e MOURA, Maria Thereza de Assis (Orgs.). 

Doutrinas essenciais: Processo penal. V. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 605. 
24 SIQUEIRA, Geraldo Batista. Confissão e tipo penal cit., p. 605. 
25 Cf. Confissão e tipo penal cit., p. 605. 



107 

Com isso, pretende o autor chamar a atenção para o fato de que, não raras vezes, as 

confissões não refletem a deliberação dos interrogados. Da mesma maneira, há situações em 

que o réu confessa o pagamento indevido, mas nega, por exemplo, ter conhecimento da 

condição de funcionário público daquele a quem oferece a propina. Nesses casos, pode 

acabar reconhecendo a imputação de corrupção ativa, ainda que negue o aspecto intelectual 

do dolo, ou seja, o desconhecimento de uma elementar normativa. Por esses problemas, o 

autor chega à seguinte conclusão: “Fato ou crime, conforme a precisão terminológica, na sua 

integralidade e cuja autoria se procura, é o objeto da confissão, resultado do 

interrogatório”26. 

Guilherme de Souza Nucci realiza uma contraposição entre o objeto da prova e o 

objeto da confissão, asseverando: 

 

O objeto da prova, via de regra, são os fatos, mas secundariamente podem ser o 

direito e as regras de experiência. O objeto da confissão, no entanto, cinge-se 

somente aos fatos. E quais fatos são suscetíveis de confissão? Aqueles que digam 

respeito à autoria da infração penal e todas as suas circunstâncias27. 

 

Por fim, ainda sobre o objeto da confissão, cumpre citar Gustavo Badaró: 

 

O objeto da confissão é a autoria delitiva, mas também podem ser objeto de 

confissão o próprio fato em si e o elemento subjetivo do tipo. É possível que, ao 

confessar a autoria, o acusado também faça uma narrativa pormenorizada do 

próprio fato, com todas as suas circunstâncias, tais como o modo pelo qual 

executou o delito, as razões que teve, as condições de tempo e lugar, ou seja, as 

circunstâncias [...] e qualificadoras do crime [...]. Também é possível e válida a 

confissão quanto ao elemento subjetivo do crime28. 

 

Diante das divergências apontadas, convém nos posicionarmos. 

De pronto refutamos a possibilidade de se falar, aqui, em reconhecimento da 

veracidade ou da verdade acerca da autoria, do fato ou da imputação29. Essa negativa não 

possui o condão de afastar a ideia da verdade no processo penal, até mesmo porque, neste 

âmbito bastante mais amplo, são largos a discussão e os debates que já se travaram sobre o 

tema30. Refuta-se apenas a afirmação de que a confissão exprime o reconhecimento da 

                                                           
26 SIQUEIRA, Geraldo Batista. Confissão e tipo penal cit., p. 605. 
27 Cf. O valor da confissão cit., p. 87. 
28 Cf. Processo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 447. 
29 Como o fizeram expressamente, dentre os autores citados: TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo 

penal cit., p. 46; SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico cit., v. 1, p. 396; e SIQUEIRA, Geraldo Batista 

de. Confissão e tipo penal cit., p. 605. 
30 Cf., apenas como referência: BAPTISTA, Francisco das Neves. O mito da verdade real na dogmática do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo 
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veracidade acerca da autoria, do fato ou da imputação, e que o ato de confessar seria a 

admissão destes caracteres como verdade. Falar-se em “verdade” neste campo seria deslocá-

la de lugar31, transferindo-a para as alegações contidas na denúncia ou na queixa-crime, 

como se estas possuíssem uma verdade inata que é revelada (ou que seria confirmada) com 

a confissão do imputado. Além disso, declarar que a confissão se trata de uma admissão da 

veracidade da acusação significaria, também aqui, dar margem a uma indevida elevação do 

valor probatório da confissão, retrocedendo às suas origens de “rainha das provas”, pois seria 

a sua existência em um determinado processo (penal) o fator possibilitante de um julgamento 

conforme a “verdade”. Isso também serviria para tornar qualquer tentativa de retratação32 

uma inocuidade, uma vez que, revelada a “veracidade” da acusação no tocante à vinculação 

do confitente ao fato criminoso narrado, perigosamente tendenciosa seria a refutação da 

retratação pelo julgador da causa. 

Além disso, parece não haver sentido em extrair a autoria do objeto da confissão, 

pois a confissão é essencialmente a declaração do confitente a respeito de seu próprio vínculo 

com alguma conduta que lhe é imputada. Não seria adequado, portanto, dizer que o 

confitente confessa o fato. Por exemplo, em sendo o imputado acusado de roubar um banco, 

não se poderia dizer que, em seu interrogatório, o réu “confessou” que o banco foi roubado 

(fato), mas sim que confessou que ele roubou o banco (autoria do fato). Vale dizer, o 

confitente confessa a sua autoria, pois sem se falar do confitente como sujeito ativo ou autor, 

sequer seria hipótese de confissão daquele confitente33. 

Mas isso não parece ser solução suficiente à delimitação do objeto da confissão, 

pois uma simples indagação por um complemento pode ser feita: o confitente confessa a 

autoria de quê? 

Com efeito, é bastante difícil separar um fato do seu autor ou um autor do fato pelo 

qual é responsável34. Desse modo, prefere-se afirmar que o objeto da confissão é a autoria 

                                                           

penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013; e KHALED JR., Salah. A busca da verdade no processo 

penal: Para além da ambição inquisitorial. São Paulo: Atlas, 2013. 
31 MARTINS, Rui Cunha. O mapeamento processual da “verdade”. In: PRADO, Geraldo; MARTINS, Rui 

Cunha; e CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Decisão judicial: A cultura jurídica brasileira 

na transição para a democracia. Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. 76 e ss. 
32 Essa característica da confissão — a retratabilidade — será abordada na sequência. Cf. Tópico 3.1.1.3 infra. 
33 O próprio CPP parece assim entender: Art. 190: “Se confessar a autoria [...]” (g.n.). 
34 O mesmo já foi afirmado por LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 228, mas em outro contexto, 

a fim de justificar o recebimento do aditamento próprio pessoal da denúncia para incluir um corréu como marco 

interruptivo da prescrição da pretensão punitiva em relação a ele. 
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de um fato definido como crime na norma penal35. Tratando o fato que compõe o objeto da 

confissão dessa maneira, sob a ótica de sua descrição típica na lei penal36, permite-se atingir 

a adequada conclusão de Hélio Tornaghi no sentido de que a “confissão não é inconciliável 

com a licitude do fato (por exemplo, matei, mas em legítima defesa)”37, permitindo-se a 

inclusão da espécie qualificada38 enquanto confissão. Portanto, o objeto da confissão não é 

a autoria de um fato criminoso39 (ou somente o fato criminoso40), mas a autoria de um fato 

definido como crime pela lei penal (tipicidade objetiva). 

A visão contrária à aqui defendida, encampada por Guilherme de Souza Nucci, 

transparece sua origem em outro erro, que é a visão da natureza jurídica da confissão como 

meio de prova41. Como visto, Guilherme Nucci, ao tratar do objeto da confissão, introduz 

seu raciocínio a partir de seu posicionamento a respeito do objeto da prova, o qual afirma 

                                                           
35 Ressalvada a irrelevância probatória da confissão vinculada à materialidade dos crimes que deixam vestígios 

quando não realizado o exame de corpo de delito, por expressa vedação legal, contida no art. 158 do CPP: 

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não 

podendo supri-lo a confissão do acusado”. 
36 Afirma Geraldo Batista de Siqueira: “A confissão do réu subordina-se inteiramente à estrutura do tipo. 

Simples é a interpretação da confissão, dependendo da menor ou maior complexidade estrutural do tipo. Tipos 

temos — e em grande profusão — que, ricos em dados normativos e subjetivos, exigem, no ato do 

interrogatório, uma resposta clara, compreensiva de todas as elementares, sob pena de não se ter uma confissão, 

a despeito do ‘é verdadeira a imputação’” (cf. Confissão e tipo penal cit., p. 608). 
37 Cf. Instituições de processo penal cit., pp. 52-53. Esse autor expõe ser possível que o corréu, ao confessar, 

relate o fato em sua materialidade e indique circunstâncias que excluam a ilicitude da ação praticada ou a sua 

culpa; porém, que essas circunstâncias não integrariam o objeto da confissão (cf. Instituições de processo penal 

cit., p. 53). 
38 Trataremos da confissão qualificada no Tópico 3.1.1.4 infra. 
39 Entendido crime como ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, defender que um fato criminoso 

integra o objeto da confissão seria tornar absolutamente sem sentido a hipótese (que será tratada adiante) de 

confissão qualificada, na qual o confitente admite a prática do fato típico, mas alega uma excludente de 

ilicitude. Confessa, portanto, sua autoria a respeito de um fato típico, mas lícito. Sobre o conceito analítico de 

crime, aqui adotado, cf., por todos, BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: Parte geral. 13. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 210; WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: Una introducción 

a la doctrina de la acción finalista. Trad. esp. José Cerezo Mir. Barcelona: Ariel, 1964, pp. 61-68; e CEREZO 

MIR, José. Derecho penal: Parte general. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 373-82. 
40 Assim, como já visto, NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 87. TORNAGHI, Hélio. 

Instituições de processo penal cit., p. 53, apesar de afirmar que o objeto da confissão é a autoria, declara que o 

“réu confessa quando se diz autor do fato criminoso, causador do resultado punível”. BADARÓ, Gustavo. 

Processo penal cit., p. 447, trata o objeto da confissão como sendo, primordialmente, a autoria delitiva, dando 

a entender que, na confissão, o sujeito necessariamente se vincula a um fato criminoso. Tanto que, logo na 

sequência, ao tratar do fato como objeto secundário da confissão, detalha esse posicionamento exemplificando 

que isso pode ocorrer a respeito das circunstâncias do crime, do modo de execução do delito, das qualificadoras 

do crime, etc. 
41 Nesse sentido, Nucci afirma ser “inegável que a confissão é um meio de prova” (cf. O valor da confissão 

cit., p. 85). Esse autor endossa sua posição com base em Mittermaier, que assevera que “la confesión del 

acusado, es decir, la declaración dirigida contra él, hecho que por consecuencia le perjudica, tiene gran 

importancia en los asuntos criminales, aun cuando además sea necesario considerarla bajo diferentes 

aspectos, según la forma del procedimiento. Sería negar la evidencia, rehusar que la confesión sea un medio 

de prueba” (cf. Tratado de la prueba en materia criminal. 9. ed. Madrid: Reus, 1959, p. 251). No mesmo 

sentido: ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., p. 67. Como teremos oportunidade de expor, discordamos 

desse posicionamento. 
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ser “os fatos42, mas secundariamente podem ser o direito e as regras de experiência”43. A 

despeito da premissa equivocada, somente assim se atingiria a conclusão de que o objeto da 

confissão são os fatos, justamente porque o objeto da prova também o seriam, aproximando 

a natureza jurídica da confissão à noção de meio de prova. 

Apesar de inserida junto aos meios de prova pelo CPP44, a confissão não é um meio 

de prova. Em terminologia da prova, linguagem técnica de direito probatório, os meios de 

prova são “uma atividade endoprocessual que se desenvolve perante o juiz, com o 

conhecimento e a participação das partes, visando a introdução e a fixação de dados 

probatórios no processo”45. A confissão, enquanto declarações designativas da autoria do 

confitente a respeito de um fato definido como crime, é introduzida e fixada no processo por 

intermédio de algum meio de prova, e não ela própria seria este veículo de fixação das 

informações probatórias no processo. 

No campo processual civil, o assunto é questionado por Cândido Rangel 

Dinamarco: 

 

A própria confissão e os fatos confessados vêm ao conhecimento do juiz em 

declaração endereçada a ele (petições) ou através de algum meio de prova 

realizado no processo. Como declaração de conhecimento de fatos, ela pode ser 

prestada no depoimento pessoal do confitente, ou constar de documento trazido 

por ele mesmo ou pelo adversário (cartas, correspondência postal ou eletrônica, 

anotações, registros explícitos em computador etc.); esse documento, quando 

constituído fora do processo, pode vir a ser objeto de um perícia destinada a 

comprovar sua autenticidade ou a autenticidade da assinatura; se a confissão 

houver sido prestada extrajudicialmente, também por prova testemunhal será 

                                                           
42 Na realidade, uma outra crítica pode ser feita a respeito da terminologia da prova inadequadamente 

empregada por Nucci. Ao tratar do conceito de objeto da prova, Antonio Magalhães Gomes Filho afirma que 

“não é exato dizer que a prova destina-se a obter o conhecimento sobre um fato, pois, antes disso, o que se 

apura no processo é a verdade ou a falsidade de uma afirmação sobre um fato. É que o fato, como fenômeno 

do mundo real, somente poderia ser constatado no próprio momento em que se verifica; não é possível, 

portanto, provar um acontecimento passado, mas somente demonstrar se uma afirmação sobre este é ou não é 

verdadeira”. Diante disso, o autor referido conclui que “o thema probandum é determinado pelas proposições 

representativas do fato juridicamente relevantes, e colocadas pelas partes como base da acusação e da defesa” 

(cf. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

e MORAES, Maurício Zanoide de. Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: 

DPJ, 2005, p. 317). No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco define o objeto da prova como sendo “o 

conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para todos os julgamentos a 

serem feitos no processo” (cf. Instituições de direito processual civil. 6. ed., v. 3. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 57). 
43 Cf. O valor da confissão cit., p. 87. 
44 A confissão criminal está regulada nos arts. 197 a 200 do CPP (Capítulo IV – “Da confissão”, Título VII – 

“Da prova”, Livro I – “Do processo em geral”), e arts. 307 a 310 do Código de Processo Penal Militar (Capítulo 

III – “Da confissão”, Título XV – “Dos atos probatórios”, Livro I). O Código de Processo Civil também aloca 

a confissão no capítulo das provas, ainda a tratando como meio de prova (arts. 389 a 395; Seção V – “Da 

Confissão”, Capítulo XII – “Das Provas”, Título I – “Do Procedimento Comum”, Livro I – “Do Processo de 

Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”, Parte Especial). No direito penal material, a confissão é uma 

circunstância atenuante da pena, conforme o art. 65, III, d, do Código Penal. 
45 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova cit., p. 309. 
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possível fazer o juiz saber que a parte confessara e o que confessara. Ela não é 

portanto um meio de prova, embora sua própria efetividade e a dos fatos 

confessados sejam suscetíveis de valer como elemento de convicção do juiz — 

desde que trazidos ao processo através de um dos meios de prova admitidos46. 

 

Dinamarco arremata seu entendimento com um argumento entusiástico, 

contradizendo aqueles que defendem a confissão como meio de prova47. Diz o autor que, se 

“a confissão fosse meio de prova, ao especificar provas [...] seria lícito a cada uma das partes 

pedir que o adversário fosse intimado a confessar. Absurdo!”48. 

Já no processo penal, podemos nos valer da refutação levada a efeito por Antonio 

Magalhães Gomes Filho e Gustavo Badaró: 

 

confissão é o resultado de uma declaração de vontade que deve ser formalizada, 

podendo ser realizada dentro e fora do processo. Assim, a confissão extrajudicial 

deverá ser consubstanciada em algum documento, e será este documento o meio 

de prova produzido no processo e não a própria confissão. Já a confissão judicial 

ocorre em sede de interrogatório, não sendo, portanto, um meio de prova, mas o 

resultado eventual do interrogatório. Neste caso, o meio de prova, para aqueles 

que assim o consideram49, será o próprio interrogatório”.50 

 

Contudo, “resultado eventual do interrogatório”51 — apesar de a confissão ser 

efetivamente isso — não traduz a sua natureza jurídica. 

                                                           
46 Cf. Instituições cit., p. 99. 
47 Também no campo do processo civil, de modo diverso ao aqui defendido e também contrário à posição de 

Dinamarco, Moacyr Lobo da Costa atribui a natureza de meio de prova à confissão. Diz, ainda, que (i) a 

confissão somente pode versar sobre os fatos da causa; (ii) a confissão faz prova contrária ao confitente; e (iii) 

a confissão dispensa a parte ex adversa de produzir provas acerca do fato constitutivo de seu direito (cf. 

Confissão e reconhecimento do pedido. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 73). 
48 Cf. Instituições cit., p. 99. 
49 A ressalva é pertinente, pois a natureza jurídica do interrogatório como meio de prova também não é pacífica. 

Com o advento da Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, o enfoque dado ao assunto no CPP mudou, 

revelando a sua natureza de meio de defesa, especialmente a partir da nova redação (que permanece inalterada 

até hoje) do art. 186, in verbis: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, 

o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de 

não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em 

confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. Sobre isso, cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. O 

interrogatório como meio de defesa (Lei 10.792/2003). In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 13, n. 

53, 2005, pp. 185-200. A autora destaca que “do interrogatório, voluntariamente prestado — rectius, das 

informações espontâneas do acusado, assegurada sua liberdade de consciência —, podem surgir elementos que 

constituam ‘fonte de prova’. Assim, a correta conceituação do interrogatório [...] é a de que constitui ele meio 

de defesa, que — se conforme o acusado falar — pode eventualmente servir como fonte de prova” (cf. O 

interrogatório cit., pp. 186-87). A assertiva não é totalmente incompatível com nosso posicionamento, uma vez 

que a própria autora reconhece que, a partir das declarações do acusado em seu interrogatório, podem advir 

elementos, os quais qualifica como “fonte de prova”. Para nós, tratam-se de elementos de prova, em 

terminologia técnica, como abordaremos. 
50 GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e BADARÓ, Gustavo. Prova e sucedâneos de prova no processo penal 

brasileiro. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 15, n. 65, 2007, p. 179. 
51 Gustavo Badaró repete esse posicionamento em Processo penal cit., p. 447. 
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Independentemente do modo como fixadas no processo e do valor probatório que 

se pode atribuir a elas, as declarações do confitente podem ser valoradas pelo julgador da 

causa, constituindo, assim, verdadeiros elementos de prova. Na definição de Antonio 

Magalhães Gomes Filho: 

 

na terminologia do processo, a palavra prova serve também para indicar cada um 

dos dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato 

que interessa à decisão da causa. É o que se denomina elemento de prova [...]. 

Constituem elementos de prova, por exemplo, a declaração de uma testemunha 

sobre determinado fato, a opinião de um perito sobre a matéria de sua 

especialidade, o conteúdo de um documento etc.”52. 

 

Com efeito, em seu interrogatório, caso o interrogado decida por confessar — de 

maneira consciente e espontânea, e ciente de seu direito ao silêncio —, proferirá declarações 

acerca de sua autoria sobre um fato definido como crime. São essas declarações os dados 

objetivos que serão introduzidos e fixados no processo, e poderão, dentro de certas balizas 

legais, ser valorados pelo juiz. A confissão, então, possui natureza jurídica de elementos de 

prova, pois nada mais são do que declarações a respeito do thema probandum — dados 

objetivos fixados no processo que servirão à valoração judicial53. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 545, cujo teor é: 

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará 

jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Se a confissão pode servir à 

formação do convencimento judicial, é porque ela consta no processo como elemento de 

prova54 suscetível de análise pelo juiz55. 

                                                           
52 Cf. Notas sobre a terminologia da prova cit., p. 307.  
53 Nesse sentido, retomando a referência a Magalhães Gomes Filho (cf. Notas sobre a terminologia da prova 

cit., p. 307), se as declarações da testemunha sobre um determinado fato são elementos de prova, não há porque 

não atribuir à confissão que diga respeito à autoria do confitente sobre este mesmo fato também a natureza 

jurídica de elemento de prova. A natureza jurídica, aqui, é da própria coisa analisada, e nada diz respeito ao 

seu valor probante. O fato de a confissão ser relativa em termos de valor probatório, enquanto que a testemunha 

tem o dever de veracidade, nada diz respeito à sua natureza jurídica. Ainda que não expresse esse 

posicionamento, Cândido Rangel Dinamarco admite que os “fatos confessados sejam suscetíveis de valer como 

elemento de convicção do juiz” (cf. Instituições cit., p. 99), o que dá pistas claras de sua natureza jurídica de 

elementos de prova. 
54 Afirma Enio Luiz Rossetto: “A confissão não dispensa o juiz de praticar todas as diligências necessárias, a 

fim de adquirir o convencimento da verdade da confissão e de existência do delito, de sorte que será interrogado 

sobre todas as circunstâncias do delito e sobre se foi autor ou cúmplice e se conhece algumas pessoas que 

testemunharam ou tiveram conhecimento dos fatos. Enfim, é um meio de prova como qualquer outro, devendo 

ser sopesado com os demais” (cf. A confissão cit., p. 67). Discorda-se dessa última frase, apesar de inteiramente 

correta a anterior. A valoração judicial (ou uma espécie de sopesamento das provas, como nomeia Rossetto) é 

feita sobre a credibilidade das fontes de prova e sobre a atendibilidade dos elementos de prova (neste sentido: 

BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 382). Não se valora (ou sopesa) o meio de prova, pois este é 

somente a atividade de introdução e fixação dos dados objetivos (elementos de prova) no processo. 
55 Convergência com nosso posicionamento pode ser encontrada em uma nota de rodapé do livro de 

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. 1. ed. São Paulo: Revista 
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Em suma, entendemos que a confissão tem natureza jurídica de elementos de prova. 

Pode ser definida como a expressão designativa da autoria própria sobre um fato definido 

como crime pela norma penal, feita por quem seja imputado de um crime, tendo pleno 

discernimento, de maneira voluntária, expressa e pessoal, diante da autoridade competente, 

em ato solene e público, e reduzido a termo. Dessa definição, extrai-se que o objeto da 

confissão é a autoria (própria) de um fato definido como crime (tipicidade objetiva). 

 

 

3.1.1.2 Aspectos de Validade 

 

Para análise dos requisitos de validade da confissão, partiremos da definição há 

pouco apresentada, em larga medida embasada na definição de Guilherme Nucci — à qual 

já foi realizada nossa ressalva a respeito do objeto da confissão —, pois é a mais completa e 

que consegue congregar todos os elementos56 da confissão em um só conceito. 

A confissão é ato pessoal e, portanto, não pode ser realizada por preposto — salvo, 

por razões óbvias, em caso de imputação de crime ambiental a uma pessoa jurídica, pois essa 

confessaria por intermédio de um preposto ou representante legal (pessoa física), a quem 

tenham sido outorgados poderes específicos para confessar. É natural que somente a pessoa 

imputada de um crime pode confessar sua própria autoria a respeito do “fato”57. Dessa 

                                                           

dos Tribunais, 2017, p. 65, n. 53, em que o autor afirma: “Confissão não é meio, mas elemento de prova”. 

Contudo, a explicação de seu posicionamento é dada a partir da transcrição do mesmo artigo de Magalhães 

Gomes Filho e Gustavo Badaró por nós já referido(cf. n. 50 supra, neste Capítulo), no qual se verifica que, na 

realidade, em momento algum esses autores afirmam que a confissão é elemento de prova ou a analisam sob 

esta natureza jurídica (seria, como citado, um “resultado eventual do interrogatório”). Na Itália, o entendimento 

doutrinário pela natureza jurídica da confissão como elemento de prova é detalhado por LUPÁRIA, Luca. La 

confessione dell’imputato nel sistema processuale penale. Milano: Giuffrè, 2006, pp. 57-59. 
56 Alguns desses elementos são tratados pela doutrina como requisitos de validade da confissão, como é o caso 

de ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., pp. 111 e ss, que elenca o ato expresso, perante juiz competente, 

a liberdade e a espontaneidade da confissão como requisitos extrínsecos de validade. Já Guilherme Nucci 

apresenta, primeiro, como elementos característicos da confissão (cf. O valor da confissão cit., pp. 82 e ss.), 

para, posteriormente, retomar alguns desses elementos (confissão deve ser expressa e reduzida a termo, 

realizada perante autoridade competente, ser voluntária, pessoal e produzida por pessoa capaz) para apresentá-

los como requisitos extrínsecos da validade do ato confessório (cf. O valor da confissão cit., pp. 156 e ss.). 

Aqui, tomaremos uns pelos outros, não nos preocupando em buscar uma precisão terminológica a determinar 

se os elementos que analisaremos são caracteres da confissão ou se são requisitos de sua validade. Basta que 

se tenha em mente que, ausente qualquer dos elementos que destacaremos, a confissão não será passível de 

consideração pelo juiz no momento de decidir o mérito. 
57 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., pp. 82 e 160. Sobre nossa visão do “fato” como 

objeto da confissão, já fizemos a devida consideração (cf. 3.1.1.1 supra). 
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maneira, não se admite, no processo penal, a confissão ficta, admitida no processo civil, que 

ocorre quando o réu não contesta o pedido do autor58 (efeitos da revelia59). 

A confissão é ato solene, público e formal, realizado perante a autoridade 

competente. Quer dizer, existe lugar e forma para acontecer, que é o interrogatório do 

confitente, realizado em atenção ao princípio da publicidade60, e perante a autoridade 

competente — seja ela um juiz (processo judicial), um delegado (inquérito policial), um 

militar (processo penal militar) ou um parlamentar (Comissão Parlamentar de Inquérito), ou 

qualquer outra autoridade de expediente administrativo de investigação preliminar de 

infração penal. Assim, não é válida a “confissão” realizada por um preso ao agente policial 

que o conduz, ou a de um encarcerado ao agente penitenciário61. Nesses casos, não se está 

diante de uma confissão, em sentido técnico-jurídico, mas tão só de uma revelação, informal, 

contrária ao próprio imputado62. 

Além disso, não existe confissão criminal tácita ou implícita, pois é sempre um ato 

expresso, que deve ser reduzido a termo63. Não se pode realizar um raciocínio indutivo ou 

dedutivo sobre as declarações do confitente64, inclusive quanto aos seus gestos e 

expressões65, devendo o ato de confessar restar expressamente realizado pelo confitente. 

A confissão também somente pode ser realizada por quem tenha pleno 

discernimento sobre a ato confessório. Esse caractere não diz respeito apenas ao “louco” ou 

quem não possua “tino”, como afirma Nucci66. O confitente deve ter pleno discernimento a 

respeito das consequências de seu ato. Por isso, é imprescindível a defesa técnica efetiva, 

cabendo ao defensor orientar o imputado a respeito das implicações que a confissão acarreta 

                                                           
58 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 447. 
59 CPC, art. 344: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor”. 
60 “Ausente esta [a publicidade], o ato não toma a forma prevista em lei e poderá ser infirmado. Logo, confissão 

é uma declaração produzida a portas abertas, salvo raras exceções também previstas em lei, mas que não 

excluem totalmente essa publicidade, pois o advogado, onde quer que seja produzida, tem o direito de 

acompanhar o ato” (NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 84). Sobre a publicidade como 

corolário do conteúdo do direito ao confronto na realidade pátria, ver Tópico 5.1.1 infra. 
61 Ainda que, nesses exemplos, fossem intimados o agente policial ou o agente penitenciário para deporem, 

estar-se-ia diante de provas testemunhais, mas jamais de confissão. E, imprescindível que se diga, com evidente 

desvalor probatório. 
62 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 83. 
63 CPP, art. 199: “A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado 

o disposto no art. 195”. 
64 ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., pp. 111-12. 
65 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 83, que é bastante enfático: “Ou quer o indivíduo 

confessar e o faz pessoalmente, de modo expresso, ou não se pode considerar confissão os atos produzidos por 

interposta pessoa, tampouco os fatos deduzidos de outros, de maneira implícita”. 
66 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 84. 
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— positiva e negativamente67. Além disso, cabe ao juiz da causa, antes de iniciar as 

perguntas do interrogatório, informar (e explicar) sobre o seu direito ao silêncio e de não 

responder às perguntas formuladas68, destacando que o exercício deste direito fundamental69 

não importará em confissão, tampouco poderá ser interpretado em seu desfavor70. 

Por fim, a confissão deve ser um ato voluntário, ou seja, livre de qualquer vício ou 

coação sobre o confitente71. Não pode a confissão, claro, ser obtida mediante tortura física 

ou psíquica, ou mediante métodos como hipnose, soros da verdade, detectores de mentira, 

ou qualquer expediente que extraia do confitente seu ânimo voluntário de confessar. A 

confissão, portanto, deve ser realizada voluntariamente pelo confitente72, ainda que não 

espontaneamente73. 

Em síntese, a confissão válida é somente aquela feita pelo próprio confitente (em 

nossa terminologia genérica, o corréu), que o faz com pleno discernimento e instruído pela 

defesa técnica, de maneira voluntária e expressa, em ato solene, formal e público, perante a 

autoridade competente. Qualquer transgressão a esses aspectos de validade tornam o ato 

confessório nulo. 

 

 

                                                           
67 CPP, art. 185, § 5º: “Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista 

prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a 

canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente 

na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso”. 
68 Sobre a colisão do direito ao silêncio do corréu com o direito ao confronto do réu e suas implicações, ver 

Tópico 5.2 infra. 
69 CF, art. 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”. 
70 CPP, art. 186: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será 

informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 

perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá 

ser interpretado em prejuízo da defesa”. 
71 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 447. 
72 CADH, art. 8(3): “A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza”. 
73 Valemo-nos das explicações de David Teixeira de Azevedo: “A espontaneidade do comportamento 

pressupõe uma decisão autônoma, sem interferência decisiva externa; é o produto do conhecimento das 

circunstâncias da ação e das consequências dela no plano jurídico, natural e moral sem qualquer ação 

persuasiva ou coativa. Já a voluntariedade do comportamento implica uma decisão livre, em maior ou menor 

grau, a partir da adesão do sujeito a fins práticos e morais ainda que influenciado por fatores ou motivos 

externos. A coação externa pode retirar a espontaneidade de uma conduta, mas somente a coação absoluta 

anula a vontade, porquanto o sujeito não escolhe entre dois fins porque não há margem de liberdade, o que 

subtrai do ato sua qualidade moral” (cf. Delação premiada e direito de defesa. In: Boletim IBCCRIM, v. 22, n. 

265, 2014, p. 4). 
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3.1.1.3 Características 

 

Abordados os elementos que definem a confissão e lhe dão validade para a 

apreciação pelo juiz, cumpre abordar as suas três características: a relatividade, a 

retratabilidade e a divisibilidade. 

A confissão tem a característica de ser relativa porque o seu valor probatório não 

pode ser considerado absoluto. Como dispõe o art. 197 do CPP: 

 

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. 

 

Essa relatividade do valor probatório da confissão é sinal inequívoco da superação 

da ideia de “rainha das provas”, não devendo mais ser buscada a qualquer custo, não gozando 

mais de prestígio superior ao das demais espécies de prova74, e jamais podendo ser valorada 

isoladamente, sem cotejo com os demais elementos de prova produzidos a partir dos meios 

de prova (documental, testemunhal, pericial etc.)75. De se destacar o já referido art. 158, que 

torna inadmissível a valoração de uma confissão quando a infração penal deixar vestígios e 

não houver sido realizado o exame de corpo de delito. 

A própria Exposição de Motivos do CPP, de autoria de Francisco Campos, já 

afastava o valor absoluto da confissão como elemento de convicção: 

 

“A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua 

culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor 

decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica 

adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica 

subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade 

material. O juiz criminal é, assim, restituído a sua própria consciência. Nunca é 

demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de 

opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos 

legais na aferição das provas, mas não pode abstrair‑se ou alhear‑se ao seu 

conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente 

nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social”. 

 

As outras duas características da confissão são extraídas do art. 200 do CPP: “A 

confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado 

no exame das provas em conjunto”. 

                                                           
74 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 457. 
75 ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., p. 83. 
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A retratabilidade indica que o confitente pode se desdizer, voltar atrás76. Se a 

confissão é um ato de vontade, voluntário, perfeitamente possível que o confitente, também 

por ato de vontade, retrate-se. 

Gustavo Badaró ressalta que existem duas posições sobre a retratabilidade: uma, de 

que seria possível somente nos casos em que a confissão foi fruto de um vício de vontade, e 

outra de que a retratação é livre, pois não existe direito adquirido da acusação sobre as 

declarações do imputado. Conforme já destacado, a confissão somente pode ser fruto de um 

ato de vontade; do contrário, não será confissão. Por essa razão, assim como Badaró, 

entendemos que a confissão fruto de vício de vontade acarreta nulidade do ato, e não a 

possibilidade de o confitente se retratar. A retratação é uma manifestação de vontade, 

mediante a qual o imputado retira a eficácia jurídica de um ato precedente (a confissão)77. 

Por outro lado, assim como a confissão é relativa, o valor da retratação também o 

é, e o juiz pode pôr em choque a retração com os demais elementos presentes nos autos, para 

que constate se a retração foi sincera ou não78. Ademais, a retratação pode se dar a respeito 

de toda a confissão, passando-se a negar a autoria, bem como apenas sobre alguns dos 

elementos das declarações anteriores79. Por exemplo, negando um concurso de pessoas na 

espécie de coautoria e, assim, retratando-se para assumir ser partícipe do fato; ou, em outro 

exemplo, mantendo a autoria do fato criminoso, mas passando a negar que tenha sido 

cometido mediante violência. 

Certamente, hipóteses concretas de retratação ocorrem, de maneira mais 

significativa, quando há confissão na fase pré-processual80 e essa é retratada no 

interrogatório judicial. Nesses casos, o investigado confessa perante a autoridade policial e, 

depois, quando interrogado pelo juiz, retrata-se, negando os termos confessórios81. Menos 

                                                           
76 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal cit., p. 324. 
77 Cf. Processo penal cit., pp. 448-49. 
78 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal cit., p. 324, no qual destaca considerar que uma 

confissão que encontra convergência com os demais elementos de prova, e que posteriormente é retratada, 

pode ainda gerar a condenação, ante a irrelevância da retratação para a formação do convencimento judicial. 
79 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 449. 
80 No próximo subitem, detalharemos as classificações da confissão, dentre as quais a judicial e a extrajudicial. 
81 Destaque-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base 

em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais 

provas produzidas” (STF, Inq 4119, 2ª Turma, Rel. Teori Zavascki, DJe 05-02-16). No mesmo sentido: STF, 

HC 100693, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, DJe 13-09-11; STF, HC 103205, 1ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 

DJe 10-09-10; e STF, HC 73898, 2ª Turma, Rel. Maurício Corrêa, DJ 16-08-96. 
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comum seria a retratação de uma confissão realizada perante o juiz, no curso do processo. 

Todavia, diante da previsão do art. 196 do CPP82, a hipótese é perfeitamente possível. 

Por fim, a confissão é divisível, característica por meio da qual o juiz pode aceitar 

como sincera e legítima uma parte da confissão, mas outra não83. É evidente que a cisão 

deverá ser feita de maneira coerente e lógica pelo juiz84. A possibilidade de aceitar parte da 

confissão (ou da retratação) e refutar outra é corolário do livre convencimento judicial. Cabe 

ao juiz, com regras de crítica racional, analisar o conjunto probatório dos autos e as 

circunstâncias do caso concreto, e aceitar ou recusar, em parte ou em bloco, os elementos 

advindos das declarações do confitente85. 

Sobre a divisibilidade da confissão e o cotejamento com outros elementos de prova, 

são ainda válidas as lições de Nicola Framarino Dei Malatesta: 

 

Para legitimar a divisão da confissão em duas partes, de que se rejeita uma e se 

aceita outra, não nos parece suficiente que a parte rejeitada seja contraditada pelas 

provas, e a parte aceita seja simplesmente não contraditada. Além de ser não 

contraditada a parte aceita, parece-nos ao mesmo tempo necessário que ela seja 

confirmada pelas provas, ainda que simplesmente indiretas. [...] a confissão não 

pode legitimamente dividir-se senão quando uma sua parte é contestada pelas 

provas, ou, numa palavra, reprovada, e outra é confirmada pelas provas, ou, numa 

palavra, comprovada86. 

 

Tratadas as características da confissão — sua relatividade em termos de valor 

probante, a sua retratabilidade e a sua divisibilidade —, passemos a descrever as espécies de 

confissão. 

 

 

3.1.1.4 Espécies 

 

As espécies de confissão podem ser extraídas de classificações conforme o local ou 

conforme o conteúdo. 

                                                           
82 “A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer 

das partes”. 
83 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal cit., p. 324. 
84 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 130. 
85 ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., p. 81. 
86 Cf. A lógica das provas cit., pp. 188-89. 
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Quanto ao local, ela pode ser judicial ou extrajudicial. A confissão judicial é aquela 

que se dá no próprio processo, perante o juiz, atendendo às formalidades legais87. A 

confissão extrajudicial é toda confissão, em sentido técnico, que não é realizada em juízo, 

ou seja, abrange todas as formas de investigação de infrações penais, previstas em lei88. Pode 

se dar no auto de prisão em flagrante, no inquérito policial, em uma sindicância 

administrativa, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, etc.89 

De se notar que, jurisdicionalizada a causa penal, os elementos da confissão 

extrajudicial (assim como todos os elementos de informação coletados, por força do art. 12 

do CPP90) chegarão ao juiz invariavelmente91 (o termo do interrogatório na fase de 

investigação). Isso implica na necessidade de se ater à realidade do fato de que aquele termo 

foi produzido em fase de investigação preliminar e, portanto, há a possibilidade de não ter 

havido a assistência de defensor técnico. Por essa razão, quando do interrogatório judicial, é 

de bom senso indagar ao interrogado sobre aquele documento que contém os elementos da 

sua confissão que foi realizada extrajudicialmente. Nessa ocasião, poderá o imputado 

confessar judicialmente ou se retratar, conforme manifestação de sua vontade, inclusive 

podendo permanecer em silêncio92. 

Quanto ao conteúdo, a confissão pode ser simples, complexa ou qualificada. 

Evidentemente, as classificações por critérios de lugar e conteúdo não são excludentes entre 

si, de modo que as confissões simples, complexa e qualificada podem ser judiciais ou 

extrajudiciais. 

                                                           
87 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 448; ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., p. 105; e NUCCI, 

Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 89. 
88 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 89. 
89 Merece destaque a posição de Aury Lopes Jr., no sentido de que “perdeu completamente o sentido a distinção 

entre confissão ‘judicial’ e ‘extrajudicial’, pois somente pode ser valorada a confissão feita em juízo. Perdeu 

sentido, assim, o art. 199 do CPP” (cf. Direito processual penal cit., p. 458). De fato, a confissão judicial há 

de possuir, posta em comparação isoladamente com a confissão extrajudicial, uma inerente credibilidade 

superior. No entanto, não concordamos com a total exclusão do instituto da confissão extrajudicial. A despeito 

de todas as patologias sistêmicas e desvirtuamentos vários que a realidade coloca, com maior frequência do se 

gostaria, diante dos operadores do Direito, as declarações de um imputado, realizadas em qualquer sede 

investigativa fora do juízo, que designe seu vínculo de autoria com um fato definido como crime e preencha 

todos os seus elementos (aqui, especialmente, a voluntariedade), são, tecnicamente, uma confissão, e servem, 

no mínimo, como elementos de informação para a formação da opinio delicti. Não se pode, pois, simplesmente 

declarar a exclusão da confissão extrajudicial, sob pena de o enfrentamento de todas as suas decorrências restar 

acomodado, sem provimento de uma solução que atenda aos preceitos fundamentais em jogo. Questões como 

essa, pertinentes ao direito ao confronto, serão debatidas adiante (cf. Tópico 5.3 e seus subitens infra). 
90 “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”. 
91 Segundo BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 448, o termo de depoimento que contém a confissão 

extrajudicial é, no processo, meio de prova documental. 
92 As implicações dessa problemática, frente ao direito ao confronto, serão analisadas nos Tópicos 5.2 e 5.3, e 

seus subitens infra. 
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A distinção entre confissão simples e complexa reside no reconhecimento, “liso e 

claro”93, da autoria de um fato definido como crime ou a autoria de vários fatos típicos94. 

Tanto na confissão simples, quanto na confissão complexa, quer sendo realizadas 

em fase pré-processual, quer realizadas em juízo, podem originar declarações incriminadoras 

de outrem por parte do confitente. Nesses casos, o fato típico, seja ele apenas único ou plural 

(confissão simples ou complexa, respectivamente), é praticado em concurso de agentes, e o 

corréu confessa a autoria (rectius: coautoria ou participação), “lisa e clara”, conforme lhe foi 

imputada, implicando o(s) outro(s) sujeito(s) ativo(s). 

Os exemplos podem ser dos mais variados possíveis, pois a confissão é “lisa e 

clara”, de reconhecimento do fato típico, sem alegações que visem amenizar a imputação. 

Dessa maneira, o acusado de um homicídio em coautoria com terceiro, que confessa e admite 

tal conduta em toda a sua abrangência, inclusive declarando que foi praticada em concurso 

com outro imputado. O funcionário público que confessa haver recebido, do réu acusado de 

corrupção ativa, vantagem indevida para praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

A seu turno, a confissão qualificada dá-se quando “a parte reconhece os fatos que 

lhe são prejudiciais em íntima conexão com acréscimos e limitações tendentes a reforçar o 

seu direito de liberdade”95. Dá-se quando “o acusado reconhece a existência do fato, mas 

acrescenta-lhe circunstâncias ou pormenores que o favorecem”96. Mittermaier a define como 

sendo aquela que não inclui o crime em toda a sua extensão, 

 

o no señala ciertos caracteres del hecho acriminado, o también que encierra 

ciertas restricciones que impiden sus efectos en lo concerniente a la aplicación de 

la pena, tienen por objeto provocar una menos rigurosa97. 

 

                                                           
93 “La confesión es simple cuando quien la efectúa reconoce lisa y llanamente su participación en el delito 

atribuido” (BERTOLINO, Pedro. Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. 2. ed. 

Buenos Aires: Depalma, 1989, p. 296). 
94 Assim, ROSSETTO, Enio Luiz. A confissão cit., p. 97; e BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 448. 

Guilherme de Souza Nucci realiza apenas a distinção entre confissão simples e confissão qualificada, 

considerando desnecessária a divisão em confissão complexa, pois, a seu ver, não existe uma diferença 

substancial entre a confissão simples e a complexa no tocante aos efeitos que causa, adversos ao confitente, 

em ambos os casos (cf. O valor da confissão cit., p. 91, n. 19). Apesar de concordar com o alegado, quando 

tratada, isoladamente, a confissão, preferimos manter a clássica divisão entre confissão simples e complexa, 

dada a enorme complexidade dos reflexos que a pluralidade de fatos típicos imputados ao agente pode acarretar 

no campo probatório e, se o caso, na própria aplicação da pena (concurso de crimes ou crime continuado, por 

exemplo). Trata-se apenas de uma opção metodológica acerca de uma classificação. 
95 MARQUES, José Frederico. Elementos cit., p. 327. 
96 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal cit., p. 112. 
97 Cf. Tratado de la prueba cit., pp. 295-96. 
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Com efeito, como já advertia Vicente de Azevedo, “admitir a autoria do fato 

considerado infração penal, não corresponde necessariamente ao reconhecimento da 

responsabilidade, nem à aceitação das consequências, a conformidade com a pena”98. Por 

isso, junto ao reconhecimento da autoria, o confitente expressa “alguma circunstância 

especial que possa excluir ou minorar o crime ou isentá-lo de algum modo da pena”99. Como 

ensina Tornaghi, “pode ocorrer que o réu se reconheça causador do resultado punível, e 

atribua a própria ação a uma causa que exclua a pena, seja por via objetiva, licitude do ato 

em si [...], seja por via subjetiva, ausência de culpa, lato sensu”100. 

Contudo, não é somente na licitude do fato (e.g., o exemplo mais citado em 

manuais: confessa que causou a morte da vítima, mas alega legítima defesa) ou na ausência 

de culpa (culpabilidade, na concepção tripartida do crime — e.g., praticou o ato típico, mas 

em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico) que se 

pode qualificar a confissão. 

Segundo Enio Luiz Rossetto, é possível que a qualificante da confissão incida sobre 

a tipicidade do fato, alterando-o para outro fato típico: é o que ocorre quando o confitente 

confessa o homicídio (simples), mas nega a qualificadora do tipo101. Também é o caso de 

quem, acusado de corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, 

art. 1º) em razão de valores descobertos depositados em contas no exterior com origem 

supostamente espúria, nega o recebimento indevido e a dissimulação da origem dos 

dividendos, mas confessa a manutenção de depósitos no exterior não declarados à repartição 

federal competente (evasão de divisas: Lei nº 7.492/86, art. 22, parágrafo único). 

Como bem ressalta Pedro Bertolino, também é possível que as declarações sejam 

qualificadas porque “se agregan circunstancias o hechos tendientes a eximir o atenuar la 

culpabilidad o responsabilidad”102. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém, acusado 

de fato criminoso cometido em coautoria com terceiro (em nosso terminologia, o réu 

incriminado), confessa a autoria (em sentido lato) e declara uma participação de menor 

importância, ou admite haver tido a intenção de participar de crime menos grave103. 

                                                           
98 Cf. Curso de direito judiciário penal dado no Faculdade Paulista de Direito. V. 2. São Paulo: Saraiva, 1958, 

p. 50. 
99 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 91. 
100 Cf. Instituições de processo penal cit., p. 54. 
101 Cf. A confissão cit., p. 98. 
102 Cf. Código de Procedimiento Penal cit., p. 296. 
103 CP, art. 29: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida 

de sua culpabilidade. § 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto 
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Como se vê, é possível que o corréu, ao realizar confissão simples ou complexa, ou 

confissão qualificada (sejam elas judiciais ou extrajudiciais), preste declarações 

incriminadoras de outro imputado, vez que a coautoria ou a participação de outrem integra 

as circunstâncias que do fato típico cuja autoria ele (o corréu) confessa. Nesse sentido, nas 

disposições do CPP a respeito do interrogatório, consta a previsão de que o interrogado, se 

confessar, será indagado a respeito das “circunstâncias do fato e se outras pessoas 

concorreram para a infração, e quais sejam”. 

Assim, em conclusão, observa-se que a confissão do corréu é hipótese jurídica 

pertinente ao presente trabalho, uma vez que pode conter declarações contrárias ao réu — 

sendo, portanto, necessária a incidência do direito ao confronto. 

 

 

3.1.2 CHAMAMENTO OU CHAMADA DE CORRÉU 

 

 

3.1.2.1 Definição, Objeto e Natureza Jurídica 

 

O chamamento de corréu, até por fazer, na própria terminologia, referência à 

posição de “réu”, é realizado por alguém a quem se imputa a prática de infrações penais. O 

instituto ora em apreço claramente advém da tradução da chiamata di correo ou chiamata 

in correità, do direito italiano. Correo deriva do latim correus ou conreus, composto por 

uma preposição — com — e um substantivo — reus, que significada acusado. Somente pode 

indicar, portanto um imputado ou coimputado104. 

Contudo, desde logo desmistifique-se o apego à “literalidade” da formação 

terminológica do instituto. Achille Melchionda explica que, não obstante ser também 

vinculada à noção de correo, a chamada pode se dar em qualquer fase da persecução, ou 

seja, quando quem a profere não é, ainda, um corréu em acepção formal105. Daí também 

                                                           

a um terço. § 2º – Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena 

deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”. 
104 DIEZ, Manuel Quintanar. La justicia penal y los denominados “arrepentidos”. Madrid: Edersa, 1996, p. 

147. 
105 Cf. La chiamata di correo. In: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, v. 10, n. 1, 1967, pp. 153-54. 
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existir a expressão chiamata in correità para se referir ao mesmo fenômeno, pois essa indica 

não a posição processual-formal do declarante, mas sim a noção de corresponsabilidade 

penal e, portanto, é mais ampla106. 

Na definição de Achille Melchionda: “La chiamata di correo è l’indicazione, da 

parte di chi è imputato, di altra persona come responsabile, o corresponsabile, del reato a 

lui ascritto o di reato connesso”107. Ou, também viável, a definição adotada por Corrada Di 

Martino e Teresa Procaccianti: “una accusa, orale o scritta, che un indagato (o imputato) 

rivolge nei confronti di un altro individuo di aver commesso (in correità o in via esclusiva) 

il reato a lui scritto o un reato connesso”108. 

Dessas pertinentes definições, um caractere merece pronto apontamento: a chamada 

de corréu, feita por quem imputado da prática de um fato definido como crime, é a indicação 

de um terceiro (réu incriminado, em nossa acepção ampla) como responsável ou 

corresponsável pela prática do delito. Ou seja, coloca-se em relevo o questionamento a 

respeito de o instituto ora em estudo pressupor que o declarante se apresente também como 

autor ou partícipe do fato imputado (portanto, confissão), ou, para a sua caracterização, basta 

a expressão designativa acerca da responsabilidade penal de outrem. Sobre isso, bem conclui 

Manuel Quintanar Diez, à luz do sistema italiano, que a chamada de corréu não pressupõe a 

confissão do fato imputado ao declarante: 

 

la expresión llamada de correo hace referencia al fenómeno procesal penal de la 

coimputación, o declaración de responsabilidad, que lleva a cabo el imputado en 

contra de un sujeto distinto. Debe quedar claro, sin embargo, que la 

denominación llamada de correo en sentido proprio, no comporta necesariamente 

la confesión del imputado, es decir, la admisión de la propia responsabilidad. [...] 

Desde luego, se había vuelto a otorgar eficacia jurídica propia a la figura de la 

llamada en correidad que ya no dependía de la confesión de la responsabilidad 

criminal del declarante109. 

 

Achille Melchionda analisa, ainda, a chiamata sob quatro perfis. No primeiro deles 

— sujeito ativo —, pontifica que o declarante é um imputado, em sentido amplo, pois a ele 

é atribuída a autoria de um fato definido como crime110. No segundo perfil — o do conteúdo 

                                                           
106 MARTINO, Corrada; e PROCACCIANTI, Teresa. La chiamata di correo. Padova: Cedam, 2007, p. 8. 
107 Cf. La chiamata di correo cit., p. 148. 
108 Cf. La chiamata di correo, p. IX. 
109 Cf. La justicia penal cit., pp. 147-49. Também pela prescindibilidade da assunção de responsabilidade penal 

própria para caracterização do chamamento de corréu: MARTINO, Corrada; e PROCACCIANTI, Teresa. La 

chiamata di correo cit., pp. 5-6; LUPÁRIA, Luca. La confessione cit., p. 117; MELCHIONDA, Achille. La 

chiamata di correo cit., p. 155; e BEVERE, Antonio. La chiamata di correo: Itinerario del sapere dell’imputato 

nel processo penale. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2001, pp. 84-87. 
110 Cf. La chiamata di correo cit., pp. 150-54. 



124 

ou objeto —, tem-se a narrativa de um fato definido como crime, na qual o declarante afirma 

que o chiamato (em nossa terminologia genérica, o réu incriminado) participou da prática 

delitiva ou a perpetrou em via de autoria exclusiva111. No terceiro perfil — sujeito passivo 

—, o autor observa que qualquer pessoa pode ser alvo da chamada. Não importa, para a 

caracterização do instituto, se a narrativa incriminadora se dirige a uma ou mais pessoas; se 

ela ou elas já são imputadas ou não; se sejam imputáveis ou inimputáveis112; enfim, basta a 

expressão designativa contrária ao sujeito passivo113. Por fim, sobre o quarto perfil — o 

destinatário —, Melchionda esclarece que a chamada de corréu pode ser feita a qualquer 

autoridade pública responsável pela persecução penal, ou seja, ao juiz, à autoridade policial, 

etc114. 

Com relação à natureza jurídica do chamamento de corréu, a doutrina italiana 

ressalta que o atual CPP-I não traz uma indicação clara a fim de permitir a extração de sua 

essência115. Sua natureza jurídica é, pois, extraída da norma que estabelece uma regra legal 

a respeito da valoração da chiamata in correità116. Referimo-nos ao art. 192, c. 3, do CPP-I: 

 

Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata 

in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente 

agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 

 

Explicam Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti que a natureza jurídica decorre, 

assim, dessa norma legal sobre valoração da prova. O legislador italiano estabeleceu que a 

chamada de corréu (nos termos da lei, como declarações de um coimputado ou de um 

imputado em procedimento conexo) somente poderá ser valorada em corroboração a outros 

elementos de prova que lhe confirmem a atendibilidade. Dessa maneira, se a corroboração 

vem indicada como relativa a “outros” elementos de prova, o legislador, ao assim formular 

o critério probatório em tela, atribuiu à chamada de corréu a natureza jurídica de elemento 

de prova117. Dessa maneira, a chamada de corréu deve ser encarada como conhecimento 

probatório — como dados objetivos fixados no processo (ou que o serão, em momento 

                                                           
111 MELCHIONDA, Achille. La chiamata di correo cit., pp. 154-55. 
112 Não obstante, apenas para deixar o recorte do presente trabalho bastante claro, a hipótese de o réu 

incriminado ser inimputável, por qualquer razão (por exemplo, o adolescente), está fora do escopo de nossa 

pesquisa. 
113 MELCHIONDA, Achille. La chiamata di correo cit., p. 156. 
114 MELCHIONDA, Achille. La chiamata di correo cit., pp. 156-57. 
115 Cf., por todos, DI MARTINO, Corrada; e PROCACCIANTI, Teresa. La chiamata di correo cit., pp. IX-

XVIII; e BEVERE, Antonio. La chiamata di correo cit., pp. 3-9. 
116 Alguns comentários sobre a valoração desses elementos serão feitos ao ensejo do estudo em perspectiva 

internacional a respeito da jurisdição italiana. Cf. Tópico 4.3.2 infra. 
117 DI MARTINO, Corrada; e PROCACCIANTI, Teresa. La chiamata di correo cit., p. XVII. 
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oportuno destinado a este fim) e que poderão, dentro de certas balizas e limites, ser valorados 

pelo julgador de mérito. 

Dessa maneira, em resumo, tem-se o chamamento de corréu como sendo a 

expressão designativa feita por quem criminalmente imputado a respeito da responsabilidade 

penal de outrem. O objeto do chamamento é, portanto, a autoria alheia sobre um fato definido 

como crime. E sua natureza jurídica é de elemento de prova. 

Essas conclusões, se comparadas àquelas obtidas a partir do estudo da confissão, 

colocam ambos os estudos diante de proximidades que merecem uma maior atenção. 

 

 

3.1.2.1.1 Chamada de Corréu e Confissão: Intersecção Operativa 

 

Superada a ideia de que o chamamento de corréu pressuporia também a assunção 

de culpa pelo declarante (confissão), Luca Lupária118 esclarece que ainda permanece uma 

intersecção operativa, da qual resplandecem as características e espécies comuns a ambos 

— ainda que, dogmaticamente, tais institutos não sejam comuns nem se sobreponham. 

Com efeito, em uma análise abstrata, ambas as declarações são realizadas por uma 

pessoa criminalmente acusada. Seus sujeitos ativos serão, pois, comuns; logo, titulares dos 

meus direitos fundamentais processuais penais (e.g., direito ao silêncio, direito de defesa, 

direito à dignidade humana, etc.). Essas declarações têm como conteúdo (objeto), em ambos 

os institutos ora comparados, a autoria de um fato definido como crime. Ambos são 

elementos de prova, entendidos, portanto, como informação, conhecimento probatório, 

dados objetivos fixados no processo, que poderão ser valorados pelo julgador de mérito. 

Ambos podem, portanto, ser entendidos como a expressão designativa, feita por quem 

imputado de um crime, a respeito do vínculo de autoria com um fato definido como crime. 

Por fim, o destinatário de ambos também é o mesmo, ou seja, a autoridade persecutória. 

Todos esses caracteres formam uma intersecção operativa119 que permite inferir caracteres 

comuns, aplicáveis à confissão e à chamada de corréu. 

                                                           
118 Cf. La confessione cit., pp. 114-17. Ver também: BEVERE, Antonio. La chiamata di correo cit., pp. 84-87. 
119 LUPÁRIA, Luca. La confessione cit., p. 114. 
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Extraído do quanto já estudado sobre a confissão, desta intersecção operativa pode-

se afirmar que a chamada de corréu também há de ocorrer em ato solene, formal, perante a 

autoridade competente, por quem detenha pleno discernimento e o faça pessoal e 

voluntariamente. Ou seja, os aspectos de validade da confissão120 devem ser transplantados 

como aspectos de validade do chamamento de corréu. 

Igualmente, a chamada de corréu poderá ser retratada121, é divisível (o juiz pode 

acatar apenas parte das declarações contrárias ao incriminado) e, como já visto, também é 

relativa122, a exemplo do dispositivo legal de limitação da valoração da prova pela exigência 

de corroboração no ordenamento italiano. 

Por fim, desta interseção operativa extrai-se que o chamamento de corréu poderá 

ser judicial123 ou extrajudicial124; simples, complexo125 ou qualificado126. 

Não obstante a interseção ora analisada, é necessário ter em mente a distinção 

dogmática dos institutos, a qual é observada no perfil do sujeito passivo. Enquanto a 

confissão recai sobre o próprio declarante (declaratio contra se), a chamada de corréu recai 

sobre terceiro (declaratio contra alios)127. Ou, sob outra perspectiva, a confissão é a 

expressão designativa de autoria de fato próprio, enquanto que o chamamento de corréu é a 

expressão designativa de autoria de fato alheio ou de outrem128. 

Em conclusão, para deixar claro o paralelismo advindo dessa intersecção operativa 

entre os institutos, mas se destacando o ponto crucial da distinção dogmática de ambos, 

                                                           
120 Cf. Tópico 3.1.1.2 supra. 
121 A retratabilidade como característica do chamamento do corréu é reconhecida pela Corte de Cassação 

Italiana há tempos, em entendimento mantido até os dias de hoje. Ver, como exemplos: Cass. crim., sez. I, sent. 

21/12/1994, n. 1699; e Cass. crim., sez. II, sent. 22/11/2017, n. 53207. 
122 Cf. Tópico 3.1.1.3 supra. 
123 Como se verá, em sede de interrogatório judicial ou quando presta declarações em procedimento conexo a 

requerimento dos sujeitos parciais. 
124 Portanto, é possível que o declarante-imputado, em sede policial, mesmo que não confesse a prática do fato 

investigado, atribua-lhe a autoria a outrem (o réu incriminado). Depois, em juízo, caso formalmente acusado, 

pode decidir, por exemplo, retratar-se e afirmar que o réu outrora incriminado não é sujeito ativo do fato 

imputado. Ou, outro exemplo, poderá o declarante-imputado, após render declarações incriminadoras na fase 

de investigação preliminar, invocar o direito ao silêncio na fase judicial, não prestando qualquer declaração em 

juízo. 
125 Ou seja, a autoria imputada ao réu incriminado pode ser a respeito de um único fato definido como crime, 

ou a respeito de uma multiplicidade de fatos definidos como crimes. 
126 Assim, é possível, por exemplo, que o declarante-imputado afirme que o réu incriminado matou a vítima 

em legítima defesa. Observe-se que, para fins de incidência do direito ao confronto, apesar de o fato imputado 

pelo declarante ser lícito no plano da teoria geral do delito, processualmente pode ser considerado contrário ao 

réu incriminado, caso este adote uma postura processual incompatível com essa assertiva. No exemplo dado, 

se o réu incriminado negar ter causado a morte da vítima, a assertiva do corréu deverá ser considerada 

contrária, ativando a incidência do direito ao confronto. 
127 LUPÁRIA, Luca. La confessione cit., p. 114.  
128 No mesmo sentido: BEVERE, Antonio. La chiamata di correo cit., p. 86. 
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resume-se o seguinte129: o chamamento de corréu tem natureza jurídica de elementos de 

prova. Pode ser definido como a expressão designativa, feita por quem seja imputado de um 

crime, tendo pleno discernimento, de maneira voluntária, expressa e pessoal, diante da 

autoridade competente, em ato solene e público, e reduzido a termo, em relação a um vínculo 

de autoria de um terceiro sobre um fato definido como crime pela norma penal. Dessa 

definição, extrai-se que o objeto do chamamento de corréu é a autoria alheia de um fato 

definido como crime; ou, dito de outra forma, é a autoria de um fato alheio ou de outrem 

(tipicidade objetiva). 

 

 

3.1.2.2 Distinção em Relação à Delatio 

 

Há uma clara tendência na doutrina nacional em tratar o chamamento ou chamada 

de corréu como instituto equivalente à delação ou à delação premiada/colaboração 

premiada130. Contudo, como ensina Enio Luiz Rossetto, a delação deveria ser utilizada, na 

linguagem jurídica, de maneira mais apropriada, para designar a atribuição, por uma pessoa, 

de um crime praticado por outra pessoa, sem que o denunciante (delator) seja parte 

interessada “diretamente em sua repressão, feita perante autoridade judiciária ou policial, a 

quem compete a iniciativa de promover a verificação da denúncia e a punição do 

criminoso”131. 

                                                           
129 Ver Tópico 3.1.1.1 supra, comparando-se o que aqui afirmado com o quanto sustentado na síntese oferecida 

no último parágrafo. 
130 Pela equivalência entre os dois institutos: ARANHA, Adalberto José de Camargo. Da prova penal no 

processo penal cit., p. 99, definindo a delação como sendo a “afirmativa feita por um acusado, ao ser 

interrogado em juízo ou ouvido na polícia, e pela qual, além de confessar a autoria de um fato criminoso, 

igualmente atribui a terceiro a participação como seu comparsa” (cf. Da prova penal no processo penal cit., p. 

122); CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

98, que, segundo define, consistem “na confissão, por parte do imputado, da prática criminosa que é lhe 

irrogada, seja por ocasião da sua oitiva na fase policial ou do seu interrogatório judicial, seguida da atribuição 

de conduta criminosa a um terceiro, pouco importando se já identificado ou não pelos órgãos da persecução” 

(Cf. A delação premiada cit., p. 61). Ver, ainda: JESUS, Damásio Evangelista de. Estágio atual da “delação 

premiada” no direito penal brasileiro. In: Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, v. 2, n. 7, 

2005, p. 99; e BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 450. 
131 Cf. A confissão cit., p. 186. 
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A delação132 tem origem no instituto romano da delatio133. Na República Romana, 

como já tivemos a oportunidade de destacar134, a acusação era realizada por qualquer cidadão 

romano, e o processo se desenvolvia por meio das quaestiones perpetuae, informadas pelo 

princípio acusatório. A acusação privada agia, de certo modo, em nome do interesse da 

coletividade135, e o magistrado não podia promover, de ofício, a acusação ou submeter 

qualquer um à condição de réu sem a nominis delatio136, que era apresentada por meio do 

libellus inscriptionis137. Segundo Manuel Quintanar Diez, a maior parte das leis penais do 

período republicano estipulava prêmios (praemia), de índole política ou de alteração da 

posição de cidadania138, aos acusadores privados vitoriosos no processo139. Com o passar 

dos tempos, especialmente em razão do surgimento dos “acusadores profissionais”, mais 

envergados ao prêmio do que à correição da própria acusação, foi-se suprimindo os prêmios 

aos acusadores privados. Nesse mesmo desenrolar, com a crise do Senado e a centralização 

do poder nas mãos do Princeps, os cidadãos passam a ser cada vez mais alijados dos 

exercícios de poder, refletindo na substituição das quaestiones perpetuae pelas cognitiones, 

dos funcionários imperiais140, procedimento que era informado pelo princípio inquisitório141, 

gradativamente desaparecendo a figura do acusador privado. Neste procedimento de 

cognitiones, os funcionários do princeps assumiam a iniciativa persecutória, e procediam à 

                                                           
132 Destaque-se que, neste trabalho, como restará evidente, não equiparamos a delação (delatio) com a delação 

premiada, a qual trataremos no tópico seguinte. A confusão terminológica decorre da adoção, no Brasil, de 

acepção única ao vocábulo delação no âmbito do chamado direito premial, alterando por completo o sentido 

da palavra forjado no direito romano. 
133 Nesse sentido, De Plácido e Silva: “DELAÇÃO. Originado de delatio, de deferre (na sua acepção de 

denunciar, delatar, acusar, deferir), é aplicado na linguagem forense mais propriamente para designar a 

denúncia de um delito, praticado por uma pessoa, sem que o denunciante (delator) se mostre parte interessada 

diretamente na sua representação, feita perante autoridade judiciária ou policial, a quem compete a iniciativa 

de promover a verificação da denúncia e a punição do criminoso” (cf. Vocabulário jurídico. 6. ed., v. 2. Rio 

de Janeiro: Forense, 1980, p. 488). Em outra definição dicionarista jurídica: “o mesmo que acusar, i.e., apontar 

alguém como autor de ato ilícito, imoral ou criminoso, ou revelar a existência de determinado ato” 

(DELAÇÃO. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. V. 23. São Paulo: 

Saraiva, 1977, pp. 136-37). 
134 Cf. Tópico 2.1 supra. 
135 “En estas circunstancias el recurso a la colaboración de los mismos ciudadanos era una opción que parecía 

armonizar con la concepción republicana del «Estado», como organización de cives en la que todos estaban 

llamados a colaborar en pro del buen funcionamiento de la Res publica” (cf. DIEZ, Manuel Quintanar. La 

justicia penal cit., p. 25). 
136 Rogério Lauria Tucci descreve o mesmo procedimento, mas se utiliza do vocábulo latino delatio criminis 

para designar a acusação privada (cf. Lineamentos do processo penal romano. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 

151). 
137 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale nell’antica Roma. 2. ed. Milano: Giuffrè, 1998, p. 

241. 
138 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório da colaboração processual. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2008, p. 17. 
139 Cf. La justicia penal cit., p. 25. 
140 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório cit., p. 17. 
141 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., p. 241. 
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competente investigação, recolhendo provas e proferindo sentença.142 Dentre as medidas que 

poderiam tomar durante a persecução, aumentou-se a utilização dos delatores143: “ma questi 

erano dei semplici informatori, non degli accusatori in senso tecnico, soggetti alle 

responsabilità conseguenti all’esperimento di un’accusa temeraria o infondata”144. Dessa 

maneira, os delatores faziam uma denúncia sem qualquer exigência formal ao titular da 

persecução, sem que aqueles tivessem qualquer tipo de interesse no resultado da causa145. 

Portanto, a delação, de acordo com sua acepção originária e a qual é adotada no 

presente trabalho, significa a declaração de inculpação de terceiro para a autoridade pública 

competente, sem que o delator seja coautor ou partícipe das infrações penais delatadas, ou 

que possua interesse direto na sua repressão. Em sendo o delator (nesta acepção que resgata 

a origem romana) terceiro alheio à conjuntura de uma imputação penal, o instituto da delatio 

não se confunde com o chamamento de corréu, pois esse é conectado a um declarante-

imputado. 

Desvelada essa distinção, conclui-se que as declarações do delator (em delação, e 

não em delação premiada, que será estudada na sequência) não se enquadram naquelas 

hipóteses estipuladas para o tema-problema do presente trabalho, pois o delator não é 

acusado dos crimes os quais delata — não será, pois, corréu (em acepção ampla). 

 

 

3.1.3 DELAÇÃO PREMIADA 

 

A delação premiada, tratada no âmbito do chamado direito premial146, não é 

instituto novo, apesar dos mais recentes impulsos que sua utilização vem tendo no Brasil. A 

                                                           
142 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., p. 242. 
143 Sobre a participação destes delatores, ensina Manuel Quintanar Diez: “En efecto, a ellos, castigados en 

alguna ocasión, se recurría ya desde los primeros tempos de Roma, cuando el carácter inquisitorio del proceso 

y las carencias administrativas de la civitas impusieron que para la investigación de los delitos se recurriese 

a las denuncias a precio. Fueron también usadas durante el régimen de las quaestiones, de forma limitada en 

los juicios que el Senado se avocaba en caso de proclamación del tumultus o en otros trances de particular 

urgencia” (cf. La justicia penal cit., pp. 27-28). 
144 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., p. 242. 
145 SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale cit., pp. 242-43. 
146 Pode-se apontar como pioneiro do direito premial o italiano Giacinto Dragonetti, que, em 1766, publica, em 

Nápoles, seu tratado Delle virtù e de’ premi. A obra recebeu tradução para língua inglesa já em 1769, com o 

título de A treatise on virtues and rewards (BRUNI, Luigino. On virtues and awards: Giacinto Dragonetti and 

the tradition of economia civile in enlightenment Italy. In: Journal of the History of Economic Thought, v. 35, 

n. 4, 2013, pp. 518-19). Outros precursores que merecem referência são: BENTHAM, Jeremy. Théorie des 

peines et des récompenses. 3. ed., 2 vv. Paris: Bossange Freres, 1825-26; LA GRASSERIE, Raoul De. Droit 
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delação premiada assenta-se no ordenamento brasileiro desde as Ordenações Filipinas (do 

início do século XVII, vigentes até final do século XIX). O Livro Quinto das Ordenações 

previa não somente perdão aos que indicassem a autoria do crime de lesa majestade de outros 

sujeitos ativos que concorreram para o resultado delitivo, como também oferecia verdadeiro 

prêmio — recompensa — aos delatores147. Outra previsão das Ordenações era que a 

estipulação de pagamento em pecúnia para as revelações que levassem à prisão de terceiros 

envolvidos no cometimento de crimes comprovados148. 

Como instituto da moda na aplicação cotidiana dos operadores do direito, 

especialmente por um certo viés negativista e pejorativo em torno dos vernáculos delação e 

delator, é importante desde já salientar que não compartilhamos das posições doutrinárias 

que encaram a assim chamada delação premiada como instituto equivalente à colaboração 

premiada instituída em nosso ordenamento pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013149. As 

semelhanças são muitas, mas não as tornam institutos iguais. Portanto, trataremos ambas 

separadamente, iniciando-se pelas diversas previsões legislativas da delação premiada, 

somente depois analisando a colaboração premiada, porque entendemos se tratar de instituto 

diverso. 

 

 

3.1.3.1 Definição e Natureza Jurídica 

 

Como já destacado150, o vocábulo delação não foi adotado no Brasil como 

originariamente concebido. O sentido dado à expressão advém de novas definições de 

delação como uma ideia de inculpação de terceiro feita por quem também imputado, em 

troca de benefícios (prêmio)151. 

                                                           

prémial et droit penal. In: La Scuola positiva, v. 10, 1990, pp. 385-402; e ASÚA, Luis Jiménez de. La 

recompensa como prevención general: El derecho premial. Madrid: Reus, 1915. 
147 QUEZADO, Paulo. Delação premiada. 1. ed. Fortaleza: Fortaleza, 2009, p. 71. 
148 RASCOVSKI, Luiz. A (in)eficiência da delação premiada. In: Instituto de Estudos Avançados de Processo 

Penal ASF: Estudos de processo penal. São Paulo: Scortecci, 2011, pp. 147-48. 
149 Pela sinonímia, ver: BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., pp. 452-53; VASCONCELLOS, Vinicius 

Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: Análise das tendências de expansão dos espaços de consenso 

no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 111, n. 461. 
150 Cf. Tópico 3.1.2.2 supra. 
151 Neste sentido: LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório cit., pp. 57-58. 
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Quanto à definição de delação premiada, cabe destacar a existência de autores que 

vislumbram a delação premiada como instituto processual, que traduz uma técnica de 

investigação152. Já Damásio de Jesus, após conceituar “delação” como sendo “a incriminação 

de terceiro, realizada por um suspeito, investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu 

interrogatório (ou em outro ato)”, define que a delação premiada configura “aquela 

incentivada pelo legislador, que premia o delator, concedendo-lhe benefícios (redução de 

pena, perdão judicial, aplicação de regime penitenciário brando etc.)”153. 

A conceituação da delação premiada deve assumir, na realidade, uma faceta 

material, diretamente relacionada ao Direito Penal154, em razão da natureza dos benefícios 

que estipula. Assim, de acordo com Walter Barbosa Bittar — a cuja conceituação aderimos: 

 

a delação premiada, na forma como foi introduzida em nossa legislação, é um 

instituto de Direito Penal que garante ao investigado, indiciado, acusado ou 

condenado, um prêmio, redução podendo chegar até a liberação da pena, pela sua 

confissão e ajuda nos procedimentos persecutórios, prestada de forma voluntária 

(isso quer dizer, sem qualquer tipo de coação)155. 

 

Não é menor a disparidade a respeito da natureza jurídica da delação premiada. Há 

quem afirme existir uma natureza dúplice na delação premiada: confissão na parte em que o 

delator confessa as práticas delituosas, e prova testemunhal a respeito das imputações contra 

terceiros156. 

                                                           
152 Neste sentido: DE SANCTIS, Fausto. Crime organizado e lavagem de dinheiro: Destinação de bens 

apreendidos, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 158. Esse autor 

também defende a elaboração de um contrato para a concretização do acordo entre a acusação e os acusados, 

apesar de não existir (até então) regra prevista no ordenamento (DE SANCTIS, Fausto. Crime organizado cit., 

pp. 171-78, em que o autor apresenta, inclusive, um modelo de acordo de delação premiada). Em sentido 

semelhante: PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: Legitimidade e procedimento. 2. ed. Curitiba: 

Juruá, 2014, pp. 34-35. 
153 Cf. Estágio atual cit., p. 98. 
154 Neste sentido, Heloisa Estellita afirma: “Todos os dispositivos legais em vigor em nossa legislação definem 

a delação premiada como causa de diminuição da pena ou de extinção da punibilidade pelo perdão judicial e 

têm, assim, natureza material”. Cf. A delação premiada para a identificação dos demais coautores ou partícipes: 

Algumas reflexões à luz do devido processo legal. In: Boletim IBCCRIM, v. 17, n. 202, 2009, p. 2. Note-se que 

o citado artigo foi publicado alguns anos antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/13. Não obstante, para 

nós, essas lições permanecem válidas. 
155 Cf. Observações necessárias. In: BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: Direito estrangeiro, 

doutrina, jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 5. Novamente aqui, pelo entendimento 

defendido, a citação mantém-se válida, a despeito da obra ter sido publicada anteriormente à entrada em vigor 

da Lei nº 12.850/13. 
156 Neste sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e FERNANDES, 

Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 155; 

NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão cit., p. 217; SILVA, Fernando Muniz. A delação premiada 

no direito brasileiro. In: De Jure Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, v. 10, n. 

17, 2011, p. 139. Esse último autor, contudo, em outro momento afirma outra dúplice natureza da delação 

premiada — de meio de obtenção de prova e de prova propriamente dita (cf. A delação premiada cit., p. 141). 
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Contudo, tal posicionamento é passível de críticas pelas premissas que adota. Não 

é possível vincular o delator (premiado) à figura da testemunha157, especialmente porque 

aquele é figura diretamente interessada no processo, seja por sua relação direta com os fatos, 

seja pela expectativa de ser agraciado com os benefícios penais158. Ademais, o delator não 

presta compromisso de dizer a verdade, não poderia ser sujeito ativo do crime de falso 

testemunho e não poderia ser contraditado159. 

Marcelo Mendroni afirma que a delação tampouco pode ser um acordo, porque uma 

terceira parte — o juiz — precisa decidir sobre as negociações, ainda que delas não 

participe160. De fato — como se demonstrará adiante, quando tratarmos da sucessão 

(confusão) de leis sobre delação premiada no tempo —, nenhuma regra procedimental para 

a delação premiada é prevista no ordenamento. Em estudo anterior à entrada em vigor da Lei 

nº 12.850/13161, Heloisa Estellita debruçou-se sobre a possibilidade de realização de um 

acordo entre a acusação e a defesa, no qual seriam previstos benefícios processuais, 

concluindo que, “no estágio atual de nosso direito positivo, a celebração de qualquer acordo 

entre acusação e indiciado/imputado ou entre juiz e indiciado/imputado é ilegal”162. A 

inexistência de previsão de qualquer benefício processual ao delator premiado acarreta a 

ilegalidade de se firmar um acordo, pois a delação premiada impõe apenas “prêmios” de 

natureza material. Esses devem, obrigatoriamente, ser concedidos pelo magistrado ao final 

da persecução163, sempre que atendidos os requisitos legais — independentemente da prévia 

anuência ministerial ou policial. 

Afirma-se ser mais adequado, portanto, da maneira como a delação premiada é 

estipulada nas diversas ocasiões normativas vigentes (que serão analisadas na sequência), 

atribuir-lhe uma natureza jurídica sui generis, imersa no direito material164. Nesse sentido, 

separa-se qualquer aspecto processual da delação premiada e nega-se a possibilidade de 

                                                           
157 Evidentemente, não estamos nos referindo ao conceito amplo de “testemunha” que expusemos no Capítulo 

2, quando estudamos o conteúdo do direito ao confronto. Aqui, o conceito adotado é o formal-jurídico. 
158 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada cit., p. 160. 
159 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 450. 
160 Cf. Crime organizado: Aspectos gerais e mecanismos legais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 88. 
161 Por isso, nossa referência não implica conjecturar o posicionamento da autora ao advento dessa lei, 

tampouco alocar referido texto temporalmente de maneira equivocada. Porque entendemos a delação premiada 

e a colaboração premiada como institutos diversos, as assertivas conclusivas da autora referida, a nosso 

entender, permanecem aplicáveis ao instituto ora analisado. 
162 Cf. A delação premiada cit., p. 2. Valem, novamente, as nossas considerações temporais supra. 
163 ESTELLITA, Heloisa. A delação premiada cit., p. 2. No mesmo sentido: LAUAND, Mariana de Souza 

Lima. O valor probatório cit., pp. 155-56. 
164 Nesse sentido: BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada no Brasil. In: BITTAR, Walter Barbosa. 

Delação premiada: Direito estrangeiro, doutrina, jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 189. 
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acordo entre acusação e delatores. A delação premiada, em nossa leitura, comporta atos de 

colaboração voluntária do delator, incluída a incriminação de outros imputados e eventual 

apresentação de provas das assertivas, bem como o aparato de benefícios de natureza penal 

material ao final a serem concedidos pelo juiz, caso atendidos os pressupostos legais165. 

Em suma, extrai-se das considerações aqui tecidas que a delação premiada é 

hipótese jurídica de ocorrência de declarações incriminadoras do corréu, pois essas estão na 

própria essência do instituto. Contudo, ao contrário da confissão e do chamamento de corréu, 

a delação premiada não pode ser entendida como instituto limitado aos elementos de prova 

incriminadores de outros imputados: é ela um instituto mais complexo e cuja característica 

central é de natureza material, ou seja, ligada aos benefícios penais estipulados em lei. 

 

 

3.1.3.2 Sucessão das Leis sobre Delação Premiada no Tempo 

 

Hodiernamente, a delação premiada encontra “previsão genérica”166 em diversas 

normas pátrias, chegando alguns autores a afirmar que houve uma banalização do instituto, 

pelas subsequentes expansões de sua incidência, em cada oportunidade tratada de uma 

maneira e sob diferentes alcunhas. A essa larga sucessão de leis no tempo apresentaremos 

nossa proposta de acomodação167, não com o intuito de significar um concerto completo ao 

“carnavalesco tratamento”168 da delação premiada pelo Poder Legislativo. Dado o total 

panorama de estrutural desorganização e assimetria169, ideal seria a elaboração de uma única 

lei ordinária a regulamentar o instituto, na qual a opção pela sua unificação (ou não) com a 

colaboração premiada, bem como a definição precisa de suas hipóteses de incidência, fossem 

devidamente positivadas. 

As variegadas maneiras de atribuir uma terminologia a este instituto levou Maria 

Thereza de Assis Moura a, com razão, sustentar que, embora 

 

as leis que previram a delação premiada tenham utilizado diferentes termos para 

denominar [...], as hipóteses em muito se assemelham em seu âmago, qual seja, a 

                                                           
165 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada cit., p. 181. 
166 BORGES, Clara Maria Roman. Jurisdição penal e normalização. V. 5. Coleção Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho. Florianópolis: Conceito, 2010, p. 170. 
167 Recorde-se que essa proposta trata a delação premiada e a colaboração premiada como institutos diferentes. 
168 CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada cit., p. 105. 
169 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 69. 
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de premiar o delator que, como autor, co-autor ou partícipe, tenha colaborado com 

a autoridade policial e judiciária, na coleta de provas que levem, de forma eficaz, 

à apuração da infração penal e de sua autoria”.170 

 

É o objetivo, a partir daqui, traçar um panorama das previsões de delação premiada 

vigentes em nosso ordenamento. Destaca-se que a exposição se limitará a analisar textos 

vigentes, somente fazendo as incursões históricas necessárias aos pontos que merecem 

atenção. Não integra a análise uma abordagem cronológica de todas as alterações que cada 

um dos textos legais passou até o momento atual. 

Nereu José Giacomolli171 lembra que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, 

enunciou um rol de crimes insuscetíveis de anistia, graça ou fiança, quais sejam, a tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e aqueles definidos como 

“hediondos”. 

Nesse contexto, coube à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes 

Hediondos), trazer à luz o instituto da delação premiada, previsto em dois momentos na 

referida legislação. Primeiro, em seu art. 7º, acresce o § 4º ao art. 159 do CP (que prevê o 

crime de extorsão mediante sequestro): “Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o 

co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena 

reduzida de um a dois terços”. Também em seu art. 8º, parágrafo único, instituiu, para o 

antigo crime de quadrilha ou bando (CP, art. 188), a previsão de que o “participante e o 

associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu 

desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços”. 

Acerca dessa normativa específica, Walter Barbosa Bittar afirma ser um indício da 

intenção do legislador em expandir os beneplácitos da delação a posterior promulgação da 

Lei nº 9.269, de 2 de abril de 1996, que alterou a delação premiada para o crime de extorsão 

mediante sequestro172. A partir da nova redação173, a delação premiada seria estendida a 

casos de mero concurso de agentes, quando um dos agentes, seja coautor, seja partícipe, 

denunciasse à autoridade competente o fato e, assim, facilitasse a libertação do ofendido174. 

                                                           
170 Cf. Delação premiada. In: Revista Del Rey Jurídica, v. 8, n. 16, 2006, p. 69. 
171 Cf. A fase preliminar do processo penal: Crises, misérias e novas metodologias investigatórias. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 119-20. 
172 Cf. A delação premiada cit., p. 95. 
173 “Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação 

do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”. 
174 FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael; e FÉLIX, Yuri. Crimes hediondos. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 527. 
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Observa-se sobre estes dispositivos que inexiste, na Lei de Crimes Hediondos e na 

delação premiada do crime de extorsão mediante sequestro, qualquer previsão de 

procedimento ou regras processuais para aplicação da delação premiada. Em relação aos 

benefícios penais, previa-se redução da pena de um a dois terços, condicionando-os à 

facilitação da libertação do sequestrado ou o desmantelamento do grupo criminoso. 

A Lei nº 9.080, de 19 de julho de 1995175, expandiu as previsões de delação 

premiada em nosso ordenamento. Tal lei fez introduzir o art. 25 à Lei nº 7.492, de 16 de 

junho de 1986 (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), e um parágrafo único ao art. 

16 da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Crimes contra a ordem tributária, a ordem 

econômica e contra as relações de consumo): 

 

Lei nº 7.492/86, art. 25, § 2º: Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em 

quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão 

espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a 

sua pena reduzida de um a dois terços. 

Lei nº 8.137/90, Art. 16, parágrafo único: Nos crimes previstos nesta Lei, 

cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de 

confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama 

delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços. 

 

Observa-se, facilmente, que os textos são idênticos. A esse respeito, bem observa 

Walter Barbosa Bittar: 

 

Buscando limitar as hipóteses de delação premiada aos artigos previstos nas 

respectivas leis, mas, na verdade, dilatando o âmbito de aplicação — e diminuindo 

os requisitos exigidos para a delação — o legislador valeu-se de normas com 

redação idêntica, agora deixando claro o alcance não só quanto ao crime de 

quadrilha (apesar de que a Lei 9.034/95, deixasse dúvidas quanto às hipóteses de 

aplicação do beneplácito ao crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 288 do 

Código Penal, com a promulgação da lei em comento tal dúvida não tinha mais 

razão para existir), mas também quanto às hipóteses de coautoria e participação, 

fazendo referência expressa à espontaneidade da confissão, deixando claro que o 

instituto se banalizava de vez na legislação brasileira176. 

 

Seguindo, o autor crê que a banalização da delação premiada tomou corpo 

definitivamente quando da inserção da “possibilidade de sua concessão não mais restrita 

apenas aos crimes de maior gravidade. Ela passou a alcançar [...] também os crimes de menor 

                                                           
175 Quando de sua entrada em vigor, já vigia a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 — que dispunha sobre a 

utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas 

—, mas que hoje está revogada. Seu art. 6º estipulava uma hipótese de delação premiada: “Nos crimes 

praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração 

espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria”. 
176 Cf. A delação premiada cit., p. 109. 
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potencial ofensivo”177. Isso porque a Lei nº 9.080/95 não fez qualquer restrição relativa aos 

crimes previstos nas Leis nº 7.492/86 e nº 8.137/90, sendo possível a concessão dos 

beneplácitos quando da imputação de qualquer dos tipos penais previstos em ambas, 

indistintamente. 

Assim, já neste ponto se revelava o problema da sucessão (verdadeira confusão) de 

leis no tempo ante as várias sucessões legislativas. E, ainda até esse momento, não há 

qualquer previsão de procedimento ou regras processuais178, e o benefício penal continua 

limitado à redução da pena de um a dois terços, condicionado, apenas, à revelação “de toda 

a trama delituosa”. 

Outra previsão de delação premiada encontra-se na Lei de Lavagem de Dinheiro — 

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que sofreu importantes alterações pela Lei nº 12.683, 

de 9 de julho de 2012 —, no art. 1º, § 5º. De acordo com Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini: 

 

Aquele que colaborar espontaneamente com a investigação e prestar 

esclarecimentos que auxiliem na apuração dos fatos, na identificação dos agentes 

da lavagem do dinheiro ou na localização dos bens, será beneficiado com a 

redução da pena, sua extinção ou substituição por restritivas de direitos179. 

 

A título de possibilitar as comparações necessárias, transcrevem-se os respectivos 

dispositivos legais — revogado e vigente: 

 

Lei nº 9.613/98, art. 1º, § 5º: A pena será reduzida de um a dois terços e começará 

a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-

la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe colaborar 

espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à 

apuração das infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos 

ou valores objeto do crime. 

Lei nº 12.683/12, art. 2º, que altera o § 5o do art. 1º da Lei nº 9.613/98: A pena 

poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou 

semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer 

tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar 

espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à 

apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, 

ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

 

                                                           
177 Cf. A delação premiada cit., p. 109. 
178 A omissão, em relação aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, é lembrada por Cezar Roberto 

Bitencourt, que ressalta devaneios na aplicação do instituto, implicando em delações firmadas “na calada da 

noite e/ou no interior das prisões, enfim, nas circunstâncias mais inóspitas possíveis” (BITENCOURT, Cezar 

Roberto; e BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 306). 
179 Cf. Lavagem de dinheiro: Aspectos penais e processuais penais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 167. 
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Já quando da entrada em vigor da Lei nº 9.613/98, observou-se a expansão dos 

benefícios penais que poderiam ser concedidos ao delator. O dispositivo revogado acima 

transcrito acrescia ao instituto novas possibilidades de prêmios a serem oferecidos àqueles 

que colaboram espontaneamente com as autoridades (além da assentada redução em um a 

dois terços): pena a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos e, até mesmo, o perdão judicial. Observa-se, 

assim, a partir da comparação entre os dois textos legais, que o benefício da redução da pena 

se manteve no parâmetro de um a dois terços. Houve alteração em relação ao regime de 

cumprimento de pena: se antes era necessariamente cumprida em regime aberto, agora existe 

a faculdade de escolha (fundamentada) de determinação de cumprimento da pena em regime 

inicial aberto ou semiaberto. Dentre os beneplácitos penais da delação premiada da Lei de 

Lavagem de Dinheiro, surge a possibilidade do perdão judicial, a qual pode ser inferida a 

partir da previsão de que o juiz poderá deixar de aplicar a pena — hipótese já existente 

anteriormente e que foi mantida pela Lei nº 12.683/12. Outra alteração foi a inserção da 

expressão “a qualquer tempo” quando trata da substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direitos, indicando que em qualquer fase da execução poderá a pena 

privativa de liberdade ser substituída por prestação de serviços à comunidade, interdição 

temporária de direitos ou limitações dos finais de semana180. 

Com relação aos requisitos legais, houve o acréscimo da possibilidade alternativa 

de a delação resultar na “localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime”. Observe-

se que a conjunção alternativa “ou” foi mantida no atual texto vigente, indicando que os três 

efeitos da delação premiada devem ser tratados e analisados alternativamente, e não como 

requisitos legais cumulativos181. Procedimentalmente, quer nos textos revogados, quer nos 

textos legais atuais, não se preveem regras de como deve ser formalizada ou aplicada a 

delação premiada ao crime de lavagem de capitais, permanecendo apenas a regulamentação 

acerca de requisitos e benefícios penais.182 

De suma importância na sucessão de leis sobre delação premiada, foi promulgada, 

em 13 de julho de 1999, a Lei de Proteção à Vítima e à Testemunha (Lei nº 9.807), que 

                                                           
180 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de dinheiro e obrigações civis correlatas. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2012, p. 179. 
181 BADARÓ, Gustavo; e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro cit., p. 169. 
182 Apesar da inexistência de estipulação legal de assinatura de um acordo de delação premiada, há quem 

defenda, no tocante à persecução do crime de lavagem de dinheiro, a sua necessidade, em razão da segurança 

jurídica. Cf., por exemplo, MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 113. Conforme já salientado anteriormente, sustentamos ser ilegal, nos limites das hipóteses de incidência 

da delação premiada, a realização de uma convenção processual entre Ministério Público e Polícia, e delator. 
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estabelece normas para a organização e manutenção de programas especiais de proteção, 

institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas. Dispõe, 

também, sobre a proteção de acusados e condenados que tenham voluntariamente 

colaborado com a investigação criminal ou com o processo penal. Essa lei veio a atender os 

anseios da doutrina à época, que diante de diversas previsões de delação premiada, criticava 

a ausência da contrapartida de um regramento de proteção ao delator, seus familiares e outras 

pessoas que eventualmente se coloquem em posição de risco em decorrência da delação 

premiada.183 

Dispõem os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99: 

 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão 

judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo 

criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade 

do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 

criminoso. 

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 

do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços. 

 

Primeiramente, observa-se que a referida Lei não trata de qualquer tipo penal 

específico. Natália Oliveira de Carvalho entende que, por essa razão, essa lei acabou por 

expandir as hipóteses de incidência a qualquer delito184, ou seja, poder-se-ia haver delação 

premiada quando da persecução de qualquer fato definido como crime.185 Não é o nosso 

posicionamento, conforme exporemos mais adiante. 

Essa lei sacramentou a possibilidade de concessão de perdão judicial ao delator. 

Para isso, estabelecem-se alguns requisitos. O primeiro deles é que o delator seja primário. 

Portanto, a lei em referência exclui absolutamente a possibilidade de concessão dos 

beneplácitos a réu que já tenha sido anteriormente condenado por fato delituoso com 

sentença transitada em julgado (respeitado o quinquídio depurador — CP, art. 64, I). O 

segundo requisito legal exige que a colaboração do delator tenha sido, por um lado, efetiva, 

resultando na identificação de coautores ou partícipes, na localização da vítima com 

                                                           
183 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada cit., p. 146. 
184 Cf. A delação premiada no Brasil cit., p. 105. 
185 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada cit., p. 147. 
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integridade física preservada, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime; por 

outro, que essa colaboração tenha sido voluntária. 

Foi a primeira vez que se utilizou o verbete voluntário ao invés de espontâneo. 

Muito discutiu a doutrina sobre a diferença entre uma conduta voluntária e uma conduta 

espontânea. Boa síntese pode ser encontrada em artigo da autoria de David Teixeira de 

Azevedo, ao qual já fizemos referência186 e convém novamente apresentar sua distinção, à 

qual nos filiamos integralmente: 

 

A espontaneidade do comportamento pressupõe uma decisão autônoma, sem 

interferência decisiva externa; é o produto do conhecimento das circunstâncias da 

ação e das consequências dela no plano jurídico, natural e moral sem qualquer 

ação persuasiva ou coativa. Já a voluntariedade do comportamento implica uma 

decisão livre, em maior ou menor grau, a partir da adesão do sujeito a fins práticos 

e morais ainda que influenciado por fatores ou motivos externos. A coação externa 

pode retirar a espontaneidade de uma conduta, mas somente a coação absoluta 

anula a vontade, porquanto o sujeito não escolhe entre dois fins porque não há 

margem de liberdade, o que subtrai do ato sua qualidade moral187. 

 

A nosso ver, a distinção tem pertinência e, pela apresentação acima transcrita, é 

mais adequada a adoção do vocábulo derivado de voluntário. Porém, é importante destacar 

que, em termos práticos, em nada se altera qualquer conjuntura fática na qual possa se inserir 

uma delação premiada. Ainda como ensina David Teixeira de Azevedo: 

 

se fatores externos conduzirem o agente a decidir pela delação não há por que 

desconhecer a voluntariedade do ato. Considere-se que em geral e 

preponderantemente são externos os motivos e as razões da delatio; impensável o 

ato puro de delatar decorrente de uma decisão absolutamente autônoma, sem que 

a própria investigação, acusação penal ou condenação penal não despertem o 

interesse, condicionem e encaminhem de qualquer modo à delação188. 

 

Na medida em que, como ressalta o último autor referenciado, a existência de uma 

investigação, de um processo ou de uma condenação penal são fatores externos que 

circundam o potencial delator, e isso não implica, isoladamente, qualquer forma de coação, 

a delação premiada válida será sempre voluntária, e não espontânea. Nem mesmo no caso 

em que sequer se chegou à suspeita da autoria do potencial delator se pode falar em delação 

premiada absolutamente espontânea, pois o receio de ser descoberto, a espreita dos caminhos 

de investigações conexas, a própria realidade fática que circunda o agente já constituem 

                                                           
186 Cf. n. 73 supra, neste Capítulo. 
187 Cf. Delação premiada cit., p. 4. 
188 Cf. Delação premiada cit., p. 4. 
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fatores externos que afastam a espontaneidade, ainda que — respeitados os limites da 

legalidade — em nada interfiram na voluntariedade de eventual delação premiada. 

Seguindo na análise do dispositivo, o parágrafo único permite concluir que a 

concessão do perdão judicial exige decisão devidamente fundamentada e norteada pelos 

elementos da personalidade do beneficiado, natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso. Assim, segundo este enunciado normativo, o perdão 

não é a regra da delação premiada, mas uma possibilidade dada ao juiz caso atendidos os 

requisitos legais, e os elementos norteadores mencionados justificarem tal concessão. 

Nesse sentido, a partir da interpretação sistemática do parágrafo único com o art. 

14, forçoso inferir a obrigatoriedade de, atendidos os requisitos legais, conceder ao delator 

condenado ao menos a redução da pena, nos patamares de um a dois terços189. Por outro 

lado, continua ausente qualquer regra procedimental detalhada sobre a delação premiada, 

prevendo apenas que o perdão judicial será concedido de ofício ou a requerimento das partes. 

Posteriormente à Lei nº 9.807/99, deve-se destacar, por fim, a entrada em vigor da 

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006190 — Lei de Drogas. 

Ainda que não seja escopo deste trabalho este tipo de análise, a política criminal de 

drogas no Brasil pode ser rotulada como tendente a um recrudescimento punitivo191. Talvez 

essa seja uma das justificativas para, mesmo diante da já existência de previsões legislativas 

de perdão judicial em caso de delação premiada, inclusive em lei ordinária antecedente sobre 

entorpecentes, o legislador não haver previsto qualquer possibilidade de o juiz deixar de 

aplicar a pena ao acusado que voluntariamente colaborasse com a persecução penal de 

crimes relativos a entorpecentes. Assim prevê o art. 41 da Lei nº 11.343/06: 

 

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial 

e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do 

                                                           
189 E isso, como já ressaltado, independentemente da existência de um “acordo”, vez que alheio à noção aqui 

adotada de delação premiada. 
190 A atual Lei de Drogas revogou, expressamente (art. 75), a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (que 

dispunha sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao 

tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica), a qual, 

como retomaremos, foi o primeiro esboço da colaboração premiada em nosso ordenamento. A ab-rogada lei 

previa, em seu art. 31, § 3º, a possibilidade de concessão do benefício da isenção de pena ou da redução da 

pena — mas em patamares menores — de um sexto a dois terços. Previa, ainda, a possibilidade de o Ministério 

Público deixar, de maneira justificada, de oferecer denúncia contra o coautores ou partícipes colaboradores 

(art. 37, IV) (cf. SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas: Aspectos penais e processuais da Lei 

nº 12.850/13. São Paulo: Atlas, 2014, p. 56). 
191 Neste sentido: CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: Estudo criminológico e 

dogmático da Lei 11.343/06. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 59 e ss. 
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crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 

condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 

 

Observa-se se tratar de regra sem previsão procedimental e com menos requisitos 

do que previsões correlatas que já eram vigentes quando de sua entrada em vigor. A delação 

premiada deverá resultar na identificação dos demais coautores ou partícipes. 

Cumulativamente (“e”), haveria a previsão de se recuperar o produto do crime total ou 

parcialmente. Como advertem Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi192, nem sempre 

existe “produto do crime” para os delitos previstos na lei em comento, de modo que o “e” 

deve ser lido como “ou”193. Ainda, é necessário frisar que esse último requisito se refere, 

exclusivamente, ao produto do crime, ou seja, à própria substância entorpecente. Não se 

consideram, portanto, os proveitos do crime, como, por exemplo, dinheiro ou imóveis 

obtidos com as vantagens decorrentes da prática de algum dos delitos previstos na Lei nº 

11.343/06194. Em relação aos benefícios penais, essa lei somente prevê a redução da pena de 

um a dois terços. 

Concluída a exposição sequencial das previsões normativas a respeito da delação 

premiada, cumpre realizar algumas considerações a respeito de toda essa sucessão temporal 

de leis. 

Como visto, até o advento da Lei nº 9.613/98, os benefícios penais da delação 

premiada se limitavam à possibilidade de redução da pena em um a dois terços. Com sua 

entrada em vigor, passou a existir no ordenamento a previsão de possibilidade de isenção de 

pena ao delator pelo perdão judicial. Nessa fase, já se revelava o problema da sucessão de 

leis sobre delação premiada, pois existiam diversas previsões legais, sem qualquer 

possibilidade interpretativa de se unificar o instituto. Dentre os tipos penais que admitiam 

delação premiada até então, havia somente o crime de lavagem de dinheiro possibilitando a 

concessão de perdão judicial — evidentemente, um beneplácito mais vantajoso do que a 

mera redução da pena aplicada. Não é fácil suscitar uma razão pela qual confessar e entregar 

coautores ou partícipes da prática de lavagem de dinheiro mereça prêmio tal como o perdão 

judicial, e sujeitos ativos delatores de, por exemplo, crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, não merecerem semelhante benefício. Não existe, na realidade, qualquer caráter 

                                                           
192 Cf. Lei de drogas anotada. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 144. 
193 Em sentido contrário: JESUS, Damásio Evangelista de. Lei antidrogas anotada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 211. 
194 GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. Delação premiada. In: GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. 

(Coord.). Nova lei de drogas comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 228. 
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“especial” do crime de lavagem de dinheiro frente aos demais tipos penais vinculados a uma 

delação premiada que justifique a contrapartida mais elevada de possibilidade de isenção 

pena. Existem somente equívocos e lacunas de responsabilidade do Poder Legislativo, que 

expandiu, inadvertida e desenfreadamente, as possibilidades de aplicação da delação 

premiada, sem se preocupar com as antinomias e incoerências que disso decorreriam. 

A complexidade da situação agravou-se quando da entrada em vigor da Lei nº 

9.807/99. Essa lei tem a peculiaridade, dentre todas as demais que preveem a delação 

premiada, de não vincular o instituto a qualquer tipo penal específico. Essa lei estabelece 

apenas normas pertinentes ao Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 

Ameaçadas, incluindo no âmbito dessa proteção aqueles que tenham realizado delação 

premiada195. Por outro lado, tal qual a Lei nº 9.613/98, também prevê a possibilidade de 

concessão do perdão judicial. 

A primeira discussão que essa lei ensejou foi se ela estendeu a delação premiada a 

todo e qualquer tipo penal. Sustentando afirmativamente, Walter Barbosa Bittar alega que 

 

por não ter a Lei 9.807/99 feito qualquer restrição a determinadas normas 

incriminadoras, não resta dúvida sobre sua aplicação, no que tange aos pontos em 

que é mais benéfica, em qualquer crime previsto nas legislações penais ordinária 

e extraordinária196. 

 

Neste ponto, a posição é a mesma de Alberto Silva Franco, Rafael Lira e Yuri 

Félix197. 

A Lei nº 9.807/99 expandiu os benefícios da delação premiada eficaz, mas não criou 

novo instituto premial ou regulamentou novos tipos penais. E é sabido que a delação 

premiada, encarada a partir da realidade legislativa anterior ao advento da Lei nº 9.807/99, 

sempre se vinculou a um tipo penal específico, donde se pode inferir que tal instituto, pelos 

seus próprios reflexos jurídicos, não poderia ser aplicado a toda e qualquer persecução penal, 

mas somente àquelas que imputavam ao agente a prática de conduta subsumível a 

determinados tipos penais, especificados previamente em lei (regra da legalidade). Isso não 

significa dizer que, obrigatoriamente, a delação premiada só se aplica a um tipo penal 

referido na mesma lei em que aquela delação está prevista. Porém, necessariamente, a 

delação premiada há de estar vinculada a tipos penais específicos. 

                                                           
195 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada cit., p. 163. 
196 BITTAR, Walter Barbosa. A delação premiada cit., p. 164. 
197 Cf. Crimes hediondos cit., p. 528. 



143 

Sob essa ótica, somente se realiza delação premiada, colaborando com a persecução 

penal mediante todos os atos que a compõe, nos casos em que a lei expressamente a admite. 

Ou seja, ao definir que o “indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 

investigação policial e o processo criminal [...] terá pena reduzida de um a dois terços” (art. 

14), e permitir o perdão judicial a quem tenha “colaborado efetiva e voluntariamente” (art. 

13), a Lei nº 9.807/99 faz referências a todas as espécies legais de delação premiada já 

existentes, reconhecendo aos delatores premiados os mencionados benefícios. Permitiu a 

referida lei que o indiciado ou o acusado que colaborasse voluntariamente poderia ser 

agraciado, no limite, com o perdão judicial, e, à luz das normas vigentes, essa “colaboração” 

(rectius: delação premiada) somente se dá nas hipóteses legais previstas expressamente em 

lei. 

Portanto, no nosso entendimento, a Lei nº 9.807/99 somente expandiu os benefícios 

penais das hipóteses de delações premiadas já existentes, pois previu sua concessão, 

especialmente a possibilidade de perdão judicial, a qualquer hipótese de delação premiada 

anteriormente prevista em lei — e não a todo e qualquer tipo penal198. 

Posteriormente, na sequência, inseriu-se no ordenamento o art. 41 da Lei nº 

11.343/06, também já brevemente tratado. Esse dispositivo legal, como facilmente se 

observa, é, abstratamente, bastante mais prejudicial a qualquer agente, pois apenas prevê a 

redução da pena de um a dois terços, excluindo a hipótese de perdão judicial — a despeito 

de ser aplicado a todas as demais hipóteses de incidência da delação premiada. 

A respeito dessa Lei, compartilha-se do entendimento de Walter Barbosa Bittar: 

 

Com todo o histórico e problemas já mencionados quanto à opção pela repressão 

penal, não surpreende que o legislador, ignorando a Lei 9.807/99, bem como a 

maior benevolência da legislação anterior, ao novamente eleger — expressamente 

— por meio da delação premiada (art. 41) a possibilidade de concessão de prêmios 

ao delator, buscasse limitar as hipóteses dos benefícios elencados na legislação 

criminal do país, ao não prever expressamente a possibilidade de extinção da 

punibilidade, optando pela elaboração de norma mais gravosa.199 

 

A partir deste quadro, deve-se acrescer à análise a hipótese constitucional da 

retroatividade da lei penal mais benéfica, garantia plasmada na CF200. A Lei nº 9.807/99, 

mesmo com a entrada em vigor da Lei nº 11.343/06, continua plenamente vigente. Assim, a 

                                                           
198 A posição aqui sustentada é sabidamente contramajoritária. Em sentido contrário ao aqui defendido, também 

analisando a sucessão de leis no tempo, cf., por todos, VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração 

premiada cit., pp. 69-79. 
199 Cf. A delação Premiada cit., p. 157. 
200 Art. 5º, “XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 
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partir da entrada em vigor da atual Lei de Drogas, passa a existir duas situações normativas 

de delação premiada: uma, o referido art. 41, incidente especificamente sobre os crimes da 

Lei de Drogas; outra, referente a todas as demais hipóteses de delação premiada, cujos 

benefícios foram estendidos pela Lei de Proteção à Testemunha. Havendo esse conflito de 

normas no tempo, a solução deve ser dada pela regra da irretroatividade da lei penal (mais 

gravosa) ou da retroatividade da lei penal mais benéfica201. Não há dúvidas que, havendo a 

hipótese de perdão judicial na Lei nº 9.807/99, e ausente qualquer outro elemento 

comparativo que pudesse indicar qualquer benefício maior na aplicação do art. 41, deve-se 

entender que os benefícios penais da delação premiada nos moldes da Lei nº 9.807/99 devem 

ser estendidos à Lei de Drogas. 

Em suma, defende-se uma aplicação bastante restritiva das hipóteses de incidência 

da delação premiada, na qual se demanda a existência de prévia estipulação legal de vínculo 

entre a possibilidade dessa colaboração e os tipos penais aos quais ela pode se concretizar202. 

 

 

3.1.4 COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 

3.1.4.1 Definição e Natureza Jurídica 

 

A primeira tentativa legislativa de introduzir uma disciplina de colaboração 

processual no ordenamento jurídica brasileiro — e não somente um instituto de direito penal 

(premial) que possibilitasse a redução da pena ou o perdão judicial — deu-se com a 

promulgação da Lei nº 10.409/02, que dispunha sobre a prevenção, o tratamento, a 

fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, 

substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica203. 

                                                           
201 Sobre isso, cf., por todos: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: Parte geral. 15. ed., v. 

1. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 161-63; e PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro: Parte 

geral. V. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 254. 
202 Sobre eventuais repercussões da adoção dessa tese restritiva de incidência da delação premiada sobre a 

incidência do direito ao confronto, cf. Tópico 3.2.1 infra. 
203 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., p. 56. 
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Diziam os §§ 2º e 3º, de seu art. 32: 

 

§ 2º O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de 

acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a 

existência de organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus 

integrantes, ou a apreensão do produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, 

de qualquer modo, justificado no acordo, contribuir para os interesses da Justiça. 

§ 3º Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos 

demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização 

do produto, substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do 

Ministério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou 

reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão. 

 

Ainda essa lei, em seu art. 37, IV, previa a possibilidade de o Ministério Público 

deixar, justificadamente, de oferecer denúncia contra os agentes ou partícipes do delito. Essa 

lei, contudo, sofreu duras críticas quando de sua entrada em vigor, especialmente pelas 

confusões advindas dos diversos vetos presidenciais que sofreu204. Ela acabou sendo 

expressamente revogada pela atual Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06 – art. 75), ab-rogando o 

pioneiro dispositivo relativo a uma colaboração processual205. 

O instituto retornaria ao ordenamento com a entrada em vigor da Lei nº 12.850, de 

2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas e o procedimento 

criminal, além de alterar o CP e revogar a Lei nº 9.034/95 (antiga Lei de Organizações 

Criminosas). 

Até o advento da Lei nº 12.694/12206 — que dispõe sobre o processo e o julgamento 

colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas 

—, não havia no ordenamento jurídico brasileiro a definição legal do que deveria ser 

entendido como “organização criminosa”, muito embora a expressão já figurasse na 

legislação penal e processual penal. Essa lacuna levava à utilização da definição dada pela 

                                                           
204 Cf., por exemplo: JESUS, Damásio Evangelista de. Nova lei antitóxicos – Lei n. 10.409/02: Mais confusão 

legislativa. In: Revista Cejap, v. 4, n. 6, 2003, pp. 12-13; LEAL, João José. A Lei nº 10.409/02 e o instituto da 

delação premiada. In: Boletim IBCCRIM, v. 10, n. 118, 2002, pp. 2-4; idem. Inaplicabilidade das normas 

processuais previstas na Lei 10.409/02: Análise da jurisprudência sobre a matéria. In: Revista Jurídica, v. 52, 

n. 317, 2004, pp. 89-94; MARCÃO, Renato Flávio. Novas considerações sobre o procedimento e a instrução 

criminal na Lei n. 10.409/2002: Nova lei antitóxicos. In: Cadernos Jurídicos, v. 3, n. 12, 2002, pp. 91-94; e 

MESQUITA JÚNIOR, Sidio Rosa de. Incoerências da Lei n. 10.409/2002. In: Revista do Curso de Direito – 

Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, v. 4, n. 1, 2003, pp. 81-99. 
205 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., p. 56. 
206 Lei 12.694/12, art. 2º. “Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 

(três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter 

transnacional”. 
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Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.207 De acordo com 

o art. 2(a) da referida Convenção, pode-se definir “grupo criminoso organizado” como 

sendo: 

 

[o] grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 

concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou 

enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 

indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. 

 

Essa Convenção também estipula que os Estados Partes devem promover a adoção 

de medidas legislativas de incriminação da participação em um grupo criminoso organizado 

(art. 5). De outra mão, em seu art. 26, determina a tomada de medidas adequadas para 

intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei, inclusive 

mediante a concessão de imunidades e a possibilidade de celebração de acordos com as 

autoridades persecutórias. 

 

1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que 

participem ou tenham participado em grupos criminosos organizados: 

a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de 

investigação e produção de provas, nomeadamente 

i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos 

grupos criminosos organizados; 

ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos 

organizados; 

iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir 

a praticar; 

b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível 

de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou 

do produto do crime. 

2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de 

reduzir a pena de que é passível um argüido que coopere de forma substancial na 

investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente 

Convenção. 

3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os 

princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder 

imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na investigação ou no 

julgamento dos autores de uma infração prevista na presente Convenção. 

4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da presente 

Convenção. 

5. Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontre 

num Estado Parte e possa prestar uma cooperação substancial às autoridades 

competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes em questão poderão 

considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu direito interno, 

relativos à eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do tratamento descrito nos 

parágrafos 2 e 3 do presente Artigo. 

 

                                                           
207 Conhecida como Convenção de Palermo, foi adotada em Nova York, em 15 de novembro de 2000, e 

ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. 
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A necessidade jurídica advinda da adesão a esta Convenção Internacional levou à 

promulgação da Lei nº 12.850/13, que definiu “organização criminosa” e instituiu, em nosso 

ordenamento, a colaboração premiada208. O art. 1º, § 1º, assim definiu o grupo criminoso 

organizado: 

 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 

qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

 

Na mesma linha, alterou-se o art. 288 do CP, que tipificava o crime de “quadrilha 

ou bando”, adequando-se o excerto legal e dando novo nomen iuris ao tipo: associação 

criminosa209. 

No que concerne aos meio de obtenção de prova, a Lei nº 12.850/13, conforme art. 

3º, aponta, dentre eles, a colaboração premiada (inciso I). Independentemente dessa natureza 

jurídica reconhecida pela lei (passível de críticas, conforme apontaremos adiante), fato é que 

sua entrada em vigor devolveu ao ordenamento este instituto210, que pode receber o seguinte 

conceito, construído por Eduardo Araujo da Silva: 

                                                           
208 Nesse sentido, lembra Fábio Ramazzini Bechara: “É importante consignar, inicialmente, que a Lei 

12.850/2013 foi aprovada quase dez anos após a ratificação pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, e tem por objeto não somente a definição de organização criminosa, 

mas principalmente a regulação dos respectivos instrumentos de investigação e produção probatória, entre os 

quais a colaboração processual. Nesse sentido, não se trata de uma regulação meramente tópica como ocorria 

na Lei 9.034/1995. Pelo contrário, o processo legislativo que antecedeu a edição da Lei 12.850/2013 foi 

caracterizado pela preocupação em se estabelecer um padrão de conformidade no texto, exatamente porque os 

meios de obtenção de prova ali previstos, pelo seu caráter mais intrusivo ou em função dos riscos que lhe são 

inerentes, passaram a exigir grau maior de cuidado e de responsabilidade. A regulação atualmente vigente do 

instituto da colaboração processual se ajusta ao padrão de conformidade reconhecido pela Associação 

Internacional de Direito Penal, por ocasião do Colóquio Preparatório do XVIII Congresso Internacional de 

Direito Penal, realizado em Pula, na Croácia, de 06 a 09 de novembro de 2008 (International Review of Penal 

Law. 80.º année. 1.º/2.º trimestres 2009, p. 189-192), em que se resguarda não somente a legalidade do ato e 

dos seus respectivos efeitos, mas principalmente a sua legitimidade e efetiva utilidade” (cf. Colaboração 

processual: Legalidade e valor probatório. In: Boletim IBCCRIM, v. 23, n. 269, 2015, pp. 6-7). 
209 Art. 24 da Lei nº 12.850/13: “O art. 288 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Associação Criminosa: Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais 

pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único.  

A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou 

adolescente’”. O destaque feito à associação criminosa é relevante, pois, como advertem Cezar Roberto 

Bitencourt e Paulo César Busato, “os casos de incidência da lei são somente os de organizações criminosas e 

não os de qualquer forma de concurso de pessoas, ou mesmo de associação criminosa (antiga quadrilha ou 

bando)” (cf. Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12.820/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 

124-25). 
210 Muito já se debateu sobre a inconstitucionalidade do instituto da colaboração premiada, quando diversos 

argumentos, desde fundamentos éticos até a impossibilidade de imposição de renúncia ao direito ao silêncio, 

já foram exaltados. Neste trabalho, pautamos essa discussão como indiferente. Entendemos que, para o 

desenvolvimento do presente trabalho, devemos tomar como pressuposto que a colaboração premiada integra 

direito vigente, de aplicação em franca expansão prática, e que a probabilidade de ser declarada 
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A colaboração premiada, também denominada de cooperação processual 

(processo cooperativo), ocorre quando o acusado, ainda na fase de investigação 

criminal, além de confessar seus crimes para as autoridades, evita que outras 

infrações venham a se consumar (colaboração preventiva), assim como auxilia 

concretamente a polícia em sua atividade de recolher provas contra os demais 

coautores, possibilitando suas prisões (colaboração repressiva). Incide, portanto, 

sobre o desenvolvimento das investigações e o resultado do processo211. 

 

A grande inovação, inexistente na esparsa legislação relativa à delação premiada212, 

é a previsão legal de assinatura de um acordo de colaboração premiada, o que reflete 

diretamente na sua natureza jurídica. A normativa ora estudada também traz, para o campo 

criminal213, a possibilidade de um benefício de natureza processual ao colaborador, qual 

seja, que contra ele, atendidos determinados requisitos214, não seja oferecida denúncia pelo 

Ministério Público. 

Para que se apliquem os benefícios, exige-se, no art. 4º, caput, que a colaboração 

seja efetiva e voluntária (vocábulo mais adequado do que relativo “espontaneidade”, como 

já exposto215) e atinja ao menos um dos objetivos elencados nos cinco incisos do dispositivo 

legal: a identificação dos demais coautores e partícipes e das infrações penais por eles 

praticadas; a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas do grupo criminoso; 

a prevenção de crimes decorrentes das ações da organização criminosa; a recuperação, total 

ou parcial, do produto ou do proveito dos crimes praticados pela organização; ou a 

                                                           

inconstitucional, quer mediante controle difuso, que mediante controle concentrado, é próxima a zero. Em 

defesa da inconstitucionalidade da colaboração premiada, cf., por todos, PORCIÚNCULA, José Carlos. 

Inconstitucionalidades e inconsistências dogmáticas do instituto da delação premiada (art. 4º da Lei 12.850/13). 

Disponível em: http://emporiododireito.com.br/inconstitucionalidades-e-inconsistencias-dogmaticas-do-

instituto-da-delacao-premiada-art-4o-da-lei-12-85013/. Acesso em 06/04/17. 
211 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., p. 53. A nosso ver, o conceito de Araujo da Silva 

apenas peca por faltar referência à sua natureza jurídica. 
212 Cf. Tópico 3.1.3.2 supra. 
213 A ressalva tem razão de ser, pois a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 (Lei de Defesa da 

Concorrência), regula o chamado acordo de leniência, celebrado no âmbito do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), por intermédio de sua Superintendência-Geral (art. 86). Tal acordo tem reflexos 

na seara penal, previstos no art. 87 da mencionada lei: “Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na 

Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais 

como os tipificados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, 

determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao 

agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se 

automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo”. Como já delimitado 

anteriormente (cf. Tópico 3 supra), apesar de seus reflexos penais, este instituto é alheio ao recorte do presente 

trabalho, uma vez que previsto em legislação extrapenal. 
214 “§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o 

colaborador: I – não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos 

termos deste artigo”. 
215 Cf. nn. 73, 165 e 166 supra, neste Capítulo. 
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localização de eventual vítima, contanto que com sua integridade física preservada (art. 4º, 

caput, I a V). 

A Lei nº 12.850/13 também prevê que, em qualquer caso de colaboração, a 

dosimetria do benefício deverá ser fundamentada e norteada pela análise da personalidade 

do colaborador, da natureza, das circunstâncias, da gravidade e da repercussão social do fato 

criminoso, e da eficácia da colaboração (art. 4º, § 1º). 

Os benefícios penais (materiais) podem ser o perdão judicial, a redução da pena em 

até dois terços, e até a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

(art. 4º, caput). 

Observe-se que a Lei nº 12.850/13 traz apenas o patamar máximo de redução (dois 

terços), ou até a metade, se o colaborador firmar acordo após a sua sentença (art. 4º, § 5º). 

Em nenhum momento trata dos patamares mínimos de redução. Uma interpretação literal do 

enunciado normativo levaria à conclusão de que o juiz estaria autorizado a reduzir em 

praticamente nada da pena aplicada (por exemplo, em um caso levado ao extremo, reduzir a 

pena em apenas um dia). No entanto, permitir tal ato de má-fé seria incoerente e contrário à 

própria sucessão legislativa a respeito de prêmios aos réus. Por isso, parece não haver óbice 

a uma aplicação, por analogia in bonam partem, de dispositivos sobre delação premiada, 

vedando que a redução da pena, em caso de colaboração premiada, seja inferior ao patamar 

de um terço. De qualquer forma, equivocou-se o legislador ao não atribuir um patamar 

mínimo de redução da pena, pois carece de segurança jurídica ao réu colaborador. 

Retomando as lições de Eduardo Araujo da Silva, é possível traçar a diferença entre 

a colaboração premiada e a delação premiada. Expondo sua visão sobre a distinção da 

colaboração frente a delação premiada, referido autor afirma que aquela: 

 

É, assim, um instituto bem mais amplo que a delação premiada consagrada em 

várias leis brasileiras, a qual se restringe a um instituto de direito material, de 

iniciativa exclusiva do juiz, com reflexos penais (diminuição da pena ou concessão 

do perdão judicial)216. 

 

A delação premiada é um instituto sui generis, de natureza material, no qual o 

delator, voluntariamente, confessa e colabora com a persecução, inculpando terceiros e 

auxiliando na atividade probatória. Atendidos determinados requisitos, o juiz concederá os 

beneplácitos estabelecidos em lei. Trata-se, pois, da colaboração per se do delator, sem 

                                                           
216 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., pp. 53-54. 
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prévio ajuste e sem participação do Ministério Público ou da Polícia217. Distintamente, a 

colaboração premiada não é instituto relegado ao reconhecimento final pelo juiz. Bastante 

ao contrário, este novel instituto, além de também acarretar benefícios processuais não 

abarcados pela delação premiada, pressupõe verdadeira negociação e assinatura de um 

acordo entre imputado e defesa, e Ministério Público e/ou Polícia. A colaboração premiada 

consiste, pois, neste acordo, cujo objeto será a colaboração no processo, confessando a 

autoria dos crimes e inculpando terceiros. Neste mesmo sentido, tomando a existência de um 

acordo como cerne da (relevante) distinção entre ambos os institutos, afirma Antonio 

Scarance Fernandes que difere “a delação premiada da colaboração processual, figura de 

direito processual, em que há acordo entre Ministério Público e colaborador”218. 

Essa distinção nos conduz à discussão a respeito da natureza jurídica da colaboração 

processual ou premiada. 

Antonio Sergio Peixoto Marques descreve dois “ambientes” para a determinação 

da natureza jurídica da colaboração premiada. No primeiro deles, o do Direito Penal 

material: 

 

funciona ora como causa de extinção de punibilidade, ora como causa de 

diminuição de pena, ora como causa de fixação de regime inicial aberto ou 

semiaberto, ora como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, tudo a depender da especificidade legislativa219. 

 

Já no segundo deles, o do Direito Processual Penal, o último autor referido chega a 

expor as posições doutrinárias no sentido de que a colaboração premiada poderia ser uma 

fonte de prova, um meio de prova, ou um meio de obtenção de prova. Contudo, não toma 

posição220. Reconhece, por outro lado, que existe na colaboração premiada “um viés 

negocial”221. 

                                                           
217 Cf. Tópico 3.1.3.1 supra. 
218 Cf. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. In: Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, v. 17, n. 70, 2008, p. 257. A ressaltar essa diferença, o autor, logo na sequência, afirma que a 

colaboração processual existia, em nosso ordenamento (atente-se ao fato de que seu estudo é de 2008 e, 

portanto, anterior à entrada em vigor da atual Lei de Organizações Criminosas), até a revogação da Lei nº 

10.409/02 pela Lei nº 11.343/06, que prevê apenas hipótese de delação premiada (Cf. O equilíbrio cit., p. 257). 

À época da publicação de seu artigo, conclui o autor, não existia a colaboração processual no direito brasileiro. 
219 Cf. A colaboração premiada: Um braço da justiça penal negociada. In: Revista Magister de Direito Penal e 

Processual Penal, n. 60, v. 10, 2014, p. 40. No mesmo sentido, Eduardo Araujo da Silva atribui à colaboração 

premiada uma natureza mista: processual, em decorrência das normas processuais que a regulamentam, e 

material, em razão dos benefícios penais a que corresponde (cf. Organizações criminosas cit., p. 56). 
220 Cf. A colaboração premiada cit., pp. 40-41. 
221 Cf. A colaboração premiada cit., p. 41. Cumpre destacar que, em outro momento, debruçando-se 

especificamente sobre o aspecto negocial da colaboração, Peixoto Marques faz referência à sua incidência 

sobre os institutos previstos nas Leis de Crimes Hediondos, de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 
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Frederico Valdez Pereira é defensor da ideia de que a colaboração premiada é meio 

de prova, pois possui certo valor probatório e serve ao convencimento judicial, ainda que 

sozinha não possa ensejar uma condenação222. Tiago Cintra Essado, por sua vez, considera 

que a natureza jurídica de meio de obtenção de prova é a que melhor se alinha com a 

finalidade à qual a colaboração premiada se destina223. Marcelo Mendroni sustenta, ainda, 

que a natureza do instituto decorreria do “princípio do consenso” — o qual define como uma 

“variante” do princípio da legalidade. Esse princípio permitiria que as parte encontrem um 

consenso a respeito da situação jurídica do acusado que, voluntariamente, concorda com a 

imputação contra ele224. 

Essas visões restritas ao campo do direito probatório parecem não descer à essência 

da colaboração premiada, analisando sua estrutura nuclear para que se possa responder 

satisfatoriamente qual a sua natureza jurídica. 

Com efeito, antes de qualquer reflexo no campo probatório, e muito antes da 

aplicação dos benefícios penais ou processuais penais, a colaboração processual é um acordo 

assinado entre o imputado, assistido por defensor, e a Polícia, com ou sem participação do 

Ministério Público, ou com este exclusivamente, cuja finalidade é traçar termos para a 

colaboração que será prestada no curso da persecução. Essa essência da colaboração 

premiada foi notada por Afrânio Silva Jardim, que afirma que a colaboração premiada tem 

natureza jurídica de negócio jurídico processual225. 

Em larga medida, essa posição foi seguida pelo STF. No voto proferido no 

julgamento da ordem de habeas corpus nº 127.483, o Ministro Relator Dias Toffoli afirmou 

que, além “de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada enquadra-se 

na categoria negócio jurídico processual”226. 

                                                           

de Drogas etc. (Cf. A colaboração premiada cit., p. 48.), igualando a delação premiada à colaboração premiada, 

o que, a nosso ver, conforme já destacado, além de não ser procedente, a negociação e a assinatura de um 

acordo no âmbito da delação premiada é ilegal. 
222 Cf. Delação premiada cit., pp. 154-55 e 171-73. Entendemos, aqui, que a afirmação da colaboração 

premiada como meio de prova com sua justificativa são proposições inconciliáveis, porquanto a justificativa 

transparece um conceito equivocado de meio de prova. 
223 Cf. Delação premiada e idoneidade probatória. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 21, n. 101, 

2013, p. 211. No mesmo sentido: LIMA, Renato Brasileiro. Curso de processo penal. Niterói: Impetus, 2013, 

p. 761. 
224 Cf. Crime organizado cit., p. 88. Apesar de perceber o aspecto negocial da colaboração premiada, é 

necessário destacar que Mendroni em momento algum expõe qualquer natureza jurídica deste instituto. 
225 Cf. Poder Judiciário não deve ser refém de acordos de delação premiada do MP. In: Revista Consultor 

Jurídico, 18/10/15. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-out-18/afranio-jardim-judiciario-nao-

refem-acordos-delacao-premiada. Acesso em 10/07/16. 
226 STF, HC 127483, Pleno, Rel. Dias Toffoli, DJe 04-02-16, p. 11. 
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Conforme pontifica Antonio do Passo Cabral: 

 

Negócio jurídico processual é o ato que produz ou pode produzir efeitos no 

processo escolhidos em função da vontade do sujeito que o pratica. São, em geral, 

declarações de vontade unilaterais ou plurilaterais admitidas pelo ordenamento 

jurídico como capazes de constituir, modificar e extinguir situações processuais, 

ou alterar o procedimento. [...] nos negócios jurídicos processuais a vontade é 

relevante tanto na opção por praticar ou não o ato como na definição dos seus 

efeitos227. 

 

O negócio jurídico processual estabelecido no campo processual penal 

denominaremos negócio jurídico processual penal, aceitando como sendo esta a natureza 

jurídica da colaboração premiada. 

 

 

3.1.4.2 Caracteres do Acordo e Hipótese de Incidência 

 

O acordo a que a colaboração premiada faz referência poderá ocorrer em qualquer 

fase da persecução penal (art. 3º, caput), ou seja, na fase pré-processual (em geral, inquérito 

policial) ou na fase judicial, inclusive após a sentença penal condenatória (art. 4º, § 6º)228. 

Quanto ao sujeitos deste negócio jurídico processual penal, o § 6º do art. 4º 

estabelece que o acordo se dará entre “o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com 

a manifestação do Ministério Público”, ou “entre o Ministério Público e o investigado ou 

acusado e seu defensor”. Pela disposição legal, a autoridade policial poderá ser parte no 

acordo celebrado em fase investigatória229, mas não o poderá na fase judicial, uma vez que 

encerrada a investigação e oferecida a denúncia, cessa a atividade policial sobre o caso. Na 

prática, não raro se verifica que os acordo de colaboração premiada firmados na fase pré-

processual têm sido realizados em conjunto pela Polícia e pelo Ministério Público. 

                                                           
227 Cf. Convenções processuais: Entre publicismo e privatismo. Tese (Livre-Docência). Faculdade de Direito 

da USP, São Paulo, 2015, pp. 34-35. 
228 A nosso ver de maneira precipitada, Cezar Robert Bitencourt e Paulo César Busato afirmam que a 

colaboração firmada após a sentença é inconstitucional, por ferir a coisa julgada (Cf. Comentários cit., p. 129). 

O dispositivo alegadamente contrário à Constituição fala apenas em “sentença”, não fazendo referência à coisa 

julgada ou ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
229 Pela inconstitucionalidade da titularidade do delegado de polícia, inclusive pela insuficiência de parecer 

favorável por parte do Ministério Público, sob o argumento de que o órgão acusatório é o titular exclusivo da 

ação penal e que a autoridade policial, por isso mesmo, não poderia dispor de atividade que não é de sua 

competência, vale dizer, a imposição penal em juízo, ver SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas 

cit., pp. 60-61. 
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Do acordo celebrado deve, obrigatoriamente, ser lavrado termo, para que se evite 

qualquer dúvida a respeito de seu conteúdo230, submetendo-o à apreciação e homologação 

do juiz (art. 4º, § 7º). 

De se destacar que é vedada a participação do juiz nas negociações (art. 4º, § 6º). 

Isso porque “eventual fracasso destas implica a desconsideração de todos os seus termos — 

inclusive da eventual confissão do réu que pode integrar a proposição inicial”231. Estipulação 

em contrário colocaria em risco a imparcialidade objetiva do julgador da causa232, a quem 

incumbe o controle da legalidade da negociação e a salvaguarda dos direitos fundamentais 

do imputado (art. 4º, §§ 7º e 8º, primeira parte)233. 

Neste ponto, é criticável a previsão de que o juiz poderá adequar o acordo ao caso 

concreto. Tal estipulação afronta a vontade das partes na elaboração do negócio jurídico 

processual penal, além de ser incoerente com a vedação de o juiz poder participar da 

negociação234. O dispositivo somente pode ter sentido se lido em conformidade com os 

pressupostos e os requisitos legais da colaboração premiada, não se adentrando ao mérito da 

conveniência do acordo ou de tais e quais benefícios penais ou processuais serão previstos 

no termo, sob pena de inevitável quebra da imparcialidade do juiz235. 

Homologado o acordo, o colaborador poderá ser ouvido pelo membro do Ministério 

Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, já em efetiva 

colaboração (art. 4º, § 9º), na qual relatará seu conhecimento sobre os fatos, confessando sua 

participação e inculpando terceiros236. Em todos os seus depoimentos, o colaborador 

renunciará ao direito ao silêncio e assumirá o dever de veracidade (art. 4º, § 14)237. 

O art. 4º, § 13, estipula que, sempre que possível, o registro dos atos de colaboração 

— aqui, especialmente os depoimentos — deverá ser feito pelos meios ou recursos de 

                                                           
230 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., p. 66. 
231 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 454. 
232 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 454. 
233 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Barganha cit., p. 121. 
234 No mesmo sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto; e BUSATO, Paulo César. Comentários cit., p. 132; 

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 96. 
235 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas cit., pp. 67-68; VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. 

Barganha cit., pp. 121-22. 
236 Entendemos, pois, que é da essência da colaboração premiada a existência, em sua complexa estrutura, de 

declarações incriminadoras que ativam a incidência do direito ao confronto. Em sentido contrário, defendendo 

a possibilidade de acordo de colaboração premiada, ao menos em tese sem a incriminação de terceiros, cf. 

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp.132-34. 
237 Esses são caracteres específicos pertinentes ao estudo do direito ao confronto, a ser observado quando as 

declarações do corréu que ativam a incidência deste direito fundamental ocorrem no contexto da execução de 

um acordo de colaboração premiada. Sobre isso, cf. Tópicos 5.1.5 e 5.2 infra. 
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gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, como 

forma de obter a maior fidelidade possível das informações prestadas pelo colaborador. 

De se destacar que em todo e qualquer ato do colaborador deve, obrigatoriamente, 

haver a assistência da defesa técnica — seja na negociação, na confirmação ou na execução 

do acordo (art. 4º, § 15), não podendo existir renúncia do colaborador238. 

Traçadas essas regras sobre colaboração premiada e estudada a sua essência 

negocial, podemos concluir estipulando nosso entendimento a respeito das hipóteses de 

incidência, ou seja, em que casos é cabível a colaboração premiada no legislação atualmente 

vigente no Brasil. 

Ao contrário de predominante posição em contrário, decorrente no mais das vezes 

da adoção de uma visão uniformizadora da colaboração premiada com a delação premiada, 

entendemos que não é cabível a expansão do instituto ora em estudo às hipóteses de delação 

premiada239 — ainda menos a todo e qualquer tipo penal imputado. 

Com efeito, a partir dos argumentos já lançados para a delação premiada240, 

entendemos que também a colaboração premiada é instituto cuja hipótese de incidência é 

delimitada pelo legislador, a partir de uma escolha legislativa de vincular um determinado 

tipo penal à colaboração, atendendo a um compromisso internacional assumido pelo Brasil 

(ver art. 26(2) da Convenção de Palermo) e preservando a estrita observância da 

legalidade241. Entendemos, pois, que a colaboração premiada somente é cabível quando 

vinculada à conduta delitiva de integrar organização criminosa. 

Convém, contudo, destacar que, na prática, é bastante difícil que um acordo seja 

celebrado envolvendo exclusivamente a imputação de formação de organização criminosa. 

No mais das vezes, a persecução gravitará em torno desta imputação, quando formada com 

a finalidade de cometimento de determinados crimes supostamente consumados. Assim, na 

prática, a maior incidência de acordos de colaboração premiada há de envolver concurso de 

                                                           
238 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 87. 
239 Sobre esta corrente, cf., por todos, VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 

76-77. 
240 Cf. Tópico 3.1.3.2 supra. 
241 Além dos argumentos já exarados a respeito de nossa visão restritiva das hipóteses de incidência, a Lei nº 

12.850/13 possui outro dispositivo que reforça essa visão. Como mecanismo de garantir a própria colaboração, 

a lei ordinária em comento tipifica a conduta de “(i)mputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a 

Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de 

organização criminosa que sabe inverídicas” (art. 19). Parece-nos que a expansão da colaboração, dando-lhe 

possibilidade de incidência para os casos em que abarcar outros tipos penais, sem incluir a imputação de 

formação de organização criminosa, necessitaria, para subsunção deste tipo penal, a expansão de seu sentido, 

em analogia in malam partem e, portanto, em violação à regra da legalidade penal (CF, art. 5º, XXXIX). 
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crimes. Nessa hipótese de ocorrência (na prática, tende a ser majoritária), como solução, 

entendemos que prevalecem as disposições da Lei nº 12.850/13, mesmo que esses outros 

crimes em concurso sejam hipóteses de incidência de delação premiada (tráfico, lavagem de 

dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, etc.) ou de qualquer outro crime ao 

qual a lei não prevê algum instituto premial — contanto que exista, como indispensável, a 

imputação de integrar organização criminosa. Isso porque o regramento da colaboração 

premiada é o mais completo em termos processuais e procedimentais, traduzindo maior 

segurança jurídica frente às demais disposições legais, bem como, em termos de benefícios 

penais, apresenta toda a gama atualmente vigente como “prêmio”, acrescida, ainda, da 

possibilidade de não oferecimento da denúncia em algumas hipóteses. Não há dúvida, a 

nosso ver, de que tal solução é a mais benéfica ao acusado242. 

Em fechamento, observou-se que a colaboração premiada — entendida como um 

negócio jurídico processual penal — é um ato complexo243, que compreende diversas etapas 

e ações para sua formação, homologação, execução e concessão de benefícios. Dentro deste 

amplo espectro, as declarações incriminadoras feitas pelo colaborar em relação a terceiros 

são um desses atos, sendo, pois, uma das hipóteses jurídicas aqui buscadas. Além disso, 

observou-se que a colaboração premiada possui algumas regras peculiares a terem incidência 

no momento de produção da prova (notadamente, renúncia ao direito ao silêncio e dever de 

veracidade), as quais refletirão diretamente no tratamento do direito ao confronto, como 

oportunamente será enfrentado244. 

 

 

3.2 DELIMITAÇÕES TERMINOLÓGICAS 

 

Delimitadas as hipóteses jurídicas em que se verificam declarações feitas por quem 

criminalmente imputado contra terceiros, devemos agora proceder a algumas delimitações 

terminológicas, para que, assim, todas as premissas para o enfrentamento do tema-problema 

proposto, e seus limites e recortes, restem claros nas próximas etapas da pesquisa. 

                                                           
242 Em sentido semelhante: VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 75. 
243 Sobre a colaboração premiada como fenômeno processual complexo, mas com as ressalvas aqui feitas sobre 

sua natureza jurídica, cf. VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 60-64. 
244 Cf. Tópicos 5.1.5, 5.2 e 5.3, e seus subitens infra. 
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Nesse sentido, duas visões das “declarações do corréu” colocam-se — ambas 

pertinentes e alinhadas às noções necessárias para o estudo da incidência e da aplicação do 

direito ao confronto frente a elas. Uma, das declarações do corréu como elementos de prova; 

e outra, das declarações do corréu como meio de prova. 

 

 

3.2.1 DECLARAÇÕES DO CORRÉU COMO ELEMENTOS DE PROVA 

 

De acordo com Antonio Magalhães Gomes Filho, elementos de prova são “cada um 

dos dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato que 

interessa à decisão da causa”245. Em virtude do significado da palavra declaração246 e de 

pertinentes sinônimos (tais como assertiva247, asserção248 e afirmação249), é evidente a 

possibilidade de se encarar as “declarações do corréu” como elementos de prova, no sentido 

de que essas declarações correspondem aos dados objetivos que confirmam ou negam um 

determinado objeto de prova. 

No contexto do tema-problema do presente trabalho, as declarações do corréu como 

elementos de prova devem ser vistas como contrárias ao réu incriminado. Esses elementos 

de prova, portanto, desfavorecem a posição processual do titular da pretensão ao exercício 

do direito ao confronto. Conforme estudado anteriormente250, o conteúdo do direito ao 

confronto impõe sua proteção em relação a toda testemunha contrária ao acusado. Essa 

noção de testemunha, para fins de incidência deste direito fundamental, deve ser tomada em 

uma acepção ampla, desapegando-se da concepção formal da fonte de prova e atrelando-se 

à ideia de um conhecimento probatório incriminador, contrário ao acusado, 

independentemente da posição técnico-processual da fonte pessoal. Portanto, sendo essas 

                                                           
245 Cf. Notas sobre a terminologia da prova cit., p. 307. 
246 “Aquilo que se declara”; “depoimento; explicação”. Cf. ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina 

Baird (Coord.). Novo Aurélio Século XXI: O dicionário da língua portuguesa – Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 610. Ver também n. 86, no Capítulo 2 supra. 
247 “Proposição afirmativa”; “asserção”. Cf. ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). 

Novo Aurélio cit., p. 214. 
248 “Afirmação; asseveração”; “Alegação; argumento”. Cf. ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina 

Baird (Coord.). Novo Aurélio cit., p. 214. 
249 “Aquilo que se afirma ou assevera”; “asserção”; “proposição em que se considera existente a relação entre 

os termos”. Cf. ANJOS, Margarida dos; e FERREIRA, Marina Baird (Coord.). Novo Aurélio cit., p. 63. 
250 Cf. Tópico 2.3 supra. 
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“declarações do corréu” traduzidas em elementos de prova contrários ao réu, será o corréu 

uma “testemunha contrária” e, portanto, deve-se ter em atenção o direito ao confronto. 

Ainda sobre o aspecto prejudicial dessas declarações, registre-se que, neste 

trabalho, assume-se a premissa de que o corréu contrário adquire um caráter nocivo em 

relação à posição processual do réu quando decide prestar declarações incriminadoras. O 

elevado grau de prejuízo à posição processual do réu incriminado demanda, nessas hipóteses, 

maiores atenções nos pontos sensíveis de enfrentamento, buscando assegurar maiores e mais 

intensas contrapartidas demandadas pelo âmbito de proteção do direito ao confronto. Com 

efeito, se a confissão guarda uma intersecção operativa em relação ao chamamento de corréu 

em virtude da posição de seu declarante, é consectário lógico concluir que a carga negativa 

da confissão — que a alçou outrora à condição de “rainha das provas” — deve ser estendida 

às declarações incriminadoras do corréu, porque igualmente merecedoras de descrédito e 

reservas, e ensejadoras de enorme possibilidade de erro judiciário ao se condenar alguém 

com base nelas251. 

Tendo essa base teórica assentada, do estudo de todas as hipóteses jurídicas de 

ocorrência de declarações do corréu observamos que somente duas delas traduzem, na 

essência, a natureza jurídica de elementos de prova: a confissão e o chamamento de corréu. 

Isso não significa que no contexto da delação premiada ou da colaboração premiada 

não existam “declarações do corréu” como elementos de prova contrários, ou que tais 

institutos não contariam, em algum aspecto, com a incidência do direito ao confronto. 

Observou-se, pelo estudo tanto da delação premiada quanto da colaboração premiada, que 

ambas são institutos mais complexos, na medida em que, ao lado das declarações do corréu, 

comportam outros aspectos, características e, principalmente, atos. Dessa maneira, a 

conclusão a que se chega é que não é a delação premiada per se ou a colaboração premiada 

per se que invocam a ação do direito ao confronto. Esses institutos abarcam, em sua dinâmica 

de aplicação, declarações contrárias ao réu — feitas por uma testemunha contrária em 

acepção ampla, i.e., o corréu (delator ou colaborador) — e essas, por sua vez, demandam a 

proteção do direito ao confronto. 

                                                           
251 Essa noção de nocividade é observada em fundamentos da Suprema Corte dos EUA em julgamentos 

pertinentes ao tema-problema do presente trabalho, como estudaremos adiante (cf. Tópico 4.1.2.3 e 4.1.2.5 

infra). Ademais, ver também, como exemplo, sobre essa mais intensa prejudicialidade à posição processual do 

réu incriminado: ALTAVILLA, Enrico. Psicologia judiciária. 4. ed., v. 3. Coimbra: Armenio Amado, 1959, 

pp. 177-208; e MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas cit., pp. 193-213. No contexto da 

colaboração premiada, para uma crítica também pertinente, sob o viés da lógica negocial, ver: 

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 37-46. 
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Assim compreendidas as coisas, é tecnicamente incorreto se afirmar que a “delação 

premiada” ou a “colaboração premiada” sejam, elas próprias, “declarações do corréu” como 

elementos de prova252 a ativar, de per se, a incidência do direito ao confronto. Na realidade, 

pela sua própria natureza, elas gerarão, como um de seus aspectos, saber de natureza 

testemunhal contrário e, este sim, definirá a incidência do direito ao confronto. Consequência 

disso ao escopo do presente trabalho pode ser observada nas hipóteses de incidência 

anteriormente defendidas (tese bastante restritiva253) para a delação premiada e a 

colaboração premiada. Caso ocorra, por exemplo, um acordo de colaboração premiada 

versando apenas sobre o crime de tráfico de entorpecentes, para nós, será um problema de 

ilegalidade do próprio acordo. Mas isso em nada interferirá no direito ao confronto, o qual 

deverá ter incidência e não será afetado por essa ilegalidade, pois a ele lhe interessa apenas 

o próprio saber testemunhal incriminador. 

Por fim, esclareça-se que, dadas todas as variáveis incidentes sobre o tema-

problema254, será adotado o termo “declarações do corréu” sempre que nos referirmos aos 

elementos de prova pertinentes ao escopo, não nos preocupando em aperfeiçoar, no decorrer 

das exposições futuras, eventual distinção técnica entre confissão (que implica outrem) e 

chamamento de corréu em dada situação particularizada. Os elementos considerados 

contrários (e nocivos) que servem de causa à incidência do direito ao confronto serão, pois, 

“declarações do corréu”255. 

Duas razões podem ser dadas para justificar essa opção. 

Primeiro, a despeito da delimitação levada a efeito anteriormente256, a intenção do 

presente trabalho é estudar o direito ao confronto e as declarações de corréu em uma 

perspectiva amoldável à prática brasileira, possibilitando que as conclusões sirvam, ainda 

que com adaptações, como norte e regra geral a todos os casos em que corréus 

                                                           
252 Seria, pois, correto se falar em chamamento do corréu na colaboração premiada ou na delação premiada, 

a fim de se referir às declarações incriminadoras do corréu contidas nesses dois institutos premiais. Equivocado, 

porém, igualar estes com aquele. A título exemplificativo para esclarecimento, na Itália, fala-se in chiamata in 

correità dos collaboratori della giustizia. Isso decorre do tratamento probatório autônomo que lá é dado às 

declarações incriminadoras, sejam elas feitas pelos collaboratori, sejam elas feitas por qualquer imputado. Não 

há, portanto, a sobreposição dos institutos, vez que consciente a distinção entre os elementos de prova e todo 

o complexo conjunto de normas (negociais, processuais, de execução penal, etc.) que compõe aquele instituto 

premial italiano. Sobre isso, cf. D’AMICO. Silvio. Il collaboratore della giustizia. Roma: Laurus Robuffo, 

1995, pp. 161-66. 
253 Cf. Tópicos 3.1.3.2 e 3.1.4.2 supra. 
254 Fizemos alguns comentários e exemplos ao introduzir o presente Capítulo. 
255 Sem prejuízo de variações linguísticas e estilísticas que indicarão exatamente a mesma coisa, tais como 

declarações do coimputado, assertivas incriminadoras do corréu, asserções contrárias do corréu etc. 
256 Cf. Tópico 3.1.2.1.1 supra. 
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incriminadores se tornam causa de proteção do direito ao confronto. Frente a essa intenção, 

pontos críticos da delimitação técnica e precisa257 entre confissão (que implica outrem) e 

chamamento de corréu podem se mostrar de alta complexidade desprovida de pertinência ao 

que se busca: a análise do direito ao confronto em relação ao corréu incriminador. A 

existência de saber testemunhal contrário ao réu vindo do corréu será o quanto basta para 

delimitar essa incidência. 

Segundo, as jurisdições internacionais imersas na cultura de common law estudadas 

no próximo Capítulo não possuem uma nomenclatura correspondente a “chamamento de 

corréu”. No mais das vezes, os pontos de interesse ao presente trabalho serão casos em que 

o corréu tanto assume a autoria como presta declarações contra outro acusado. A doutrina 

refere-se a esses casos apenas como “confissão de um acusado que implica outro” (the 

confession of one defendant which implicates a codefendant)258. Desse modo, buscar a 

distinção entre os institutos da confissão e do chamamento do corréu em todos os casos 

analisados seria incongruente com o método comparado, além de dar espaço a confusões 

facilmente evitáveis pela adoção de um termo-gênero que congrega perfeitamente a noção 

necessária à incidência do direito ao confronto: declarações do corréu. 

 

 

3.2.2 DECLARAÇÕES DO CORRÉU COMO MEIO DE PROVA 

 

Conforme visto ao estudar o conteúdo do direito ao confronto259, restou consignado 

que este direito fundamental tem incidência em um momento específico da persecução penal, 

qual seja, a produção da prova testemunhal contrária ao acusado em juízo. Essa prova 

testemunhal (lato sensu) a que se faz referência aqui é, na terminologia da prova, “meio de 

prova”. 

                                                           
257 A dificuldade, por exemplo, entre delimitar, no contexto de uma mesma declaração, o que são fatos próprios 

e o que são fatos alheios pode ser bastante acentuada conforme a complexidade do próprio tipo penal com o 

qual se está lidando. Não obstante, a questão precisará ser retomada ao ensejo do estudo da colisão do direito 

ao confronto com o direto ao silêncio e suas decorrências. Cf. Tópicos 5.2 e 5.3.1.1 infra. 
258 Cf., por exemplo, HADDAD, James. Post-Bruton developments: A reconsideration of the confrontation 

rationale, and a proposal for a due process evaluation of limiting instructions. In: American Criminal Law 

Review, v. 18, n. 1, 1980, passim; GRAHAM, Michael H. Bruton v. United States: Limited admissibility and 

the rule of completeness. In: Criminal Law Bulletin, v. 41, n. 4, 2005, passim; e DAVENPORT, David S. The 

confrontation clause and the co-conspirator exception in criminal prosecutions: A functional analysis. In: 

Harvard Law Review, v. 85, n. 7, 1972, passim. 
259 Cf. Tópico 2.3 supra. 
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Novamente com Antonio Magalhães Gomes Filho, meios de prova são “os 

instrumentos ou atividades por intermédio dos quais os dados objetivos (elementos de prova) 

são introduzidos e fixados no processo (produção da prova)”. Ou, “em síntese, os canais de 

informação de que se serve o juiz”260. A partir dessa definição, pode-se afirmar que a 

expressão “declarações do corréu” também poderá indicar um meio de prova, na medida em 

que serão as atividades através das quais os elementos de prova (também “declarações do 

corréu”) serão fixados (produzidos) no processo. 

Não obstante inexista referência legislativa a um meio de prova denominado 

“declarações do corréu”, é evidente que não estamos tratando de uma prova atípica, assim 

entendida aquela não prevista em lei, mas permitida pelo direito261. 

Novamente se opta por adotar um termo-gênero — (tomada de) declarações do 

corréu262 —, a fim de indicar as duas situações nas quais um corréu (em acepção ampla) 

poderá prestar declarações no processo. A primeira, quando parte no processo, for 

interrogado; a segunda, quando, não sendo parte no processo, é arrolado por algum dos 

sujeitos parciais para que seja ouvido em audiência. Dessa maneira, no escopo do presente 

trabalho, a tomada de declarações do corréu poderá, enquanto meio de prova, ser tanto o 

interrogatório263, quanto a tomada de declarações de um imputado264 em procedimento 

conexo265. 

                                                           
260 Cf. Notas sobre a terminologia da prova cit., pp. 308-09. 
261 Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo. Provas atípicas e provas anômalas: Inadmissibilidade da substituição 

da prova testemunhal pela juntada de declarações escritas de quem poderia ser testemunha. In: YARSHELL, 

Flávio Luiz; e MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini 

Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 344-45. 
262 Essa forma de “compor” a terminologia empregada não é novidade no CPP. Em relação ao ofendido como 

fonte de prova, o CPP refere-se ao meio de prova ora como “tomada de declarações do ofendido” (arts. 400, 

caput, 411, caput, e 531, caput), ora somente como “declarações do ofendido” (art. 473, caput). 
263 Destaque-se que, antes de um meio de prova, o interrogatório é um meio de defesa, e a partir dessa natureza 

decorrem todas as considerações feitas a seu respeito. Não obstante, o interrogatório não deixa, enquanto canal 

de informação, de servir como veículo para a fixação de dados objetivos no processo. Por essa razão, na linha 

do que afirma Aury Lopes Jr., “se de uma lado potencializamos o caráter de meio de defesa, não negamos que 

ele também acaba servindo como meio de prova, até porque ingressa na complexidade do conjunto de fatores 

psicológicos que norteiam o sentire judicial materializado na sentença” (cf. Direito processual penal cit., p. 

448). No mesmo sentido: TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal 

brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 312-13; e DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito 

processual penal. Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 442-43. 
264 Aqui nos referimos como “imputado” para deixar claro que, nessa situação, o declarante poderá ser inclusive 

ainda investigado, sem que contra ele tenha sido realizada qualquer acusação formal. 
265 Não nos referimos como “meio de prova testemunhal”, ainda que a ele equiparável para fins procedimentais, 

em razão da posição processual assumida pelo corréu (em acepção ampla) nessas hipóteses, conforme será 

detalhado adiante (cf. Tópico 5.1.6.1 infra). 
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Na produção desses meios de prova em juízo, caso as declarações do corréu (como 

elementos de prova) sejam contrárias ao réu, terá incidência o seu direito ao confronto. 

Pelo exposto, nosso objeto de pesquisa resta definido como sendo o direito ao 

confronto do réu no interrogatório judicial do corréu ou na tomada de declarações de um 

imputado em procedimento conexo. Para seu enfretamento, no próximo Capítulo, 

cotejaremos sua aplicação em perspectiva internacional, para depois, no último Capítulo 

deste trabalho, analisar o tema-problema no ordenamento pátrio. 
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4 DIREITO AO CONFRONTO E DECLARAÇÕES DO CORRÉU 

EM PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 

A proposta do presente Capítulo é traçar um panorama da aplicação do direito ao 

confronto nos casos de declarações do corréu em ordenamentos estrangeiros e em órgãos 

jurisdicionais internacionais. O objetivo desta perspectiva comparada corresponde à busca 

pela interpretação e pela aplicação que este direito humano fundamental internacionalmente 

reconhecido tem recebido quando aplicado em relação aos corréus que incriminam outros 

réus. 

Iniciaremos nossa investigação pelo right to confrontation nos EUA. É consabida 

a importância que este país reflete sobre outras jurisdições e organismos internacionais que 

se dedicaram a interpretações a respeito deste objeto. Sobre a jurisdição estadunidense, 

convém desde logo esclarecer que o recorte será a jurisprudência da Suprema Corte, a partir 

da análise de precedentes (portanto, casos concretos). Como cada um dos Estados pode 

possuir regramentos probatórios próprios, e as Supremas Cortes estaduais acabam também 

estabelecendo precedentes próprios, a investigação da aplicação prática do paradigma 

confrontativo que delineia o conteúdo do direito ao confronto para toda a jurisdição daquele 

país seria tarefa, inevitavelmente, incompleta. Por essa razão, e pelo destaque e importância 

que a jurisprudência da Suprema Corte dos EUA possui na interpretação da Sexta Emenda, 

limitaremos nosso estudo a ela. 

Por outro lado, mostra-se pertinente a escolha de ao menos dois países nos quais a 

investigação sobre a aplicação prática do paradigma do direito ao confronto seja viável. Para 

esse fim comparatístico, escolhemos um país de sistema de common law — a jurisdição 

inglesa — e um país de tradição continental — a Itália, a qual tem servido, em boa medida, 

como modelo às elaborações legislativas brasileiras em matéria processual penal. 

Também se pauta como importante a análise de jurisprudência internacional de 

referência em matéria de direitos humanos previstos em tratados internacionais. Neste ponto, 

parece não haver dúvida de que se deve investigar o TEDH, pois é, atualmente, a mais 

consolidada Corte internacional dedicada à interpretação jurídica e à aplicação destes 

direitos historicamente assegurados. No mesmo sentido, não se poderia deixar de lado a 

análise de decisões e relatórios de organismos internacionais que interpretam, analisam e 

decidem casos relativos aos tratados de direitos humanos reconhecidos pelo Brasil e que 
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estabelecem o direito ao confronto na respectiva Carta internacional de direitos humanos sob 

sua proteção. Analisaremos, pois, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e a 

CIDH. 

 

 

4.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Nos EUA, a Sexta Emenda à Constituição — integrante do catálogo da Bill of 

Rights — assegura, como direito fundamental da pessoa criminalmente acusada, “the right... 

to be confronted with the witnesses against him”. Por essa natureza, violações ao right to 

confrontation é matéria que pode ser submetida à Suprema Corte, cujas decisões, pela 

própria estrutura da common law, é direito posto e, portanto, “norma jurídica vinculante”1. 

De maneira a tornar a exposição mais estruturada e didática, o estudo da 

jurisprudência da Suprema Corte será divido em duas partes. A primeira, a respeito da 

construção do conteúdo do right to confrontation; a segunda, sobre a intersecção deste 

direito fundamental com os casos nos quais o declarante é também alguém criminalmente 

acusado. Não obstante nosso foco nas declarações do corréu, o atual leading case que 

determina o conteúdo do direito ao confronto2 trata de declarações testemunhais proferidas 

por quem — para nós — seria uma testemunha em acepção formal. Por essa razão, pautamos 

mais adequado primeiro buscar as bases do tratamento recebido por este direito fundamental, 

para somente depois investigar sua aplicação às declarações do corréu. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ROVEGNO, André. O sistema de provas no processo penal estadunidense. In: FERNANDES, Antonio 

Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; e MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Provas no processo 

penal: Estudo comparado. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 396. 
2 Cf. Tópico 4.1.1.3 infra. 
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4.1.1 CONTEÚDO DO DIREITO AO CONFRONTO NA SUPREMA CORTE 

 

 

4.1.1.1 Primórdios do Right to Confrontation na Suprema Corte 

 

Em vigor desde 17913, inicialmente a confrontation clause parecia servir como uma 

pedra angular do direito processual penal, tornando a admissibilidade dos depoimentos 

extrajudiciais como prova no processo extremamente limitada4. 

No primeiro século após a entrada em vigor da Sexta Emenda (século XIX), 

destaca-se o caso Mima Queen v. Hepburn5, no qual a Suprema Corte refutou a admissão de 

uma parte do depoimento de uma testemunha contrária ao acusado. Essa testemunha havia 

declarado que escutou sua genitora dizer que frequentemente ouvia seu genitor dizer um 

determinado fato. Não havia provas de que o genitor — a fonte originária de prova, que não 

compareceu em juízo — havia realmente falecido e, portanto, não poderia prestar 

declarações. 

Nenhuma outra questão relevante sobre este direito foi discutida pela Suprema 

Corte durante a maior parte do século XIX, mantendo-se por muitas décadas a aplicação 

quase absoluta da confrontation clause6. Isso até 1895, quando ocorreu o julgamento do caso 

Mattox v. United States7. 

Mattox fora acusado de homicídio e, inicialmente, condenado. A própria Suprema 

Corte acabou anulando o primeiro julgamento8, determinando a realização de um novo júri. 

Neste meio tempo, duas testemunhas que endossaram sua condenação inicial (ambas 

depuseram em juízo) faleceram. Dada a indisponibilidade destas testemunhas, foi aceita a 

apresentação de uma cópia do relatório de notas estenográficas de seus depoimentos no 

primeiro julgamento como prova. Mattox recorreu da segunda condenação, alegando que 

seu direito ao confronto com as testemunhas contrárias não foi respeitado9. 

                                                           
3 Sobre as origens históricas do right to confrontation, cf. Tópico 2.1 supra. 
4 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause in search of a paradigm: Has public policy trumped the 

Constitution?. In: Pace Law Review, v. 22, n. 2, 2002, p. 469. 
5 11 U.S. (7 Cranch) 290 (1813). 
6 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause cit., p. 469. 
7 156 U.S. 237 (1895). 
8 Mattox v. United States, 146 U.S. 140 (1892). 
9 Mattox..., 156 cit., 240. 
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No entender da Suprema Corte exposto neste julgamento, o objetivo principal da 

confrontation clause era evitar que depoimentos contrários ao acusado, em relação aos quais 

não tenha sido possível proceder ao cross-examination, fossem utilizados como prova. Em 

contrapartida, afirmou-se que normas gerais como essas deveriam ceder a interesses públicos 

e a determinadas necessidades do caso concreto10. Sobre isso, o acórdão afirma: “The law, 

in its wisdom, declares that the rights of the public shall not be wholly sacrificed in order 

that an incidental benefit may be preserved to the accused”11. Na medida em que (i) as 

circunstâncias do caso concreto tornavam mais injusta a inadmissibilidade do que a 

admissibilidade da prova, (ii) a cópia era fiel às palavras ditas pelas testemunhas no primeiro 

julgamento, e (iii) houve uma prévia oportunidade de realização do cross-examination12, a 

qual também constava da cópia, a Suprema Corte decidiu que não houve violação ao right 

to confrontation13. 

Da análise o julgamento do caso Mattox, percebe-se a enorme expansão à anterior 

visão do direito ao confronto como um direito de aplicação quase absoluta, que passou a ser 

um “benefício incidental” decorrente da “sorte” experimentada por Mattox com o 

falecimento das testemunhas que serviram como prova principal para a sua primeira 

condenação14. Implicitamente, a Suprema Corte tomou o direito ao confronto como uma 

regra de admissibilidade probatória, ainda que largamente baseada em um direito processual 

ao cross-examination. Por essa razão, a doutrina aponta o caso Mattox v. United States, de 

1895, como o ponto de partida da jurisprudência formada pela Suprema Corte que foi 

incapaz, até 2004, de separar satisfatoriamente a law of confrontation da law of hearsay15. 

Nas décadas posteriores (até 1930), em poucas ocasiões a Suprema Corte foi 

acionada para se manifestar sobre este tema. Nestas ocasiões, procedeu-se a alguns pequenos 

refinamentos, mantendo a visão implícita de uma regra de admissibilidade probatória e um 

tratamento ainda muito casuístico, sem o estabelecimento de uma verdadeira doctrine sobre 

confrontation. Por exemplo, em Kirby v. United States16, decidiu-se que um depoimento 

escrito não seria admissível, a menos que a testemunha cujas declarações foram 

                                                           
10 Mattox..., 156 cit., 242-43. 
11 Mattox..., 156 cit., 243. 
12 “The substance of the constitutional protection is preserved to the prisoner in the advantage he has once had 

of seeing the witness face to face, and of subjecting him to the ordeal of a cross-examination”. Cf. Mattox..., 

156 cit., 244. 
13 Mattox..., 156 cit., 243-44. 
14 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause cit., p. 471. 
15 Nesse sentido: DOUGLASS, John G. Beyond admissibility: Real confrontation, virtual cross-examination 

and the right to confront hearsay. In: George Washington Law Review, v. 67, n. 2, 1999, pp. 199-202. 
16 174 U.S. 47 (1899). 
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documentadas pudesse ser confrontada. Em Motes v. United States17, declarou-se que a 

ausência da testemunha para depor em juízo se deu por pura negligência da acusação, não 

sendo possível, nesta hipótese, admitir-se o uso de declarações extrajudiciais. Em Dowdell 

v. United States18, decidiu-se que funcionários do tribunal, chamados a depor, em grau de 

recurso, sobre questões de regularidade procedimental, não eram “testemunhas” para os fins 

da confrontation clause. E em Salinger v. United States19, foram aceitas cartas como prova, 

ainda que o acusado não tenha tido a oportunidade de confrontar quem as escreveu. Neste 

último caso, a Suprema Corte afirmou que o propósito da confrontation clause “is to 

continue and preserve that right, and not to broaden it or disturb the exceptions”20, de modo 

que a alegada violação atribuiria ao direito ao confronto uma interpretação bastante mais 

ampla do que aquela dada pelos precedentes até então traçados. 

Nas décadas posteriores a 1930, nada significativo em relação à confrontation 

clause emanou da Suprema Corte. Isso se deve ao fato de que, durante estes anos, a instância 

máxima do judiciário norte-americano era flagrantemente desinteressada nos direitos das 

pessoas criminalmente acusadas21. O cenário mudou durante a gestão do Chief Justice Earl 

Warren (1891–1974), entre 1953 e 1969, e com o advento dos julgamentos dos casos Gideon 

v. Wainwrigh22 e Miranda v. Arizona23, os quais impulsionaram os debates sobre os direitos 

individuais das pessoas criminalmente acusadas. 

O impulso também ganhou vigor, especificamente em relação à confrontation 

clause, com o julgamento do caso Pointer v. Texas24 que serviu de marco à incidência deste 

direito fundamental também sobre os casos da justiça estadual, por força da 14ª Emenda à 

Constituição estadunidense25. Neste caso, apesar de uma exaltação do direito ao confronto 

                                                           
17 178 U.S. 458 (1900). 
18 221 U.S. 325 (1911). 
19 272 U.S. 542 (1926). 
20 Salinger cit., 548. 
21 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause cit., p. 473. 
22 372 U.S. 355 (1963), no qual se declarou que a Sexta Emenda exige que toda pessoa pobre tenha a assistência 

de um defensor público. 
23 384 U.S. 436 (1966), que estabeleceu que um catálogo de direitos, dentre os quais o direito ao silêncio e o 

direito à assistência de um defensor técnico, deve ser claramente explicado ao interrogando por ocasião de seu 

depoimento em sede policial (constituindo o que ficou conhecido como Miranda warning ou Miranda rights). 
24 380 U.S. 400 (1965). Ver, sobre esse impulso, DOUGLASS, John G. Beyond admissibility cit., p. 202. 
25 A Fourteenth Amendment to the United States Constitution foi adotada em 9 de julho de 1868, no contexto 

das Reconstruction Amendments, integradas pelas 13ª a 15ª Emendas, as quais foram decorrentes da abolição 

da escravatura — em 1863, por meio da Proclamação de Emancipação de Abraham Lincoln (1809–1865), 16º 

presidente dos EUA — e do fim da Guerra Civil Americana (1861–1865). A 14ª Emenda é composta por cinco 

seções. A primeira delas estabeleceu a citizenship clause, a privileges or immunities clause, a due process 

clause e a equal protection clause. Seu texto integral é o seguinte: “Section 1. All persons born or naturalized 

in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State 

wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities 
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como uma proteção essencial para um fair trial26, a análise de sua violação recaiu 

exclusivamente sobre a privação do cross-examination. A acusação havia apresentado ao 

júri a transcrição de um depoimento da fase preliminar, no qual o acusado não estava 

assistido por um defensor. 

Com poucas exceções mais destacadas27, durante os anos 60 e 70, as discussões 

sobre a confrontation clause na Suprema Corte gravitaram em torno de declarações hearsay, 

originadas em procedimentos anteriores ao trial, estatuindo que se houve oportunidade de 

se realização do cross-examination em alguma fase anterior da persecução penal, as 

declarações extrajudiciais poderiam ser aceitas28. Dentre esses julgamentos, merece 

destaque o caso California v. Green29, no qual se decidiu que as declarações em 

oportunidades anteriores, ainda que não sujeitas ao cross-examination, são admissíveis como 

prova se a testemunha comparece em juízo para depor. Na fundamentação constou: 

 

While it may readily be conceded that hearsay rules and the Confrontation Clause 

are generally designed to protect similar values, it is quite a different thing to 

suggest that the overlap is complete, and that the Confrontation Clause is nothing 

more or less than a codification of the rules of hearsay and their exceptions as 

they existed historically at common law. Our decisions have never established 

such a congruence; indeed, we have more than once found a violation of 

confrontation values even though the statements in issue were admitted under an 

arguably recognized hearsay exception [...]. The converse is equally true: merely 

                                                           

of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due 

process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Section 2. 

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting 

the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any 

election for the choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in 

Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied 

to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, 

or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein 

shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of 

male citizens twenty-one years of age in such State. Section 3. No person shall be a Senator or Representative 

in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United 

States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of 

the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, 

to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the 

same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, 

remove such disability. Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized by law, 

including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or 

rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or 

obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or 

emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void. Section 5. 

The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article”. 
26 Pointer cit., 404. 
27 Destacamos Dutton v. Evans, 400 U.S. 74 (1970), cujos comentários reservamos para mais adiante, por se 

tratar de caso envolvendo declarações de corréu. Cf. Tópico 4.1.2.3 infra. 
28 Por exemplo: Barber v. Page, 390 U.S. 719 (1968) e Berger v. California, 393 U.S. 314 (1969), nos quais 

também se afirmou que deve ser analisado se a acusação envidou sinceros esforços para trazer a testemunha a 

juízo. 
29 399 U.S. 149 (1970). 
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because evidence is admitted in violation of a long-established hearsay rule does 

not lead to the automatic conclusion that confrontation rights have been denied30. 

 

Observa-se que em Californa v. Green foi apagada uma linha crítica distintiva das 

hearsay rules e da confrontation clause, passando-se a considerar a confiabilidade sobre os 

elementos de prova como requisito para a conformação da norma constitucional. “Accuracy 

and reliability were now deemed the critical reasons for confrontation”, como afirmou Ruth 

Friedman31. Apesar de em dado momento o acórdão expressamente afirmar a falta de 

completa identidade entre direito ao confronto e regras sobre hearsay32, a leitura mais atenta 

dos argumentos ali exarados conduzem, inexoravelmente, à abertura de uma enorme porta 

para o atingimento de conclusão neste sentido33. 

Nesta primeira fase da investigação sobre o conteúdo do direito ao confronto na 

Suprema Corte, nota-se a ausência de uma construção teórica firme, tornando a verificação 

de violações à Sexta Emenda extremamente casuística. Observa-se, também, a tendência — 

depois confirmada — de mesclar a confrontation clause com análises sobre reliability, ou 

seja, tema inerente às exceções de hearsay. Essa linha de tendência de “constitucionalização 

das regras sobre hearsay” foi reforçada pelo precedente California v. Green. Toda essa 

conjuntura, aliada à entrada em vigor das FRE34, cuja uma das principais disciplinas é 

justamente as hearsay rules35, conduziram ao julgamento Ohio v. Roberts36, em 1980 — que 

permaneceu como orientação jurisprudencial paradigma até 2004. 

 

 

 

 

                                                           
30 California cit., 155-56. 
31 Cf. The confrontation clause cit., p. 475. 
32 California cit., 155. 
33 FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause cit., p. 475. 
34 Ver n. 240, no Capítulo 2 supra. 
35 As FRE entraram em vigor em 1975. Segundo Richard D. Friedman, durante o século XX, até o advento das 

FRE, as regras sobre hearsay eram muito difundidas com base em direito consuetudinário e eram 

profundamente influenciadas pelo monumental tratado de direito probatório de John Henry Wigmore. Cf. 

FRIEDMAN, Richard D. Confrontation: The search of basic principles. In: Georgetown Law Journal, v. 86, 

n. 4, 1998, p. 1014, n. 12.  
36 448 U.S. 56 (1980). 



170 

4.1.1.2 Ohio v. Roberts e a Constitucionalização das Regras sobre 

Hearsay 

 

Em Ohio v. Roberts, a filha das vítimas, apesar de intimada cinco vezes para 

comparecer em juízo, jamais depôs. A acusada foi ouvida como testemunha37 em juízo e 

declarou que a filha das vítimas lhe entregou os bens que supostamente seria roubados. 

Como contraprova, a acusação apresentou, em juízo, a transcrição do depoimento da filha 

das vítimas, produzida na preliminary hearing. A prova foi aceita, e Roberts foi condenada. 

Mediante a interposição de recursos, a defesa levou à Suprema Corte a discussão sobre a 

violação do direito ao confronto da condenada. 

Ao julgar o recurso, a Suprema Corte entendeu que as declarações da filha das 

vítimas foram legitimamente usadas como prova, não existindo violação ao direito ao 

confronto. Para atingir essa conclusão, pela primeira vez, a Suprema Corte construiu uma 

doutrina sobre confrontation. Essa doutrina era baseada em um teste de duas etapas, que 

serve para verificar a admissibilidade de elementos de prova extrajudiciais (hearsay) frente 

à Sexta Emenda. 

Na primeira etapa, deve-se demonstrar que o declarante não estava disponível para 

depor em juízo. Atendida a primeira etapa, passa-se à analise da segunda (portanto, em uma 

relação de prejudicialidade). Nesta etapa, os elementos de prova devem ter sido produzidos 

em circunstâncias das quais se pode extrair suficientes indícios de confiabilidade (indicia of 

reliability). Caso esses indícios possam ser verificados, não existirá violação ao direito ao 

confronto. 

Porém, como analisar esses indicia of reliability? Segundo a Suprema Corte fixou, 

esses indícios podem ser inferidos em duas situações. Uma, quando os elementos de prova 

se enquadram em uma exceção à regra geral de inadmissibilidade das hearsay firmemente 

consolidada (firmly rooted hearsay exception). Outra, caso os elementos não sejam 

subsumíveis a uma regra de exceção probatória desta envergadura38, os elementos serão 

                                                           
37 Como esclareceremos adiante, no sistema de common law, o réu, caso deponha em juízo, é formalmente 

considerado uma testemunha. Cf. Tópico 4.1.2 infra. 
38 BROWN, Joel. The confrontation clause and the hearsay rule: A problematic relationship in need of a 

practical analysis. In: Florida State University Law Review, v. 14, n. 4, 1987, p. 952. 
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considerados confiáveis se possuírem particularizadas garantias de credibilidade 

(particularized guarantees of trustworthiness)39. 

O acórdão do caso ora analisado tenta dar uma aparência de autonomia conceitual 

ao right to confrontation ao afirmar que ele congrega uma preferência por confrontos face-

to-face e assegura o cross-examination, além de exigir que a demonstração da 

indisponibilidade da testemunha seja levada a sério pela acusação40. No entanto, conforme 

crítica da doutrina, ao estabelecer uma regra de necessidade (rule of necessity, consistente 

na demonstração da indisponibilidade da testemunha) e uma regra de confiabilidade (rule of 

reliability)41, a Suprema Corte acabou, na prática, extraindo o direito ao cross-examination 

do núcleo central da confrontation clause, tornando-o apenas um dos indícios de reliability42. 

Ou seja, o caso Ohio v. Roberts transformou um direito fundamental em mera regra 

probatória que visa excluir provas sem credibilidade43, promovendo a “constitucionalização” 

das regras sobre hearsay44 e tornando equivalentes ambos os institutos. 

Após o estabelecimento deste paradigma, os casos seguintes analisados aplicaram 

as mesmas bases. Em Idaho v. Wright45, a Suprema Corte, valendo-se do teste proposto em 

Ohio v. Roberts, procedeu a uma extensa análise das circunstâncias que envolveram as 

declarações hearsay de uma criança que foi vítima de abuso sexual, concluindo que não 

havia suficientes garantias de confiabilidade para admitir as declarações sem violar o direito 

ao confronto46. Já em White v. Illinois47, também de crimes sexuais contra menores, a vítima 

compareceu duas vezes em juízo, mas não conseguiu prestar declarações em razão de forte 

carga emocional. Na ausência das declarações da vítima, foram aceitas as declarações da 

mãe, da babá e do investigador responsável pelo caso, os quais apresentaram fatos que lhes 

teriam sido relatados pela vítima. Em decisão unânime, a Suprema Corte entendeu que o 

caso concreto era subsumível a hipóteses de exceção de hearsay firmemente enraizadas: a 

                                                           
39 Ohio v. Roberts cit., 57. 
40 Ohio v. Roberts cit., 72-73. 
41 Ohio v. Roberts cit., 65. 
42 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 20-21. 
43 DOUGLASS, John G. Beyond admissibility cit., pp. 204-05; FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause 

cit., pp. 476-77. 
44 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 20-21. 
45 497 U.S. 805 (1990). 
46 Idaho cit., 825-27. 
47 502 U.S. 346 (1992). 
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spontaneous declaration48 e a medical examination exception49. Um argumento subjacente 

a essa conclusão, utilizado pela Suprema Corte, foi que elementos de prova que se firmem 

nessas enraizadas exceções são, per se, confiáveis, de modo que o cross-examination 

acresceria muito pouco ao teste de confiabilidade50. 

A abordagem que reduz o right to confrontation às regras sobre hearsay, traçada 

em Ohio v. Roberts, mostrou-se problemática. O intento da Suprema Corte em traçar um 

modelo de confrontation aplicável a todas as hipóteses de declarações extrajudiciais era 

amplo demais. Com efeito, a cláusula de confronto não afirma nada a respeito de hearsay, e 

muitas das declarações que são conceitualmente hearsay não geram qualquer risco de 

ameaça ao direito ao confronto51. Além disso, reliability não é um critério apropriado para 

avaliar o respeito ao right to confrontation. O processo penal não serve ao escopo de 

produção de provas confiáveis, exclusivamente. A função do processo penal da common law 

é prover o julgador da causa com uma oportunidade de realizar a melhor avaliação dos fatos 

a partir das provas produzidas, sejam elas dotadas de confiabilidade ou não. Reliability é 

auferida também a partir de valoração da prova, ou seja, após a produção da prova52, e não 

apenas porque alguma hipótese de exceção em enunciados normativos abstratos é atendida53. 

A mudança veio com o julgamento que formou o atual paradigma do direito ao 

confronto nos EUA: Crawford v. Washington54. 

 

 

 

                                                           
48 FRE, regra 803(2): “A statement relating to a startling event or condition, made while the declarant was 

under the stress of excitement that it caused”. 
49 FRE, regra 803(4): “A statement that: (A) is made for — and is reasonably pertinent to — medical diagnosis 

or treatment; and (B) describes medical history; past or present symptoms or sensations; their inception; or 

their general cause”. 
50 White cit., 805. 
51 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause re-rooted and transformed. In: Cato Supreme Court 

Review, v. 2003-2004, 2004, p. 448. 
52 “Reliability is notoriously difficult to determine. It puts the cart before the horse, essentially asking whether 

the assertion made by the statement is true as a precondition to admissibility”. Cf. FRIEDMAN, Richard D. 

Confrontation: The search cit., pp. 1027-28. Este argumento é desenvolvido em maior profundidade em: 

FRIEDMAN, Richard D. Truth and its rivals in the law of hearsay and confrontation. In: Hastings Law Journal, 

v. 49, n. 3, 1998, pp. 545-64. 
53 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., pp. 448-49. 
54 541 U.S. 36 (2004). 



173 

4.1.1.3 O Atual Leading Case do Conteúdo do Direito ao Confronto: 

Crawford v. Washington 

 

Crawford foi acusado de lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele teria 

enfrentado a vítima sob o pretexto de que essa teria tentado estuprar sua esposa. No 

entrevero, Crawford acabou esfaqueando a vítima e alegou legítima defesa, pois acreditou 

que essa estava sacando uma arma. A vítima negou que tivesse tomado qualquer atitude que 

levasse Crawford a imaginar que seria atacado. No julgamento, a esposa de Crawford não 

prestou declarações em virtude do marital privilege, que a desobriga de depor contra o 

marido. A acusação, então, apresentou em juízo a fita da gravação (áudio) do depoimento da 

esposa de Crawford na delegacia, a qual foi aceita como prova porque considerada confiável 

e corroborada, em parte, pelas declarações de Crawford também em sede policial. 

O acórdão pela maioria, redigido pelo Justice Antonin Scalia (1936–2016), inicia 

com um panorama histórico do right to confrontation com a finalidade de entender o seu 

significado, concluindo que “Dispensing with confrontation because testimony is obviously 

reliable is akin to dispensing with jury trial because a defendant is obviously guilty. This is 

not what the Sixth Amendment prescribes”55. A partir dessa pesquisa retrospectiva, a 

Suprema Corte compara o resultado com os precedentes de até então, especialmente 

analisando a doutrina dos dois testes forjada em Ohio v. Roberts56. Percebe-se, assim, que o 

modelo criado em Ohio v. Roberts, ao estabelecer critérios baseados em reliability para 

verificar a violação ou não ao direito ao confronto, não se coaduna com os fundamentos 

históricos da confrontation clause. Segundo consta do acórdão: 

 

This test departs from the historical principles identified above in two respects. 

First, it is too broad: It applies the same mode of analysis whether or not the 

hearsay consists of ex parte testimony. This often results in close constitutional 

scrutiny in cases that are far removed from the core concerns of the Clause. At the 

same time, however, the test is too narrow: It admits statements that do consist of 

ex parte testimony upon a mere finding of reliability. This malleable standard 

often fails to protect against paradigmatic confrontation violations57. 

 

Nessa atividade, a Suprema Corte percebeu que o direito ao confronto, de hierarquia 

constitucional, assegura a inadmissibilidade de qualquer declaração testemunhal contrária 

                                                           
55 Crawford cit., 42-50. A pesquisa histórica de Scalia gerou críticas. Cf., por todos, JONAKAIT, Randolph. 

The too-easy historical assumptions of Crawford v. Washington. In: Brooklyn Law Review, v. 71, n. 1, 2005, 

pp. 219-34. 
56 Cf. Tópico 4.1.1.2 supra. Ver Crawford cit., 54. 
57 Crawford cit., 51. 
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ao acusado a qual não tenha sido confrontada por ele58, ou seja, “the witness must speak in 

the presence of the accused, and subject to cross-examination”59. Resgatando o valor 

histórico da confrontation clause, a Suprema Corte estadunidense muda seu entendimento, 

adotando que o direito ao confronto age sempre que houver declarações de natureza 

testemunhal contrárias ao acusado (testimonial statements). A partir disso, duas regras 

estritas são estabelecidas: declarações testemunhais contrárias ao acusado são inadmissíveis 

em juízo, a menos (i) que o declarante compareça em juízo, ou, (ii) se o declarante não estiver 

disponível por motivos justificáveis, que o acusado tenha tido uma oportunidade prévia de 

proceder ao cross-examination60. 

Assim, Crawford v. Washington separou, acertadamente, o direito ao confronto das 

regras sobre hearsay61. Agora, com o foco na natureza testemunhal das declarações, o fator 

de confiabilidade dos elementos de prova é relegado à law of hearsay62, de modo que a 

inadmissibilidade de uma prova por proteção do direito ao confronto não tem por critério a 

reliability. Declarações de natureza testemunhal contrárias ao acusado produzidas sem 

atenção ao direito ao confronto são inadmissíveis em juízo — mesmo que esses elementos 

de prova sejam dotados da mais alta credibilidade. Essas declarações não confrontadas, 

como exceção, poderão ser admitidas caso o declarante compareça em juízo para depor, ou, 

em não sendo possível o depoimento judicial do declarante, o acusado tenha procedido ao 

cross-examination em alguma ocasião procedimental anterior63. 

Em Crawford v. Washington, assim construindo um novo paradigma de aplicação 

da confrontation clause, a Suprema Corte entendeu que houve violação à Sexta Emenda ao 

se admitir a reprodução do áudio da oitiva da esposa de Crawford na delegacia em juízo. 

                                                           
58 Crawford cit., 51. 
59 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., p. 446. 
60 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 23; FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause 

cit., pp. 451-52. 
61 Sobre a necessidade de separação dos dois institutos, em textos anteriores ao advento do julgamento de 

Crawford, cf. DICKINSON, Joshua. The confrontation clause and the hearsay rule: The current state of a failed 

marriage in need of a quick divorce. In: Creighton Law Review, v. 33, n. 4, 2000, pp. 763-820. Sobre a mesma 

questão, agora após o advento de Crawford, cf. REED, Thomas J. Crawford v. Washington and the irretrievable 

breakdown of a union: Separating the confrontation clause from the hearsay rule. In: South Carolina Law 

Review, v. 56, n. 1, 2004, pp. 185-228. 
62 Como ensina Richard D. Friedman, “many statements that were admissible under Roberts will still be 

admissible under Crawford, though the grounds of decision will be different. The question is not, as some 

analysts have posed it, whether Crawford preserves given hearsay exceptions. The rule against hearsay and 

the Confrontation Clause are separate sources of law — and Crawford stops the tendency to meld them” (cf. 

The confrontation clause cit., pp. 452-53). 
63 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 23; FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause 

cit., p. 451. 
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O acórdão aproveitou, ainda, para declarar que algumas regras precedentemente 

traçadas continuam válidas. Por exemplo, aquela estipulada em California v. Green, já 

comentada64. Também a regra de Tennessee v. Street65 permanece vigente, estatuindo que 

somente declarações propostas em juízo com a finalidade de comprovar a veracidade de seu 

próprio conteúdo (contrário ao acusado) interessam ao direito ao confronto66. De grande 

importância, Crawford v. Washington também preserva, explicitamente, a regra segundo a 

qual o acusado não pode alegar violação ao direito ao confronto se a indisponibilidade da 

testemunha decorre de condutas praticadas por ele próprio, como atos de intimidação67. 

Com relação ao que se compreende por declarações testemunhais, a Suprema Corte 

confessadamente deixa para ocasiões futuras a determinação de um conceito manejável68, o 

que foi possível, neste caso concreto, porque não havia dificuldade em entender as 

declarações da esposa de Crawford como testemunhais por natureza69. No acórdão, foram 

realizadas três citações, sem, contudo, fazer qualquer opção por uma delas: (i) “ex parte in-

court testimony or its functional equivalent — that is, material such as affidavits, custodial 

examinations, prior testimony that the defendant was unable to cross-examine, or similar 

pretrial statements that declarants would reasonably expect to be used prosecutorially”; (ii) 

“extrajudicial statements [...] contained in formalized testimonial materials, such as 

affidavits, depositions, prior testimony, or confessions”; e (iii) “statements that were made 

under circumstances which would lead an objective witness reasonably to believe that the 

statement would be available for use at a later trial”70. 

Pode-se afirmar que, estabelecida essa doutrina sobre confrontation, a sua aplicação 

nos casos posteriores se daria, primeiramente, pela verificação da natureza das declarações 

                                                           
64 Segundo a qual as declarações extrajudiciais, produzidas ainda que sem cross-examination, são admissíveis 

como prova se a testemunha comparece em juízo para depor. Cf. Tópico 4.1.1.1 supra. 
65 471 U.S. 409 (1975). 
66 Neste caso, o recorrente alegou que fora coagido por policiais a prestar confissão semelhante à confissão de 

um coimputado. As declarações extrajudiciais deste coimputado foram aceitas em juízo, pois sua apresentação 

como prova não tinha o condão de comprovar os fatos confessados (i.e., o conteúdo das declarações), mas sim 

que seu depoimento era substancialmente diverso do depoimento do recorrente. Sagrou-se a regra de que 

declarações nonhearsay não são de interesse do direito ao confronto. 
67 Crawford cit., 62. Essa exceção faz clara referência à regra 804(b)(6) das FRE, que prescreve a exceção de 

forfeiture by wrongdoing: “A statement offered against a party that wrongfully caused — or acquiesced in 

wrongfully causing — the declarant’s unavailability as a witness, and did so intending that result”. 
68 “We leave for another day any effort to spell out a comprehensive definition of ‘testimonial.’ Whatever else 

the term covers, it applies at a minimum to prior testimony at a preliminary hearing, before a grand jury, or 

at a former trial; and to police interrogations”. Cf. Crawford cit., 68. 
69 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., p. 456. 
70 Crawford cit., 52 (citações omitidas). Ver também: MOSTELLER, Robert. Crawford v. Washington: 

Encouraging and ensuring the confrontation of witnesses. In: University of Richmond Law Review, v. 39, n. 2, 

2005, pp. 530-33. 
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não confrontadas, ou seja, se elas seriam testemunhais. Uma vez entendido se tratar de 

declarações testemunhais (e sendo elas contrárias ao acusado), a regra estabelecida em 

Crawford seria de mais fácil aplicação. A dificuldade estaria, no mais das vezes, no primeiro 

passo71. 

Vejamos, então, casos posteriores a Crawford, nos quais a Suprema Corte 

promoveu desenvolvimentos ao conceito de testimonial statements. 

 

 

4.1.1.4 Desenvolvimentos do Conceito de Declarações Testemunhais 

 

A opção conceitual da Suprema Corte veio com o julgamento conjunto dos casos 

Davis v. Washington72 e Hammon v. Indiana73 nos quais foi analisado se as declarações da 

vítima na gravação da ligação para o serviço de emergência (911 call) seriam testemunhais. 

A Suprema Corte posicionou-se no sentido de que as declarações são testemunhais 

quando realizadas em circunstâncias que conduziriam o declarante a uma crença razoável de 

que a declaração sobre acontecimentos passados poderia ser usada em um futuro processo74. 

A este conceito deve-se agregar o pré-requisito de que a declaração carregue, em si própria, 

explícita ou implicitamente, uma asserção sobre fatos ou a divulgação de informações75. 

Utilizando sua opção conceitual nestes casos concretos, a Suprema Corte 

estabeleceu que, quando a vítima faz a ligação com a intenção de informar (primary purpose) 

o atendente a respeito de uma emergência imediata (ongoing emergency), as declarações ali 

originadas tem o objetivo de frear o perigo iminente, pois narram fatos que estão ocorrendo 

naquele exato momento, sem que seja projetada qualquer investigação ou processo judicial 

(hipótese fática em Davis). Por outro lado, se a ligação é realizada após o evento, para relatar 

                                                           
71 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., pp. 456-58. Para uma abordagem crítica a respeito 

do conceito de declarações testemunhais para os fins do direito ao confronto, cf. FRIEDMAN, Richard D. 

Grappling with the meaning of ‘testimonial’. In: Brooklyn Law Review, v. 71, n. 1, 2005, pp. 241-74. 
72 547 U.S. 813 (2006). 
73 546 U.S. 976 (2005). 
74 No acórdão: “Statements... are testimonial when the circumstances objectively indicate... that the primary 

purpose of the interrogation is to establish or prove past events potentially relevant to later criminal 

prosecution”. Cf. Davis cit., 819. 
75 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 31. Para uma análise detalhada da construção conceitual 

de declarações testemunhais, cf. MANNHEIMER, Michael J. Zydney. Toward a unified theory of testimonial 

evidence under the Fifth and Sixth Amendments. In: Temple Law Review, v. 80, n. 4, 2007, pp. 1135-202. 
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o ocorrido (fatos passados), pode-se projetar a intenção de que aquelas declarações integrem 

uma investigação sobre o incidente (hipótese fática em Hammon). Com esse entendimento, 

a Suprema Corte julgou que não houve violação ao direito ao confronto apenas no caso Davis 

v. Washington, em razão do uso da gravação como prova sem que a vítima depusesse em 

juízo ou tivesse havido uma oportunidade anterior de o acusado confrontá-la. 

A solução apresentada pela Suprema Corte não foi impassível de críticas pela 

doutrina76. Sem dúvida, a intenção primordial da vítima ao telefonar para o serviço de 

emergências é obter ajuda para estancar a ocorrência do incidente. Contudo, mesmo que no 

estado em que a ligação ocorre — ongoing emergency —, em razão do estado emocional 

atingido, não exista qualquer projeção da utilização daquela chamada como prova em um 

processo, é certo que se pode atribuir à vítima uma crença razoável de que ela sabe que tal 

ocorrência pode ser alvo de persecução penal. Por este viés, toma-se a projeção do uso das 

declarações como prova em um processo como uma crença possível e razoável, 

independentemente de ser a principal intenção ou mesmo que sequer cogitada. Nesse 

sentido, os elementos de prova em Davis deveriam ser considerados testemunhais. A 

abordagem da Suprema Corte acabou sendo demasiadamente manipulável, abrindo caminho 

para restrições ao direito ao confronto que vão além da expectativa deixada pelo precedente 

Crawford v. Washigton77. 

Continuando nossa análise de casos posteriores ao leading case de Crawford, Giles 

v. California78 tratou de confirmar a exceção de forfeiture by wrongdoing. Foi decidido que 

essa exceção somente se aplica quando o acusado pratica condutas com a finalidade de 

impedir o depoimento da testemunha. No caso concreto, Giles foi acusado pelo homicídio 

                                                           
76 Nesse sentido, por todos, FRIEDMAN, Richard D. Rescued from the grave and then covered with mud: 

Justice Scalia and the unfinished restoration of the confrontation right. In: Minnesota Law Review Headnotes, 

v. 101, 2016, p. 47. Neste julgamento, houve um voto parcialmente divergente declarado pelo Justice Clarence 

Thomas (1948–), exatamente nesta linha de crítica. Em seu voto, Thomas ressaltou a crítica que fora feita por 

Scalia ao precedente traçado em Ohio v. Roberts por ocasião de seu voto em Crawford v. Washington: “In 

Crawford v. Washington..., we abandoned the general reliability inquiry we had long employed to judge the 

admissibility of hearsay evidence under the Confrontation Clause, describing that inquiry as ‘inherently, and 

therefore permanently, unpredictable.’... Today, a mere two years after the Court decided Crawford, it adopts 

an equally unpredictable test, under which district courts are charged with divining the ‘primary purpose’ of 

police interrogations” (cf. Davis cit., 834). 
77 Neste julgamento de Davis, houve um voto parcialmente divergente declarado pelo Justice Clarence Thomas, 

exatamente nesta linha de crítica. Em seu voto, Thomas ressaltou a crítica que fora feita por Scalia ao 

precedente traçado em Ohio v. Roberts por ocasião de seu voto em Crawford v. Washington: “In Crawford v. 

Washington..., we abandoned the general reliability inquiry we had long employed to judge the admissibility 

of hearsay evidence under the Confrontation Clause, describing that inquiry as ‘inherently, and therefore 

permanently, unpredictable.’... Today, a mere two years after the Court decided Crawford, it adopts an equally 

unpredictable test, under which district courts are charged with divining the ‘primary purpose’ of police 

interrogations” (cf. Davis cit., 834). 
78 554 U.S. 353 (2008). 
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consumado de sua ex-namorada. Como prova, a acusação apresentou declarações da vítima 

feitas em delegacia três semanas antes do crime, nas quais afirmou que fora agredida 

fisicamente e ameaçada de morte por Giles. Tomando Crawford e Davis como parâmetros, 

a Suprema Corte, por maioria, entendeu que as declarações da vítima eram de natureza 

testemunhal e, na medida em que a intenção da conduta de Giles não era a de evitar um 

depoimento judicial, houve violação à Sexta Emenda79. 

Em Melendez-Diaz v. Massachusetts80, um caso que se iniciou com uma prisão em 

flagrante por crimes relacionados a entorpecentes, a acusação apresentou, para provar que 

as substâncias nos sacos apreendidos no flagrante eram cocaína, uma perícia oficial, sem 

apresentar os analistas que a elaboraram como testemunhas. A Suprema Corte ponderou que 

o regramento do Estado de Massachusetts a respeito da produção deste tipo de perícia estatui, 

expressamente, que o seu intuito é servir como prova em investigações e processos criminais. 

Dessa forma, estaria enquadrado na concepção de declarações de natureza testemunhal 

traçada em Crawford v. Washington e aperfeiçoada em Davis v. Washington81. Esse 

posicionamento foi reafirmado em Bullcoming v. New Mexico82, com o aperfeiçoamento de 

que quem deve depor são os agentes que realizaram a perícia, não sendo suficiente a sua 

substituição por outro funcionário do laboratório que não participou da sua elaboração. 

Os dois últimos casos pós-Crawford analisados confirmam o quão manipulável 

pode se mostrar a problemática construção tirada de Davis v. Washington83. 

                                                           
79 A questão é delicada e comporta algumas divergências. A Suprema Corte sempre caminhou no sentido 

reafirmado em Giles, conforme constatou o voto pela maioria no apanhado histórico realizado (Giles cit., 354-

55). Esse posicionamento exclui as hipóteses de reflexive forfeiture, ou seja, quando a conduta que gerou a 

indisponibilidade da testemunha para depor é a mesma da imputação criminal. Essa rejeição da Suprema Corte 

certamente transparece maiores problemáticas nos casos de homicídios consumados em contexto de violência 

doméstica, em que a probabilidade de a única pessoa que poderia prestar declarações testemunhais ser a própria 

vítima é alta. Por outro lado, a aceitação da reflexive forfeiture nestes casos transparece uma fundamentação 

em círculo que perigosamente ataca a presunção de inocência. A admissão da prova contrária baseada na ideia 

de que a conduta do acusado gerou a indisponibilidade da testemunha tenderia a coincidir com a admissão de 

que o acusado é culpado. Para abordagens críticas do caso Giles v. California, ver: LININGER, Tom. The 

sound of silence: Holding batterers accountable for silencing their victims. In: Texas Law Review, v. 87, n. 5, 

2009, pp. 857-912; TALBOTT, Rebecca Sims. What remains of the “forfeited” right to confrontation?: 

Restoring Sixth Amendment values to the forfeiture-by-wrongdoing rule in light of Crawford v. Washington 

and Giles v. California. In: New York University Law Review, v. 85, n. 4, 2010, pp. 1291-1345; e YEE, Ellen 

Liang. Forfeiture of confrontation right in Giles: Justice Scalia’s faint-hearted fidelity to the common law. In: 

The Journal of Criminal Law & Criminology, v. 100, n. 4, 2010, pp. 1495-1548. 
80 557 U.S. 305 (2009). 
81 Para comentários e críticas a este julgamento, ver: FRIEDMAN, Richard D. Is a forensic laboratory report 

identifying a substance as narcotic “testimonial”?. In: Preview of United States Supreme Court Cases, v. 36, 

n. 2, 2008, pp. 76-79; e BELLIN, Jeffrey. The incredible shrinking confrontation clause. In: Boston University 

Law Review, v. 92, n. 6, 2012, pp. 1876-77. 
82 564 U.S. 647 (2011). 
83 547 U.S. 813 (2006). 
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Em Michigan v. Bryant84 tem-se o seguinte quadro fático: Bryant fora acusado de 

homicídio consumado. Policiais encontraram a vítima ferida, mas ainda com vida, ocasião 

em que essa teria identificado Bryant como o autor do crime. Com o falecimento da vítima, 

a acusação apresentou os policiais em juízo para depor, com o fim de comprovar que a vítima 

havia apontado para eles Bryant como seu algoz. 

Por maioria, com voto elaborado pela Justice Sonia Sotomayor, a Suprema Corte 

decidiu que declarações nesta conjuntura não são de natureza testemunhal, porque a vítima, 

ferida a bala, tinha como propósito primordial a solução de uma emergência em andamento. 

Firmou-se o entendimento de que as ideias de “primary purpose” e “ongoing emergency” 

devem ter em conta “all of the relevant circumstances”, o que levou a uma análise do caso 

a partir não apenas da situação do declarante, mas também sob a ótica dos receptores das 

declarações — os policiais85. Além disso, o voto condutor reforça a diferença em relação ao 

conceito genérico (de declaração testemunhal) traçado desde Crawford ao afirmar que as 

declarações não foram feitas no contexto de um interrogatório policial formal. 

Em voto divergente, o Justice Antonin Scalia teceu duras críticas à maioria. 

Chamou o entendimento firmado de “transparentemente falso” e disse que o professar 

“degrada a instituição”; afirmou também se tratar de uma “vã tentativa” de tornar o 

“incrível”, “plausível”, que “distorce a jurisprudência da Corte” e a deixa em “ruínas”86. 

Scalia argumentou que as declarações testemunhais são aquelas “with the understanding that 

it may be used to invoke the coercive machinery of the State against the accused”87. Nesse 

sentido, deve-se sempre olhar para os elementos que circundam o proferimento das 

declarações, exclusivamente sob a ótica do declarante. Ao contrário da chamada 911 do caso 

Davis, as declarações da vítima não descreviam uma situação que estava acontecendo 

naquele exato momento e tinham claramente o propósito de indicar o autor do crime para 

que pudesse ser capturado pela polícia e, certamente, processado88. Scalia também notou que 

este novo precedente carrega em si uma narrativa distorcida que resgata a reliability como 

                                                           
84 562 U.S. 344 (2011). 
85 Michigan cit., 369. 
86 Michigan cit., 379. 
87 Michigan cit., 381. Veja-se também a consideração de FRIEDMAN, Richard D. Grappling cit., p. 259: “the 

fact that evidence is created through the participation of a government agent does not make the evidence 

testimonial. The conduct of the purported witness must be testimonial in nature. A conspirator going about his 

routine conspiratorial business is not performing a testimonial act, nor is a drug or gambling customer placing 

an order. To be testimonial, it must appear from the perspective of the witness that the statement is transmitting 

information that will, to a significant probability, be used in prosecution”. 
88 Michigan cit., 387-88. 
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guia da jurisprudência da Corte em relação ao direito ao confronto — ao menos em casos 

relativos a declarações originadas em situações emergenciais89. 

Conforme crítica da doutrina, o julgamento de Michigan v. Bryant, em conjunto 

com sua antecedente Davis, constituem uma dramática redução da proteção que Crawford 

parecia tentar dar à Sexta Emenda, transparecendo a fácil relativização da proteção do direito 

fundamental a partir da manipulação do conceito de declaração testemunhal90. 

O último caso enfrentado pela Suprema Corte sobre confrontation foi Ohio v. 

Clark91 — o primeiro a tratar de declarações de crianças muito novas na era pós-Crawford 

(in casu, 3 anos de idade). A vítima teria dado a entender aos funcionários da escola infantil 

que Clark teria causado os seus ferimentos. A criança não depôs em juízo, pois desobrigada 

por lei, e os funcionários da escola prestaram depoimento em juízo. O voto pela maioria 

argumenta que alguém daquela idade jamais iria projetar qualquer possibilidade de que as 

afirmações pudessem ser levadas como prova a um processo. Por isso, suas declarações não 

foram consideradas testemunhais e, assim, deveriam ser admitidas frente à Sexta Emenda. 

Concluída a construção da doutrina de confrontation aplicada nos EUA por força 

dos precedentes da Suprema Corte, passamos agora a resgatar os casos em que a pessoa que 

profere a declaração era também criminalmente imputada no mesmo contexto. 

 

 

4.1.2 RIGHT TO CONFRONTATION E DECLARAÇÕES DO CORRÉU 

 

Nos EUA, não existe um interrogatório nos moldes em que estamos acostumados. 

Lá, o depoimento do acusado não é “automático” ou previsto para a instrução como parte do 

procedimento. Ao contrário, o acusado somente deporá se assim o escolher fazer; e, caso o 

                                                           
89 Michigan cit., 391. Para mais comentários e críticas sobre este julgamento, cf. FRIEDMAN, Richard D. 

Rescued cit., pp. 47-50; WIDDISON, Jason. Michigan v. Bryant: The ghost of Roberts and the return of 

reliability. In: Gonzaga Law Review, v. 47, n. 1, 2011, pp. 219-40; e NOVECK, Michael R. The death of 

confrontation clause originalism: Michigan v. Bryant. In: Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, v. 

47, n. 1, 2012, pp. 251-71. 
90 BELLIN, Jeffrey. The incredible cit., p. 1868. 
91 576 U.S. ___ (2015). 
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faça, será considerado uma testemunha92. Em sede de suas questões preliminares, as FRE 

assim expressamente afirmam essa classificação na Regra 104(c)(2)93. 

No entanto, a jurisprudência norte-americana consolidou-se no sentido de que, em 

regra, o acusado somente pode depor a respeito de sua imputação como testemunha de defesa 

dele próprio (the accused is a competent witness on his own behalf)94. Essa construção 

jurisprudencial dá-se, evidentemente, para o depoimento na instrução do próprio processo 

em que ele está sendo acusado. Portanto, nos fins do presente trabalho, somente quando réu 

e corréu são processados no mesmo processo é que a situação ora apontada terá relevância, 

ou seja, quando o corréu presta declarações contrárias ao réu por ocasião de seu depoimento 

na qualidade de testemunha de defesa (do próprio corréu). 

Situação diversa ocorre quando o réu e o corréu95 são acusados em processos 

separados, por fatos que possuem alguma conexão. Nessa situação, o corréu pode servir tanto 

como testemunha de acusação quanto como testemunha de defesa (do réu)96. Diverge da 

situação anterior pelo fato de que, não sendo parte no processo no qual prestará declarações, 

ele jamais será testemunha de defesa dele mesmo. Por outro lado, é possível que o corréu 

seja testemunha de defesa do réu. Nesse caso, o direito ao confronto pode ter incidência, 

caso, no curso do depoimento, o corréu mostre-se adversário das expectativas defensivas, 

prestando declarações contrárias ao réu. Nessa situação, será considerada uma testemunha 

hostil, e a defesa poderá proceder à inquirição seguindo as regras de cross-examination97. 

Em razão desta classificação formal-jurídica da figura do acusado como testemunha 

por ocasião de seu depoimento, não há qualquer óbice ao reconhecimento da incidência da 

confrontation clause em virtude de declarações desfavoráveis serem proferidas por um 

coimputado. Ao contrário, não existe nenhum caso julgado pela Suprema Corte dos EUA no 

qual se tenha afirmado que o right to confrontation deixaria de ter incidência em razão de o 

declarante ser também criminalmente acusado no contexto de um determinado caso penal. 

                                                           
92 Também assim: GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997, p. 149. 
93 “The court must conduct any hearing on a preliminary question so that the jury cannot hear it if [...]a 

defendant in a criminal case is a witness and so requests”. 
94 Sobre isso, cf., por todos, CARLSON, Ronald L.; e CARLSON, Michael S. Unconstitutionality and the rule 

of wide-open cross-examination: Encroaching on the Fifth Amendment when examining the accused. In: John 

Marshall Law Journal, v. 7, n. 2, 2014, pp. 289-90. 
95 Somente recordando que, neste trabalho, referimo-nos a corréu em um sentido mais amplo, conforme 

esclarecido no Capítulo 3 supra. 
96 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 169. 
97 Mencionamos essa hipótese do procedimento probatório nos casos de testemunha hostil no Tópico 2.4.3 

supra. 
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Não foram poucas as vezes em que a Suprema Corte foi acionada para analisar o 

uso de confissões de corréus prestadas em fases anteriores da persecução, e se a introdução 

desses elementos (hearsay, por definição) em processos nos quais réu e corréu figuram 

conjuntamente no polo passivo viola o direito ao confronto do réu98. A sequência de julgados 

analisados mostra que a Suprema Corte, de um modo geral, tentou firmar uma posição de 

conciliação entre os interesses do Estado de tentar eficientemente processar os corréus em 

julgamentos conjuntos e o direito constitucional do réu de confrontar seu incriminador 

mediante cross-examination, ou remover dos jurados as implicações da introdução da 

confissão hearsay do corréu99. 

A pesquisa sobre o direito ao confronto e sua incidência em relação à tomada de 

declarações do corréu mostrou dois pontos principais a merecer atenção. A exposição que se 

segue é divida com base nestes dois eixos: a Bruton rule, que trata de confissões de um 

corréu que implica o réu, e as declarações de coconspiradores. Oportunamente serão 

oferecidas as noções necessárias para compreensão. 

 

 

4.1.2.1 O Caminho até Bruton 

 

Neste período, o leading case a respeito do tratamento da confissão que implica 

outrem no processo penal era aquele do caso Delli Paoli v. United States100. Cinco pessoas 

foram acusadas e processadas conjuntamente. Na sessão de julgamento, a confissão de um 

dos corréus, que implicava expressamente todos os demais, foi aceita como prova101. 

Seguindo as normas consuetudinárias, o juiz-presidente advertiu os jurados de que a 

confissão do corréu somente servia como prova de sua própria responsabilidade penal, mas 

não poderia ser valorada em desfavor dos demais réus102. 

                                                           
98 DICKINSON, Joshua. The confrontation cit., p. 785. 
99 DICKINSON, Joshua. The confrontation cit., pp. 785-86. 
100 352 U.S. 232 (1957). 
101 Apesar de o acórdão não mencionar expressamente se a confissão ocorreu durante o trial ou em fase anterior 

do procedimento, na mesma linha de Alfredo Garcia (Cf. The winding path of Bruton v. United States: A case 

of doctrinal inconsistency. In: American Criminal Law Review, v. 26, n. 2, 1988, p. 406), pressupomos que a 

confissão tenha sido uma out-of-court statement, de modo que o confitente estava indisponível para depor em 

juízo. 
102 DODSON, Margaret. Bruton on balance: Standardizing redacted codefendant confessions through Federal 

Rule of Evidence 403. In: Vanderbilt Law Review, v. 69, n. 3, 2016, p. 807. 
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Em decisão por maioria, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a 

advertência realizada de modo claro aos jurados seria suficiente para que não se considere a 

ocorrência de qualquer prejuízo ao réu103. Das circunstâncias do caso concreto, o voto 

condutor aduz que a confissão seguramente implicou os demais imputados, mas restou claro 

que a advertência dada pelo juiz-presidente se fez sentir ante a ausência de requerimento, 

por qualquer dos demais réus, para que houvesse o desmembramento do feito104. 

Em voto divergente, o Justice Felix Frankfurter (1882–1965) expôs a falta de lógica 

na opinião da maioria. Em particular, ressaltou ser uma suposição injustificável imaginar 

que os jurados seguiriam a advertência do juiz-presidente, ignorando a confissão para uma 

parte dos acusados, mas aproveitando essas mesmas declarações na formação do 

convencimento em relação a quem as proferiu. Frankfurter afirma que essa suposição é uma 

“ficção jurídica” que assume que os jurados sejam capazes de uma “façanha psicológica”105. 

Em um outro caso — Douglas v. Alabama106 — duas pessoas foram criminalmente 

acusadas separadamente. O corréu (em acepção ampla) confessou extrajudicialmente e 

também implicou o réu (Douglas). No processo em que Douglas era réu, a acusação arrolou 

o corréu (em acepção ampla) como testemunha, mas esse invocou seu direito de permanecer 

em silêncio (privilege against self-incrimination). Como a confissão era uma prova 

extremamente relevante para a tese acusatória, o promotor requereu que a testemunha fosse 

ouvida como testemunha hostil, para que pudesse se valer do cross-examination. O juiz-

presidente deferiu. Durante a inquirição, realizada por meio de leading questions107, o 

promotor, na prática, acabou lendo a confissão do corréu na presença dos jurados108, mesmo 

que o corréu tivesse mantido sua postura de exercer seu direito ao silêncio. 

Ao julgar este caso, a Suprema Corte entendeu que as circunstâncias do caso 

caracterizaram uma negativa do direito de contraexaminar, traduzido pela Sexta Emenda. O 

acórdão menciona que a invocação do privilege against self-incrimination ab-rogou o direito 

ao cross-examination efetivo do réu contra a confissão do corréu. Ressaltou-se que a forma 

de formulação das perguntas pela acusação, na prática, serviu como a apresentação da 

confissão extrajudicial aos jurados, ainda que, em juízo, o corréu não tenha sequer 

                                                           
103 Delli Paoli cit., 240-41.  
104 Delli Paoli cit., 243. Ver também: GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 406. 
105 Delli Paoli cit., 248. 
106 380 U.S. 415 (1965). 
107 Sobre elas, falamos no Tópico 2.4.3 supra. 
108 Cf. Notes. The admission of a codefendant’s confession after Bruton v. United States: The questions and a 

proposal for their resolution. In: Duke Law Journal, v. 1970, n. 2, 1970, p. 333. 
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confirmado que aquela confissão fora realmente feita por ele109. Firmou-se, também, o 

entendimento de que a mera presença física da testemunha em juízo não é suficiente para o 

atendimento da confrontation clause110, e a invocação do direito de não produzir provas 

contra si mesmo torna a confissão extrajudicial inadmissível. 

Há, ainda, um outro precedente relevante, que merece menção apesar de não ser 

exatamente a hipótese de declarações de corréu. Em Jackson v. Denno111, a acusação 

apresentou a confissão extrajudicial do acusado como prova em juízo. O juiz-presidente, 

aceitando-a, advertiu os jurados que, primeiro, deveriam avaliar, além de qualquer dúvida 

razoável, se houve voluntariedade na confissão, e somente em caso positivo passar à análise 

de mérito. A Suprema Corte invalidou o processo, concluindo que não poderia ser razoável 

se esperar que os jurados pudessem, objetivamente, fazer este exercício mental de cisão da 

prova. Para assim decidir, o acórdão cita o voto dissidente do Justice Frankfurter em Delli 

Paoli112, a fim de considerar uma “ficção” esperar dos julgadores que simplesmente ignorem 

a prova já apresentada113. 

Em suma, nesta fase, prevalecia o entendimento de que a advertência aos jurados a 

respeito dos danos decorrentes da confissão não confrontada de um corréu bastaria para 

atendimento da Sexta Emenda. Nota-se, contudo, a partir do precedente Jackson v. Denno, 

a tendência de mudança do precedente Delli Paoli. Isso viria a acontecer com o julgamento 

do caso Bruton v. United States114. 

 

 

4.1.2.2 O Caso Bruton v. United States 

 

No caso paradigma Bruton v. United States115, Bruton e o coimputado Evans foram 

acusados, no mesmo processo, pela prática de um crime federal (armed postal robbery, 18 

U.S. Code § 2114)116. Durante o julgamento, Evans não prestou declarações, mas a acusação 

                                                           
109 Douglas cit., 420. 
110 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., pp. 408-09. 
111 378 U.S. 368 (1964) 
112 Jackson cit., 382. Cf. n. 105 supra, neste Capítulo. 
113 Cf. Notes. The admission cit., p. 333; e BENADI, Gabrielle. All aboard the Bruton line. In: Journal of 

Criminal Law and Criminology, v. 89, n. 3, 1999, pp. 840-41. 
114 391 U.S. 123 (1968). 
115 391 U.S. 123 (1968). 
116 Bruton cit., 124. 
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trouxe um agente público para testemunhar. Esse agente declarou que Evans havia lhe 

confessado117 a prática do crime sob julgamento em coautoria com Bruton118. Em razão 

disso, o juiz-presidente informou aos jurados que essas declarações somente poderiam ser 

utilizadas para a avaliação da responsabilidade penal de Evans, mas não em relação a Bruton, 

uma vez se tratar de hearsay inadmissível119. Bruton e Evans foram condenados. 

Ao julgar o recurso de Bruton, a Suprema Corte dos EUA estabeleceu a chamada 

“Bruton rule”120: a confissão de um corréu que não presta declarações judiciais é 

inadmissível, em um processo conjunto, como prova para incriminar outro réu, por violação 

à Sexta Emenda121. 

Para atingir essa conclusão, a Suprema Corte reverteu a condenação de Bruton e 

expressamente revogou a regra estabelecida no precedente Delli Paoli122, sustentando que a 

introdução de uma confissão extrajudicial de um corréu incriminando o réu viola o seu “right 

to cross-examination secured by the Confrontation Clause of the Sixth Amendment”123. 

Invocando comparação com o julgamento de Douglas v. Alabama124, o voto condutor afirma 

que a negativa do confronto com a testemunha acusadora no caso Bruton foi mais grave do 

que naquele precedente. Isso porque a confissão foi efetivamente introduzida no processo 

como prova, e o risco substancial125 de que os jurados tenham acreditado na confissão de 

Evans para condenar Bruton era muito maior126. 

                                                           
117 Essa confissão ocorreu na prisão. Além disso, de se notar que aos acusados não foi imputada a prática de 

conspiracy. Portanto, “this statement was not in furtherance of the conspiracy and hence could not fall within 

any recognized hearsay exception”. Cf. MARCUS, Paul. The confrontation clause and co-defendant 

confessions: The drift from Bruton to Parker v. Randolph. In: University of Illinois Law Forum, v. 1979, n. 3, 

1979, p. 562. Sobre as coconspirators’ statements, ver Tópico 4.1.2.4 infra. 
118 Bruton cit., 124. 
119 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 409; e DODSON, Margaret. Bruton on balance cit., p. 810. 
120 Para comentários sobre a Bruton rule, ver: DERRYBERRY, George Merton. Confrontation: Prior 

testimony, confessions and the Sixth Amendment. In: Tennessee Law Review, v. 36, n. 2, 1969, pp. 395-96; 

DiPACE, Steven B. A perspective on the decisional demise of the right of confrontation. In: Suffolk University 

Law Review, v. 7, n. 3, 1973, pp. 561-65; FRICKE, David S. The Tenth Circuit reaffirms the Bruton rule. In: 

Washburn Law Journal, v. 30, n. 2, 1991, pp. 327-28; e ZAFIS, Craig. Parker v. Randolph: Redacting the 

Bruton rule. In: Criminal Justice Journal, v. 3, n. 2, 1980, pp. 521-23. 
121 Ver Bruton cit., 137: “Here, the introduction of Evans’ confession posed a substantial threat to petitioner’s 

right to confront the witnesses against him, and this is a hazard we cannot ignore. Despite the concededly clear 

instructions to the jury to disregard Evans’ inadmissible hearsay evidence inculpating petitioner, in the context 

of a joint trial we cannot accept limiting instructions as an adequate substitute for petitioner’s constitutional 

right of cross-examination. The effect is the same as if there had been no instruction at all”. 
122 Bruton cit., 126. 
123 Bruton cit., 126. 
124 380 U.S. 415 (1965), anteriormente comentado (ver Tópico 4.1.2.1 supra). 
125 GREER, Brooks. Hearsay, the confrontation guarantee and related problems. In: Louisiana Law Review, v. 

30, n. 4, 1970, p. 654. 
126 Bruton cit., 127. 
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O voto pela maioria também enfatizou a importância e a relevância da confissão de 

Evans para a acusação contra Bruton. Nas palavras do acórdão: “the introduction of Evans’ 

confession added substantial, perhaps even critical, weight to the Government’s case in a 

form not subject to cross-examination, since Evans did not take the stand”127. 

Consequentemente, foi negado ao recorrente seu direito ao confronto, porque foi impedida 

a realização do cross-examination em relação a uma prova que era crucial para a obtenção 

de uma condenação pela acusação128. 

O acórdão também refuta a premissa de Delli Paoli no sentido de que a instrução 

dada pelo juiz-presidente aos jurados (limiting instructions129) seria suficiente para garantir 

a Bruton um processo justo, estancando eventual impacto prejudicial da confissão 

extrajudicial de um corréu130. Resgatando o caso Jackson v. Denno131, por analogia, e o voto 

dissidente do Justice Frankfurter em Delli Paoli132, a Suprema Corte percebeu que é irreal 

imaginar dos juízes leigos a realização da manobra mental de dividir as mesmas declarações 

que apontavam ambos os acusados como culpados133. Mais importante do que isso, a 

Suprema Corte reconheceu que a proteção de direitos fundamentais do acusado supera os 

argumentos que favorecem a realização de processos conjuntos (joint trials)134, tais como 

economia financeira para o Estado, redução de inconveniências para testemunhas e 

autoridades públicas, e impedimento de atrasos em levar pessoas acusadas de crimes a 

julgamento135. 

Conclui-se o voto pela maioria com uma síntese das razões para se superar o 

precedente anterior de Delli Paoli: 

 

there are some contexts in which the risk that the jury will not, or cannot, follow 

instructions is so great, and the consequences of failure so vital to the defendant, 

that the practical and human limitations of the jury system cannot be ignored [...]. 

Such a context is presented here, where the powerfully incriminating extrajudicial 

                                                           
127 Bruton cit., 127-28 (n.n.) 
128 Bruton cit., 128. Ver também: GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 410. 
129 Quando do julgamento de Bruton, as limiting instructions eram dadas com base em regras consuetudinárias. 

Hoje, há regra expressa nas FRE, rule 105: “If the court admits evidence that is admissible against a party or 

for a purpose — but not against another party or for another purpose — the court, on timely request, must 

restrict the evidence to its proper scope and instruct the jury accordingly”. 
130 Hodiernamente: FRE, rule 403: “The court may exclude relevant evidence if its probative value is 

substantially outweighed by a danger of one or more of the following: unfair prejudice, confusing the issues, 

misleading the jury, undue delay, wasting time, or needlessly presenting cumulative evidence”. 
131 378 U.S. 368 (1964). Ver comentários no Tópico 4.1.2.1 supra. 
132 352 U.S. 232 (1957), 246-48. Ver comentários no Tópico 4.1.2.1 supra. 
133 Bruton cit., 128-29. 
134 JEZER, Aviva. Right to confrontation in codefendant confession cases: Richardson v. Marsh and Cruz v. 

New York. In: Cornell Law Review, v. 74, n. 4, 1989, p. 720. 
135 Bruton cit., 134-35. 



187 

statements of a codefendant, who stands accused side-by-side with the defendant, 

are deliberately spread before the jury in a joint trial. Not only are the 

incriminations devastating to the defendant, but their credibility is inevitably 

suspect, a fact recognized when accomplices do take the stand and the jury is 

instructed to weigh their testimony carefully given the recognized motivation to 

shift blame onto others. The unreliability of such evidence is intolerably 

compounded when the alleged accomplice, as here, does not testify and cannot be 

tested by cross-examination. It was against such threats to a fair trial that the 

Confrontation Clause was directed [...] We, of course, acknowledge the 

impossibility of determining whether, in fact, the jury did or did not ignore Evans’ 

statement inculpating petitioner in determining petitioner’s guilt. But that was 

also true in the analogous situation in Jackson v. Denno, and was not regarded as 

militating against striking down the New York procedure there involved. It was 

enough that that procedure posed ‘substantial threats to a defendant’s 

constitutional rights to have an involuntary confession entirely disregarded and 

to have the coercion issue fairly and reliably determined. These hazards we cannot 

ignore’136. 

 

Como explica Alfredo Garcia137, a Bruton rule seguramente indica a aplicação de 

uma regra bastante estrita, a qual implica uma completa vedação à utilização da confissão 

extrajudicial do corréu que inculpa o réu, a não ser que o corréu preste declarações em juízo, 

sob o contraexame do réu. A doutrina traçada neste precedente caracteriza uma potente 

defesa do direito ao confronto do réu frente às declarações desfavoráveis do corréu. Por outro 

lado, o acórdão em questão não relaciona qualquer medida alternativa para solucionar as 

situações concretas a permitir que, dentro de certas balizas, aqueles elementos possam ser 

utilizados pela acusação, de maneira legal e constitucional. 

A doutrina e também os julgamentos posteriores a Bruton138, então, trataram de 

abordar alguns remédios e restrições ao precedente, que buscavam conciliar os direitos 

fundamentais do réu e o direito de acusar estatal, permitindo ou a utilização da confissão 

também em face do réu, ou a proteção da própria acusação do réu, oferecendo alternativas 

para impedir que os elementos de prova em questão contaminassem o caso e tornassem 

eventual condenação ilegal139. 

Neste sentido, James Haddad afirma que a Bruton rule impõe sérios problemas aos 

membros do órgão acusatório que desejam evitar a separação de processos (severance), por 

reconhecidas razões de política judiciária ou pela intenção de preservar uma posição 

estratégica de vantagem na relação processual140. Tomada a aplicação irrestrita da regra 

traçada em Bruton, a acusação, quando desejasse apresentar a confissão do corréu em juízo 

                                                           
136 Bruton cit., 135-36. 
137 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., pp. 411-12. 
138 Trataremos, no Tópico 4.1.2.3 infra, de alguns casos que sucederam o precedente de Bruton. 
139 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 412. 
140 Cf. Post-Bruton developments: A reconsideration of the confrontation rationale, and a proposal for a due 

process evaluation of limiting instructions. In: American Criminal Law Review, v. 18, n. 1, 1980, pp. 2-3. 
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contra o próprio corréu, precisaria aceitar a separação dos processos, a menos que outros 

mecanismos pudessem ser utilizados para proteger os direitos do réu incriminado141. 

A mais intuitiva medida para garantir uma proteção aos direitos do réu incriminado 

pelo corréu é a severance, ou seja, a determinação da realização de julgamentos separados, 

para que a confissão do corréu possa ser utilizada em face dele, mas não introduzida no 

processo do réu142. Os argumentos contrários à divisão dos julgamentos variam. Fala-se dos 

altos custos de um processo nos EUA; da economia financeira para o poder público; da 

salvaguarda de inconveniências para as testemunhas; do julgamento mais ágil; da hipertrofia 

dos casos da justiça criminal; de uma maior eficiência na persecução unificada; da maior 

segurança jurídica, impedindo resultados divergentes; da economia de tempo para o órgão 

acusatório143. Por isso, apesar de ser o mais simples remédio contra os prejuízos abordados 

em Bruton, a severance acaba sendo a última opção144. 

Alternativamente à severance, ou seja, mantendo-se os julgamentos conjuntos, 

alguns mecanismos para salvaguarda dos direitos do réu incriminado sob as circunstâncias 

                                                           
141 HADDAD, James. Post-Bruton cit., p. 3. 
142 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 412. 
143 Para uma profunda análise dos argumentos favoráveis aos joint trials nos EUA, incluindo a devida crítica e 

a conclusão de que, na verdade, tais argumentos são supervalorizados, ver DAWSON, Robert O. Joint trials of 

defendants in criminal cases: An analysis of efficiencies and prejudices. In: Michigan Law Review, v. 77, n. 6, 

1979, pp. 1379-1455. 
144 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 413. 
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de Bruton podem ser utilizados. Dentre eles, destacam-se a redaction145, a bifurcation146, e 

o single trial-multiple jury procedure147. 

 

 

4.1.2.3 Casos Posteriores a Bruton 

 

Em relação aos julgamentos posteriores a Bruton, é possível identificar uma linha 

tendente de restrição a este precedente. Os casos que serão comentados na sequência 

impuseram limitações à regra estabelecida em Bruton a partir da harmless error doctrine, 

das redacted confessions e das interlocking confessions.148 

                                                           
145 Ou seja, a edição da confissão, para excluir qualquer referência às declarações incriminadoras. Esse 

mecanismo, apesar de bastante difundido, apresenta alguns problemas. Primeiro, a edição pode não prevenir 

que os jurados percebam que as referências do corréu a uma outra pessoa são declarações que incriminam o 

réu. Segundo, o confitente pode ser prejudicado pela edição. Por exemplo, se o declarante afirma “eu estava na 

cena do crime, mas Fulano quem atirou”, com a devida edição para salvaguardar dos direitos do réu 

incriminado com as declarações, a prova seria apresentada como “eu estava na cena do crime”. A fazer frente 

ao direito ao confronto do réu há, nestes casos, um reconhecido direito à completude da prova (rule of 

evidentiary completeness, estipulada na regra 106 das FRE), segundo o qual à parte contra quem uma prova é 

apresentada é garantida a revelação de elementos omitidos, a fim de se evitar distorções. Terceiro, a edição 

pode prejudicar o valor probatório contrário ao declarante ao eliminar informações importantes ou ao levantar 

suspeitas sobre a credibilidade do órgão estatal que colheu a confissão extrajudicial. Quarto, quando a confissão 

extrajudicial é introduzida mediante o depoimento oral de uma outra testemunha, essa fonte de prova pode, 

acidental ou mesmo propositalmente, acabar fazendo referências às declarações desfavoráveis ao réu. Cf. 

HADDAD, James. Post-Bruton cit., p. 4, n. 9. 
146 Em um julgamento “bifurcado”, os jurados presenciam a produção de todas as provas, exceto aquela 

relacionada à confissão do corréu. Procede-se, então, às alegações finais relativas ao caso do réu, postergando-

se os debates orais sobre o caso do corréu. Após, os jurados deliberam sobre o mérito da acusação contra o réu. 

Anunciado o resultado, independentemente de qual seja, é informado aos jurados, pela primeira vez, que a 

acusação apresentará prova de que o corréu confessara extrajudicialmente a prática do fato imputado. 

Apresenta-se, então, a confissão do corréu sem edições, ou seja, somente após o veredicto sobre o caso do réu 

os jurados tomam conhecimento de que houvera uma confissão do corréu que incriminava o réu. Dessa 

maneira, às provas produzidas anteriormente aos debates do caso do réu é adicionada a confissão extrajudicial 

do corréu, a qual somente tem valor contra o próprio declarante, pois os jurados já decidiram o mérito em 

relação ao réu sob total ignorância em relação a estes elementos de prova. Seguem-se os debates orais do caso 

do corréu, com posterior deliberação e anúncio do resultado em relação a este. Cf. HADDAD, James. Post-

Bruton cit., p. 4, n. 10. 
147 Em um procedimento de júris múltiplo, são formados tantos grupos de jurados quanto existem de acusados, 

cada um responsável pelo julgamento de um acusado. Todas as evidências, exceto a confissão do corréu e as 

provas a ela relacionadas, são simultaneamente apresentadas a todos os grupos de jurados. A confissão e as 

provas derivadas só são apresentadas posteriormente aos jurados do caso do declarante. Neste procedimento, 

também os debates orais somente são presenciados pelos jurados de cada um dos casos. Cf. HADDAD, James. 

Post-Bruton cit., p. 5, n. 11. 
148 Definiremos estes institutos oportunamente, conforme cada qual for sendo analisado. 
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Em Roberts v. Russell149, a Suprema Corte determinou que a Bruton rule também 

tem incidência nas justiças estaduais, e possui aplicação retroativa150. 

Em Harrington v. California151, quatro acusados foram processados 

conjuntamente, e três deles confessaram extrajudicialmente. Contudo, somente um deles 

prestou declarações em juízo (confirmando a confissão) e foi contraexaminado pelo defensor 

de Harrington. Esse negou a autoria, mas proferiu declarações em juízo que o colocavam na 

cena do crime. O juiz instruiu os jurados de que cada confissão extrajudicial introduzida no 

processo somente serviria para avaliar a responsabilidade penal de seu respectivo 

confitente152. A Suprema Corte admitiu a violação à Bruton rule, mas estatuiu que, apesar 

disso, o erro era inofensivo frente aos demais elementos de prova que davam segurança à 

conclusão pela responsabilidade criminal de Harrington153. Nota-se a primeira restrição à 

Bruton rule, segundo a qual a referida violação não é inconstitucional per se, mas pode ser 

relativizada pela doutrina do “erro inofensivo” 154 (harmless error doctrine155). 

Em Nelson v. O’Neil156, dois acusados foram processados conjuntamente. Durante 

as investigações, um dos imputados teria confessado os crimes a um policial e implicado o 

outro imputado. Em juízo, ambos apresentaram um álibi como defesa, e o policial foi ouvido, 

narrando a confissão que lhe fora feita. O confitente (corréu) prestou declarações em juízo 

                                                           
149 392 U.S. 293 (1969). 
150 Este efeito retroativo pode ter sido causa para a adoção de medidas restritivas à regra estabelecida em 

Bruton, como a harmless error doctrine, abordada na sequência (cf. n. 155 infra), com o fim de se evitar a 

anulação de casos já julgados em instâncias inferiores. Por exemplo, Harrington v. California, 295 U.S. 250 

(1969), e Schneble v. Florida, 405 U.S. 427 (1972), apesar de apreciados pela Suprema Corte após Bruton v. 

United States, seus julgamentos (trials) ocorreram antes do advento de dito precedente. Cf. HADDAD, James. 

Post-Bruton cit., pp. 5-6, n. 12. 
151 295 U.S. 250 (1969). Note-se que, por ocasião deste julgamento, a Suprema Corte já havia definido que o 

right to confrontation tem incidência também nas justiças estaduais, conforme definido em Pointer v. Texas, 

380 U.S. 400 (1965). 
152 Harrington cit., 252. 
153 Constavam dos autos, além das três confissões extrajudiciais, as declarações judiciais de um dos confitentes, 

e mais provas testemunhais apontando a responsabilidade criminal de Harrington. Ademais, ele próprio indicou 

qual coacusado efetuou o disparo e declarou que se evadiu do local dos fatos acompanhado dos corréus. Cf. 

Harrington cit., 252-53. Para uma análise bastante mais detalhada dos elementos de prova neste caso, com 

dura crítica à conclusão da Suprema Corte de que as declarações extrajudiciais foram, além de qualquer dúvida 

razoável, “inofensivas” para a conclusão sobre a responsabilidade de Harrington, ver MARCUS, Paul. The 

confrontation clause cit., pp. 569-70. 
154 ROGERS, Lance. Bruton doctrine inapplicable in cases involving interlocking confessions. In: DePaul Law 

Review, v. 28, n. 4, 1979, p. 1174. 
155 Essa doutrina foi formulada em Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967), em que o represente do órgão 

acusatório fez diversos comentários sobre o fato de que o acusado não depusera em juízo. Esses tipos de 

comentários aos jurados são proibidos [conforme precedente firmado em Griffin v. California, 380 U.S. 609 

(1965)], e o erro não era inofensivo, uma vez que era razoavelmente provável que contribuíra para a 

condenação. Cf. Chapman cit., 23. No acórdão, pontificou-se a doutrina de que é possível que violações às 

normas constitucionais (errors) possam ser inofensivas, não autorizando uma automática revisão da 

condenação. Cf. Chapman cit., 22. 
156 402 U.S. 622 (1971). 



191 

e, a despeito do cross-examination da acusação, negou veementemente ter proferido aquela 

confissão. O réu — que não confessara — também prestou declarações judiciais e 

corroborou as assertivas do corréu. Ainda assim, ambos foram condenados157. 

A Suprema Corte entendeu que o error na admissão da confissão extrajudicial não 

implicou em violação ao direito ao confronto, uma vez que o réu acabou experimentando 

uma situação processual mais vantajosa do que aquela que sentiria caso o corréu confirmasse 

a confissão, ainda que submetido ao cross-examination do réu. Firmou-se, então a regra de 

que, quando o corréu confitente presta declarações judiciais, nega a alegada confissão 

extrajudicial e testemunha em favor do réu, não existe violação à Sexta Emenda158. 

Em Schneble v. Florida159, a Suprema Corte aplicou a doutrina do erro inofensivo 

novamente, em situação envolvendo uma prova de questionável licitude contra o réu. O 

recorrente fora condenado, em grande medida, com base na confissão do corréu, admitida 

em contrariedade à Bruton rule, e em sua própria confissão, que fora obtida pela polícia em 

circunstâncias duvidosas — e talvez coercivas160. No voto pela maioria, reconheceu-se que 

a única prova que a acusação possuía para condenar o réu era sua confissão potencialmente 

contaminada. No entanto, assumiu-se o pressuposto de que a confissão do corréu não era 

“suficientemente prejudicial” para o réu e, portanto, não exigia uma reversão de sua 

condenação161. 

Em Brown v. United States162, novamente analisando a partir da doutrina do “erro 

inofensivo”, a Suprema Corte registrou, expressamente, sua rejeição à ideia de que a 

violação à regra estabelecida em Bruton nunca é inofensiva163. 

A matéria sobre exceções a Bruton muda de campo com Parker v. Randolph164. A 

questão discutida neste caso foi se ocorre uma violação a Bruton quando interlocking 

confessions165 (extrajudiciais) são admitidas como prova, e o juiz-presidente informa aos 

                                                           
157 Nelson cit., 624-25. 
158 Nelson cit., 629. 
159 405 U.S. 427 (1972). 
160 Isso é afirmado no voto dissidente redigido pelo Justice Thurgood Marshall (1908–1993): “It is true that, 

prior to trial, petitioner confessed to murdering the victim. But it is also true that, when he was first arrested, 

petitioner denied his guilt and placed the full blame on his codefendant. He also denied being present when 

the murder was committed. Only after he was subjected to a series of bizarre acts by the police designed to 

frighten him into making incriminating statements did petitioner ‘confess’” (Schneble cit., 433-34). 
161 Schneble cit., 432. 
162 411 U.S. 223 (1973). 
163 “We reject the notion that a Bruton error can never be harmless” (cf. Brown cit., 231). 
164 442 U.S. 62 (1979). 
165 Nas “confissões interligadas” ocorrem confissões tanto do réu quanto do corréu, e elas se corroboram entre 

si. Cf. WEISE, James H. Interlocking confessions in Courts-Martial. In: Army Lawyer, v. 1982, n. 8, 1982, p. 



192 

jurados que a confissão somente pode ser avaliada em relação a seu respectivo confitente, 

mas o corréu não é submetido ao cross-examination166. Por uma pluralidade de quatro votos, 

a Suprema Corte decidiu que não há violação à Bruton rule em tais circunstâncias e, em 

essência, expressou a antiga suposição de Delli Paoli167 de que os jurados respeitariam as 

limiting instructions168. 

Em Lee v. Illinois169, a Suprema Corte retomou a polêmica sobre as interlocking 

confessions como exceção à Bruton rule. As duas pessoas acusadas neste caso, durante as 

investigações, teriam confessado a prática dos crimes à autoridade policial e implicado uma 

à outra. Elas foram processadas conjuntamente e o juiz170 aceitou que apreciaria esses 

elementos de prova separadamente para cada acusado. Contudo, na sentença, restou expresso 

que a condenação de Lee se deu com base na confissão do corréu171. 

Ao julgar o caso Lee, a Suprema Corte decidiu que a confissão do corréu, a despeito 

de em parte corroborada pela confissão do réu, é inadmissível como prova material contra o 

réu, a menos que as declarações tenham suficientes indícios de confiabilidade172. 

Reconheceu-se que a finalidade da cláusula de confronto é proteger o acusado de 

condenações baseadas em provas presumivelmente não confiáveis, e se insistiu para que a 

acusação produzisse maiores garantias de confiabilidade para justificar a admissão das 

confissões “cruzadas”. Ao assim estatuir, decidiu-se que a corroboração não era suficiente 

para expressar suficientes indicia of reliability173. 

                                                           

11. Ver também: MARCUS, Paul. The confrontation clause cit., p. 560, n. 8: “An interlocking confession is an 

admission of the defendant which corroborates a codefendant’s confession”. 
166 Para um resumo do intrincado quadro fático deste caso, ver SALZ, Rubin. Parker v. Randolph: Narrowing 

the scope of the confrontation clause in interlocking confessions cases. In: Brooklyn Law Review, v. 46, n. 2, 

1980, pp. 348-51. 
167 Cf. Tópico 4.1.2.1 supra. 
168 Paul Marcus faz incisiva crítica ao precedente firmado em Parker: “The short plurality opinion by Justice 

Rehnquist is a disappointment. It is not a disappointment in the manner in which it states the law, for it does 

adopt a very clear position. In fact, Justice Blackmun characterized the Parker plurality opinion as ‘a per se 

rule to the effect that Bruton is inapplicable in an interlocking confession situation.’ Nor is the decision a 

disappointment for its failure to state a majority position on interlocking confessions; the plurality cannot be 

faulted for the Court’s lack of accord. Rather, it is a great disappointment in ,its narrow view of Bruton and in 

its reliance on tired and outdated notions of the meaning of the Confrontation Clause and of the ability of 

jurors to follow instructions” (Cf. The confrontation clause cit., p. 582). 
169 476 U.S. 530 (1986). 
170 Tratava-se de uma hipótese de bench trial, ou seja, julgamento por juiz togado. 
171 Lee cit., 532-36. 
172 Lee cit., 542. Destaque-se que, àquela altura, o caso paradigma do conteúdo do direito ao confronto era Ohio 

v. Roberts, cujo teste reduzia a confrontation clause às regras probatórias de hearsay. Sobre esse julgamento, 

ver Tópico 4.1.1.2 supra. 
173 Lee cit., 543. Sobre o teste de Ohio v. Roberts, ver Tópico 4.1.1.2 supra. 
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Em Cruz v. New York174, a Suprema Corte revogou o precedente de Parker v. 

Randolph175, sustentando que Bruton é uma proibição categórica da introdução da confissão 

extrajudicial de corréu que implica outro réu, baseada na nocividade dessas declarações para 

o caso do réu, e incindível mesmo que a confissão extrajudicial do réu também seja aceita 

como prova. Ao negar a adoção da análise da pluralidade em Parker, a Suprema Corte 

estatuiu que as interlocking confessions referem-se à confiabilidade das declarações, e não à 

sua nocividade, e aquela não é elemento relevante para saber se os jurados foram capazes de 

seguir as limiting instructions176. 

Em Richardson v. Marsh177, a Suprema Corte analisou um caso de redacted 

confession178, a qual consiste em uma potencial exceção à Bruton rule. Neste caso, Marsh 

foi processada em conjunto com outro corréu, sendo que um terceiro imputado foi 

processado em julgamento separado. A acusação introduziu a confissão extrajudicial do 

corréu como prova, omitindo todas as declarações que incriminavam Marsh179. 

A Corte considerou que as confissões editadas do corréu, que não fazem referência 

a outro acusado e são apenas inferencialmente incriminadoras contra este, não viola a Sexta 

Emenda180. Segundo o voto condutor, a confissão em Bruton expressamente implicava o réu, 

enquanto que em Richardson a incriminação da ré somente poderia ser extraída da análise 

em conjunto com os outros elementos de prova. Além disso, quando a confissão do corréu 

se torna desfavorável ao réu (em acepção ampla) apenas em virtude dos demais elementos 

de prova, é mais factível considerar que os jurados seguiram as limiting instructions181. 

Como afirma Jason Portwood Hipp, 

 

Richardson, which involved a completely redacted confession, left unanswered 

how courts should treat a partially redacted confession. In these confessions, a 

defendant’s name is replaced with a neutral pronoun — such as ‘another,’ 

                                                           
174 481 U.S. 186 (1987). 
175 Segundo o qual confissões “cruzadas” que se corroboram entre si não violariam a Bruton rule. Cf. n. 165 

supra, neste Capítulo. 
176 GARCIA, Alfredo. The winding path cit., p. 460; DODSON, Margaret. Bruton cit., p. 813; MILLER, Colin. 

Avoiding a confrontation?: How courts have erred in finding that nontestimonial hearsay is beyond the scope 

of the Bruton doctrine. In: Brooklyn Law Review, v. 77, n. 2, 2012, pp. 643-45. 
177 481 U.S. 200 (1987). 
178 Ver n. 145 supra, neste Capítulo. 
179 Para uma exposição mais detalhada do quadro fático deste caso, ver Notes. Richardson v. Marsh: 

Codefendant confessions and the demise of confrontation. In: Harvard Law Review, v. 101, n. 8, 1988, pp. 

1877-80. 
180 Richardson cit., 200-01. 
181 Richardson cit., 203-05. Ver também comentários de HIPP, Jason Portwood. Redacting the Constitution: 

Securing Bruton’s confrontation protections for a codefendant during non-evidentiary counsel commentary. 

In: Columbia Human Rights Law Review, v. 44, n. 1, 2002, pp. 269-72. 
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‘friend,’ or ‘someone’ — or an indication that a name has been deleted, such as 

the use of ‘X,’ the word ‘deleted,’ or a blank space (‘__’)182. 

 

Gray v. Maryland183 tratou justamente desta hipótese de edição parcial. A um 

policial, ao depor em juízo, foi autorizada a leitura da confissão de um corréu e, ao fazê-la, 

leu as palavras “deleted” ou “deletion” todas as vezes em que o nome do réu Gray aparecia. 

Além disso, uma cópia escrita da confissão também foi apresentada, com um espaço em 

branco separado por vírgulas em todas as ocorrências do nome de Gray184. As limiting 

instructions foram dadas pelo juiz-presidente. 

Ao julgar este caso, a Suprema Corte refinou o posicionamento anterior em 

Richardson, firmando que a admissão de confissões do corréu editadas para remover 

qualquer referência à existência de outros réus, inclusive as próprias assertivas relativas a 

outrem, não viola a regra estabelecida em Bruton. Em Gray, não era essa a situação posta, 

pois a mera edição do nome de outro réu, mantendo-se todas as declarações a ele referidas, 

deixava claro que aquela confissão incriminava algum outro réu. Desse modo, a admissão 

da confissão extrajudicial do corréu torna-se prejudicial ao réu. Com efeito, nessas 

circunstâncias, a dedução de que o réu era o incriminado por aquelas declarações não é difícil 

de ocorrer, de modo que não se pode esperar que os jurados não tenham se valido da 

confissão para formar o seu convencimento a respeito da responsabilidade penal do réu185. 

 

 

4.1.2.4 Coconspirators’ Statements 

 

Outra possibilidade de out-of-court statements (declarações extrajudiciais) 

pertinentes ao presente trabalho são as declarações de coconspiradores. 

Em direito penal material, a “conspiração” é uma conduta definida como crime, que 

se assemelha à associação criminosa — art. 288 do CP brasileiro. Da versão online do 

Black’s Law Dictionary tem-se: 

 

A combination or confederacy between two or more persons formed for the 

purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or 

                                                           
182 HIPP, Jason Portwood. Redacting cit., p. 272. 
183 523 U.S. 185 (1998). 
184 Gray cit., 188-89. 
185 Gray cit., 192-96. 
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some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done by the 

concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or 

unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful. [...] Conspiracy 

is a consultation or agreement between two or more persons, either falsely to 

accuse another of a crime punishable by law; or wrongfully to injure or prejudice 

a third person, or any body of men, in any manner; or to commit any offense 

punishable by law; or to do any act with intent to prevent the course of justice; or 

to effect a legal purpose with a corrupt intent, or by improper means186. 

 

No campo da law of evidence, existe uma norma tratada como exceção à regra geral 

de inadmissibilidade de hearsay conhecida como coconspirator exception, a qual, hoje, 

relaciona-se à regra 801(d)(2)(E) das FRE: 

 

The statement is offered against an opposing party and: [...] (E) was made by the 

party’s coconspirator during and in furtherance of the conspiracy. 

 

Assim, declarações de coconspiradores são quaisquer assertivas feitas por um 

coconspirador no curso e desenvolvimento da conspiração, implicando outros 

conspiradores187. Como exemplo, a exceção188 pode surgir quando um suposto 

coconspirador faz afirmações a uma testemunha — um policial à paisana, passando-se por 

comprador de drogas —, narrando-lhe detalhes da conspiração, inclusive incriminando 

outros conspiradores189. Um outro exemplo são as declarações captadas por interceptação 

telefônica, na qual um suposto conspirador, conversando com um terceiro, narra detalhes da 

conspiração, inclusive incriminando outros conspiradores190. 

Em essência, pela regra 801(d)(2)(E) das FRE, as declarações poderão ser aceitas 

como prova contra o réu se foram originadas no curso e desenvolvimento da conspiração. 

Na prática, três componentes são exigidos para a subsunção à exceção: (i) a declaração ter 

sido feita em prol ou no desenvolvimento da conspiração; (ii) a declaração ter sido feita 

                                                           
186 Cf. Conspiracy. In: The Law Dictionary: Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 

2nd Ed. 
187 MARCUS, Paul. Co-conspirator declarations: The Federal Rules of Evidence and other recent 

developments, from a criminal law perspective. In: American Journal of Criminal Law, v. 7, n. 3, 1979, p. 289. 
188 Conforme ressalva feita por Robert Bartels, tecnicamente, esse regra das FRE estabelece uma definição de 

declarações que não se amoldam ao conceito de hearsay. Portanto, não se trataria, a rigor, de uma hipótese de 

exceção de hearsay, mas sim de uma norma conceitual. Porém, funcionalmente, a referida regra é sempre 

tratada como uma hipótese de exceção à regra geral de inadmissibilidade de declarações hearsay. Cf. The 

hearsay rule, the confrontation clause, and reversible error in criminal cases. In: Arizona State Law Journal, v. 

26, n. 4, 1994, p. 971, n. 24. 
189 MARCUS, Paul. Co-conspirator cit., p. 287. 
190 SEIGEL, Michael L.; e WEISMAN, Daniel. The admissibility of co-conspirator statements in a post-

Crawford world. In: Florida State University Law Review, v. 34, n. 3, 2007, p. 907. 
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durante a conspiração; e (iii) a existirem elementos de prova independentes (ou seja, diversos 

da própria declaração) para demonstrar a existência da conspiração191. 

Em Dutton v. Evans192, o acusado fora condenado por homicídio. A acusação 

apresentara como testemunha um “colega” de cela de um cúmplice do acusado, o qual 

declarou que este cúmplice lhe dissera que ele só estava preso por culpa de Evans. O 

cúmplice não prestou declarações em juízo. Os elementos de prova foram aceitos com base 

em uma exceção de hearsay do Estado da Georgia. Diferentemente da regra federal de 

coconspirator exception comentada logo anteriormente, a regra estadual expande a exceção 

para abarcar também as declarações ocorridas na fase de ocultação da conspiração 

(concealment)193. Ao analisar o caso, a Suprema Corte, ainda vivenciando seu momento de 

mescla entre a law of hearsay e a law of confrontation194, decidiu que não houve violação ao 

direito ao confronto e considerou as declarações dotadas de reliability com base na 

coconspirator exception do próprio Estado da Georgia195. Foram apontados quatro fatores 

para essa conclusão: 

 

First, the statement contained no express assertion about past fact, and 

consequently it carried on its face a warning to the jury against giving the 

statement undue weight. Second, Williams’ personal knowledge of the identity and 

role of the other participants in the triple murder is abundantly established by 

Truett’s testimony and by Williams’ prior conviction. It is inconceivable that 

cross-examination could have shown that Williams was not in a position to know 

whether or not Evans was involved in the murder. Third, the possibility that 

Williams’ statement was founded on faulty recollection is remote in the extreme. 

Fourth, the circumstances under which Williams made the statement were such as 

to give reason to suppose that Williams did not misrepresent Evans’ involvement 

in the crime196. 

 

Um outro importante precedente é United States v. Inadi197. Inadi foi processado, 

sozinho, por conspiração para produção e distribuição de metanfetamina. Como prova, foi 

introduzida a gravação de uma conversa telefônica entre outros dois coconspiradores, na 

                                                           
191 Para detalhes destes três componentes, ver: MARCUS, Paul. Co-conspirator cit., pp. 290-99 
192 400 U.S. 74 (1970). Ver n. 27 supra neste Capítulo. Note-se que, temporalmente, o julgamento do caso ora 

referido ocorreu antes do advento de Ohio v. Roberts (sobre este antigo leading case, ver Tópico 4.1.1.2 supra). 
193 REED, Thomas J. Crawford cit., pp. 208-09; e ROGERS, Lance. Bruton cit., p. 1175, inclusive nn. 67-68. 
194 Cf. Tópico 4.1.1.1 supra. Neste acórdão, foi afirmado que as hearsay rules e a confrontation clause “stem 

from the same roots”. Cf. Dutton cit., 86. 
195 Dutton cit., 80-81. Constou do voto pela maioria: “we cannot say that the evidentiary rule applied by 

Georgia violates the Constitution merely because it does not exactly coincide with the hearsay exception 

applicable in the decidedly different context of a federal prosecution for the substantive offense of conspiracy” 

(Dutton cit., 83). 
196 Dutton cit., 88-89. Destaque-se que William é o coconspirator de Evans, e Truett é a testemunha. 
197 475 U.S. 387 (1986). Temporalmente, o leading case do conteúdo do direito ao confronto na jurisprudência 

da Suprema Corte era Ohio v. Roberts (cf. Tópico 4.1.1.2 supra). 
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qual o incriminavam, sem que os declarantes depusessem em juízo, apesar de disponíveis198. 

A prova foi aceita com fundamento na regra 801(d)(2)(E) das FRE, mas sem a demonstração 

da indisponibilidade das testemunhas para deporem em juízo. A defesa arguiu a violação ao 

seu direito ao confronto com as testemunhas contrárias199. 

Quando o caso atingiu a Suprema Corte, foi revisto, em parte, o primeiro teste de 

Ohio v. Roberts200, firmando precedente de que a indisponibilidade da testemunha para depor 

não precisaria ser demonstrada pela acusação nos casos de declarações de coconspirador. 

A Corte sagrou que: “Roberts cannot fairly be read to stand for the radical proposition that 

no out-of-court statement can be introduced by the government without a showing that the 

declarant is unavailable”201. 

A distinção apresentada pelo voto da maioria repousa sobre uma comparação entre 

declarações proferidas em procedimentos anteriores ao trial (former testimony) e as 

declarações de coconspiradores no curso e no desenvolvimento da conspiração. Segundo a 

Suprema Corte analisou, as declarações extrajudiciais prévias deveriam ter a 

indisponibilidade do declarante para depor em juízo comprovada, uma vez que a intenção 

da apresentação daquela prova seria substituir o depoimento judicial sob cross-examination, 

o qual apresentaria valor probatório maior202. Dessa maneira, havendo a possibilidade de a 

testemunha depor em juízo e as mesmas informações poderem ser apresentadas oralmente e 

sob cross-examination, haveria pouco espaço para justificativas à substituição pela prova 

mais fraca. Por outro lado, esse raciocínio não se aplicaria às declarações de coconspiradores 

no curso e no desenvolvimento da conspiração, porque a posição dos sujeitos se alteraria 

substancialmente entre o momento da declaração originária e o depoimento judicial. Com o 

fim da conspiração, os sujeitos deixariam de ser parceiros em uma empreitada criminosa e 

teriam se tornado suspeitos ou acusados da prática de atos ilícitos. Consequentemente, as 

declarações proferidas no curso e no desenvolvimento da conspiração não poderiam ser 

replicadas, mesmo que a fonte originária da prova depusesse em juízo. Conspiradores têm a 

tendência de falar entre si durante a empreitada de objetivos escusos de maneira diversa 

                                                           
198 Para uma descrição mais completa de todo o quadro fático deste caso, ver FEUCHS-MARKER, Marilyn. 

United States v. Inadi: Co-conspirators lose the battle between the confrontation clause and hearsay. In: Loyola 

of Los Angeles Law Review, v. 21, n. 2, 1988, pp. 545-47. 
199 Inadi cit., 389-90. Para contextualizar, até aquele momento, vigia a regra estabelecida em Ohio v. Roberts, 

que exigia, em seu teste inicial, a comprovação da indisponibilidade da testemunha para depor em juízo. Sobre 

o julgamento Ohio v. Roberts, ver Tópico 4.1.1.2 supra. 
200 Cf. Tópico 4.1.1.2 supra. 
201 Inadi cit., 394. 
202 Inadi cit., 394. Ver também: DICKINSON, Joshua. The confrontation cit., p. 782. 
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daquela linguagem que adotariam caso prestassem declarações em juízo203. O voto conclui, 

então, que as declarações judiciais, em casos como este, raramente captariam uma parcela 

significativa do valor probatório que as declarações no curso e no desenvolvimento da 

conspiração possuem204. 

Assim, a Suprema Corte limitou-se ao primeiro passo do teste traçado em Ohio v. 

Roberts205, e, por isso, não analisou se as declarações dos coconspiradores seriam dotadas 

de suficientes indícios de confiabilidade (ou seja, a segunda etapa do teste de Ohio v. 

Roberts). Isso viria a acontecer com o julgamento do caso Bourjaily v. United States206, no 

qual a Suprema Corte estabeleceu que a regra 801(d)(2)(E) das FRE enquadra-se em uma 

exceção à regra geral de inadmissibilidade das hearsay firmemente consolidada207 e, 

portanto, não há necessidade de se proceder a uma análise da reliability dos elementos de 

prova do caso concreto208. 

 

 

                                                           
203 Nesse sentido, aliás, as lições de SEIGEL, Michael L.; e WEISMAN, Daniel. The admissibility cit., pp. 

899-900: “Co-conspirator statements are conversations among members of a conspiracy, and between 

conspirators and outsiders, that further the objectives of the conspiracy. Because of the in-furtherance 

requirement, many co-conspirator statements make sense only in context; they are operative rather than 

informational. Operative statements would include those made by a conspirator arranging a meeting, 

purchasing the items necessary to commit a crime, or buying or selling valuable contraband. Out of context, 

such statements make no sense. Thus, one would not get on the witness stand and arrange a conspiratorial 

meeting or place an order for burglars’ tools or offer to sell a kilogram of cocaine”. 
204 Inadi cit., 395. Para críticas ao raciocínio empreendido pelo voto pela maioria, ver: GARCIA, Alfredo. The 

winding path cit., pp. 433-34, segundo o qual houve um enorme passo no sentido de subordinar a norma 

constitucional do confronto às regras legais probatórias; REED, Thomas J. Crawford cit., pp. 203-05, inclusive 

n. 117, segundo o qual a distinção proposta pela Suprema Corte é “insustentável”, e o texto do voto é difícil de 

entender e difícil de conciliar; e KAPLAN, Cheryl. The co-conspirator exemption from the hearsay rule and 

the confrontation clause of the Sixth Amendment: The Supreme Court resolves the conflict?. In: John Marshall 

Law Review, v. 20, n. 3, 1987, pp. 604-06, segundo o qual a conclusão atingida é equivocada e dever-se-ia, 

também para as declarações extrajudiciais de coconspiradores, exigir-se a demonstração da indisponibilidade 

da testemunha para depor em juízo e a aferição dos esforços de boa-fé da acusação para concretizar a 

apresentação da testemunha em juízo. 
205 Ou seja, a rule of necessity, a qual corresponde à demonstração de que o declarante não estava disponível 

para depor em juízo. Cf. Tópico 4.1.1.2 supra. Novamente a fim de contextualizar, o caso Ohio v. Roberts foi 

revogado, em 2004, pelo leading case Crawford v. Washington. Cf. Tópicos 4.1.1.2 e 4.1.1.3 supra. 
206 483 U.S. 171 (1987). 
207 Novamente, destaque-se que, àquela altura, o leading case era Ohio v. Roberts, o qual estabelecia um teste 

de duas etapas para verificação da conformidade à confrontation clause, o qual possuía como ponto de destaque 

a sobreposição com os fundamentos da hearsay rule. Cf. Tópico 4.1.1.2. supra. 
208 Bourjaily cit., 183. Para comentários sobre este julgamento, ver SULLIVAN, John E. Bourjaily v. United 

States: A new rule for admitting coconspirator hearsay statements under Federal Rule of Evidence 

801(d)(2)(E). In: Wisconsin Law Review, v. 1988, n. 4, 1988, pp. 577-604. 
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4.1.2.5 Bruton Rule e Coconspirators’ Statements ao Advento de 

Crawford: Algumas Projeções 

 

Retoma-se o paradigma atual do right to confrontation nos EUA, traçado em 

Crawford v. Washington, que passou a adotar a abordagem da natureza testemunhal do 

conhecimento probatório contrário209, para analisá-lo em relação às declarações do corréu. 

Na era pós-Crawford, não foram localizados, na jurisprudência da Suprema Corte 

dos EUA, julgamentos a respeito da permanência da validade da Bruton rule210 ou do 

enfrentamento das declarações de coconspiradores211 como testemunhais. No entanto, a 

partir da dicotomia testimonial-nontestimonial — controvérsia central da nova doutrina 

sobre confrontation212 — algumas questões merecem análise e algumas projeções são 

possíveis. 

Apesar de Crawford ter, a uma primeira vista, imposto ao órgão acusatório uma 

limitação constitucional-probatória bastante acentuada213, em situações de interesse a Bruton 

houve um benefício não intencional214. Em Crawford, consta a afirmação de que as 

declarações extrajudiciais da testemunha contrária feitas a uma autoridade pública são 

testemunhais por natureza, enquanto que as mesmas declarações feitas a quem não exerce 

tal função pública não o são215. Portanto, sob a égide de Crawford, as declarações 

designativas de responsabilidade criminal própria e alheia feitas pelo corréu a seus genitores, 

irmãos, amigos, esposo ou esposa, amantes, outros parentes, etc., não seriam de natureza 

testemunhal e, assim, estariam fora do âmbito de proteção da confrontation clause. 

Considerando os entendimentos da Suprema Corte, é lícito prospectar que a confissão, nas 

circunstâncias de Bruton, não teria natureza testemunhal se realizada a familiares ou amigos. 

Dessa maneira, é possível que, no futuro, a Suprema Corte venha a concluir que o corréu, ao 

realizar declarações em âmbito privado, não projeta a possibilidade de que aquelas assertivas 

                                                           
209 Sobre este julgamento, ver Tópico 4.1.1.3 supra. 
210 Para comentários a respeito da Bruton rule, ver Tópico 4.1.2.2 supra. 
211 Sobre as declarações de coconspiradores, ver Tópico 4.1.2.4 supra. 
212 Ver Tópico 4.1.1.4 supra. 
213 Sobre isso, cf. DRIPPS, Donald. Controlling the damage done by Crawford v. Washington: Three 

constructive proposals. In: Ohio State Journal of Criminal Law, v. 7, n. 2, 2010, pp. 521-62. 
214 LEVENTHAL, John. Is Bruton on life support in the aftermath of Crawford v. Washington?. In: American 

Journal of Criminal Law, v. 43, n. 1, 2015, p. 10. 
215 Crawford cit., 56: “An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a 

sense that a person who makes a casual remark to an acquaintance does not”. 
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possam ser utilizadas como prova em um processo judicial e, portanto, essas declarações não 

seriam de natureza testemunhal, estando fora do escopo protetivo do direito ao confronto216. 

Esse raciocínio valeria também para as declarações de coconspiradores, no curso e 

no desenvolvimento da conspiração. Assim, por exemplo, uma conversa entre conspiradores 

ocorre sem a projeção de uso como prova em um processo criminal, sendo lícito afirmar 

inclusive um desejo oposto (de que aquelas declarações jamais sejam descobertas). Mesmo 

que, por exemplo, a conversa esteja sendo monitorada pelo polícia sem o conhecimento dos 

investigados, o resultado não mudaria217. Nesse sentido, é lícito prospectar que a Suprema 

Corte dos EUA, conquanto definição firmada em Davis, entenda que as declarações de 

coconspiradores não tenham natureza testemunhal. 

Nada obstante, alguns argumentos contrários ao afastamento de Bruton e das 

declarações de coconspiradores do escopo de proteção da confrontation clause podem ser 

oferecidos, defendendo uma posição que atribui a este direito fundamental uma proteção 

maior e mais intensa em casos referentes a declarações nocivas de corréu. 

Como sustenta Richard D. Friedman218, é um equívoco pensar que a confrontation 

clause demanda a presença de autoridade pública no momento em que as declarações são 

originalmente proferidas para caracterização da hipótese protetiva. Como já exposto de 

maneira sucinta219, o direito de confronto tem gênese em sistemas antigos em que não havia 

acusação pública, e as vítimas ou seus familiares eram encarregadas das imputações. A ideia 

por trás do direito de confronto é que o sistema judicial não pode julgar um imputado com 

base em declarações de uma testemunha com a qual o acusado não teve oportunidade de ser 

confrontado. Friedman exemplifica com a hipotética situação de uma pessoa que, pouco 

antes do trial se iniciar, entrega uma declaração escrita ao acusador, afirmando que o acusado 

cometeu o crime imputado. Isso seria claramente uma declaração testemunhal, embora 

nenhuma autoridade pública tenha desempenhado um papel na produção das declarações220. 

Por essa visão, as declarações do corréu que incriminam o réu são testemunhais e, portanto, 

a Bruton rule permanece válida sob Crawford — mesmo se essas declarações não forem 

feitas a autoridades persecutórias. 

                                                           
216 Nesse sentido: MILLER, Colin. Avoiding a confrontation cit., pp. 658-59. 
217 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., p. 458. No mesmo sentido, também como projeção: 

SEIGEL, Michael L.; e WEISMAN, Daniel. The admissibility cit., p. 900. 
218 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., p. 458. 
219 Cf. Tópico 2.1 supra. 
220 FRIEDMAN, Richard D. The confrontation clause cit., p. 458. 
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Por outra via, Colin Miller defende que a dicotomia testimonial-nontestimonial 

deixada por Crawford não possui relevância em casos como o de Bruton. Com efeito, o 

precedente Cruz v. New York221 deixou claro que o teste de Ohio v. Roberts, centralmente 

amparado em aferição de reliability, não possui qualquer reflexo em Bruton, pois esse lida 

com a nocividade da introdução das declarações incriminadoras do corréu como prova, e não 

com a confiabilidade desses elementos. Portanto, quando Crawford revogou Roberts não 

houve efeito sobre Bruton, porque esse caso não diz respeito a Roberts. Justamente pelo fato 

de a proteção ao right to confrontation dada pela Bruton rule repousar sobre os reflexos 

negativos e no enorme risco de prejuízo à posição processual do réu incriminado é que se 

pode concluir que a dicotomia trazida por Crawford e aperfeiçoada em julgamentos 

posteriores não conflita com a plena vigência do precedente traçado em Bruton222. 

A questão, contudo, ainda não foi enfrentada pela Suprema Corte. 

 

 

4.2 INGLATERRA E PAÍS DE GALES 

 

A Inglaterra e o País de Gales223 não possuem um documento constitucional. Todos 

os Atos do Parlamento do Reino Unido têm o mesmo valor jurídico, mas, por razões políticas 

e sociais, muitos Atos que lidam com direitos fundamentais e organização dos Poderes no 

Reino Unido jamais foram derrogados ou ab-rogados e formam a base da cultura jurídica 

britânica224. Por essa razão, como norma escrita, o direito ao confronto é vigente no direito 

interno a partir da incorporação da CEDH, que o estabelece em seu art. 6(3)(d)225. 

                                                           
221 Cf. Tópico 4.1.2.3 supra. 
222 MILLER, Colin. Avoiding a confrontation cit., pp. 663-67. 
223 Esses países compartilham do mesmo sistema jurídico, conhecido como English Law, e são representados 

pela mesma jurisdição (Laws in Wales Act 1536, 27 Henry VIII c. 26, e Laws in Wales Act 1542, 34 & 35 

Henry VIII c. 26). Cada um possui suas próprias cortes e tribunais locais e regionais, mas a instância máxima 

do Poder Judiciário também é comum e à qual todas as cortes e tribunais se subordinam: a Suprema Corte do 

Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom), com sede em Londres, na Inglaterra (Parte 3 do 

Constitutional Reform Act, 2005 c. 4). Por uma questão de simplificação, doravante nos referiremos a esta 

jurisdição única apenas como “Inglaterra”. 
224 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 126. 
225 Ver Tópico 2.2 supra. Registre-se, ainda, que o Human Rights Act (1998 c. 42), s. 2(1), expressamente aduz 

que o direito interno deve ser interpretado em conformidade com os direitos humanos catalogados na CEDH. 

Sobre esta incorporação ao direito inglês, ver DOAK, Jonathan; e McGOURLAY, Claire. Criminal Evidence 

in context. 4. ed. Abingdon: Routledge, 2015, pp. 356-57. 
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No direito inglês, a reconstrução histórica dos fatos a partir de provas legítimas e 

dotadas de confiabilidade, inadmitindo-se elementos de prova hearsay, é vista como uma 

exigência da realização de um processo justo, e é neste contexto que o direito ao confronto 

é elevado a direito fundamental226. Passamos, então, a resgatar uma análise prática do right 

to confrontation no sistema inglês, a partir do paradigma confrontativo adotado neste 

trabalho227, após o que as hipóteses frente às declarações de corréu serão mais detalhadas. 

De pronto, afirme-se que, tal qual nos EUA, o sistema inglês encara o réu que presta 

declarações judiciais como testemunha em sentido formal228, razão pela qual não se cogita 

de sua condição de declarante-imputado ser excludente do âmbito de proteção do right to 

confrontation. Além disso, também como ocorre nos EUA, o acusado não pode ser 

testemunha para o caso da acusação, sendo um direito seu não se sujeitar à produção da 

prova229. Isso vale inclusive quando mais de uma pessoa são processadas conjuntamente230. 

O acusado que optar por prestar declarações em juízo será ouvido após as testemunhas de 

acusação e antes de qualquer outra testemunha de defesa, a menos que a Corte decida de 

maneira diversa231. 

 

 

4.2.1 O PARADIGMA CONFRONTATIVO INGLÊS 

 

Feita esta nota inicial, passemos ao paradigma confrontativo, na seguinte ordem: 

publicidade, presença do réu, presença do julgador, identidade da testemunha, dever de 

veracidade e inquirição direta. 

                                                           
226 ROBERTS, Paul; e ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2010, 

p. 369. 
227 Ver Tópico 2.3 supra. 
228 Criminal Evidence Act 1898 (CEA) (61 & 62 Vict c. 36), s. 1: “Every person charged with an offence, and 

the wife or husband, as the case may be, of the person so charged, shall be a competent witness for the defence 

at every stage of the proceeding, whether the person so charged is charged solely or jointly with any other 

person”. Ver também: ANDREWS, Johan; e HIRST, Michael. Andrews & Hirst on Criminal Evidence. 3. ed. 

London: Sweet & Maxwell, 1997, pp. 268-69. 
229 CEA, s. 1(1): “A person charged in criminal proceedings shall not be called as a witness in the proceedings 

except upon his own application”.  
230 CEA, s. 1. Ver também: R v Grant [1944] 1 All ER 311 e R v Sharrock [1948] 1 All ER 145. 
231 Police and Criminal Evidence Act (PACE) (1984 c. 60), s. 79. As situações em que a Corte pode decidir 

que testemunhas de defesa sejam ouvidas antes do acusado são restritas. Sobre isso, ver: MUNDAY, Roderick. 

Order in the indictment. In: Legal Studies, v. 1, n. 2, 1981, pp. 146-64, com rica referência a precedentes. 
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O princípio de open justice prescreve que os processos na Inglaterra sejam públicos 

e transparentes232, inclusive, sem dúvida, os atos processuais de produção da prova oral. 

Portanto, a publicidade é regra233 estritamente observada nesta cultura jurídica234, e as 

exceções são raras na prática235. 

A respeito da presença do réu, existe regra essencial estabelecida no sistema inglês 

de que o acusado goza do direito de estar presente durante todo o seu julgamento criminal236. 

Apesar disso, algumas exceções são esperadas. Isso pode ocorrer por doença genuína, mas 

intermitente, do acusado237; em virtude do comportamento do acusado durante o 

julgamento238; ou porque o acusado voluntariamente se evadiu239. 

Ilustrativamente, em R v Jones, Planter and Pengelly240, três pessoas haviam sido 

acusadas conjuntamente, mas duas delas — que estavam em liberdade provisória mediante 

fiança — fugiram e não compareceram ao julgamento. O juiz-presidente dispensou o júri e 

designou nova data para o julgamento, da qual todos os defensores saíram devidamente 

intimados. Na segunda tentativa de julgamento, novamente os dois acusados não 

compareceram. Nestas circunstâncias, aceitou-se o início do julgamento em relação a todos 

os acusados, contando com a presença da defesa técnica dos faltantes241. 

                                                           
232 Sobre este princípio, ver MORAN, Leslie. Mass-mediated open justice: Court and Judicial Reports in the 

press in England and Wales. In: Legal Studies, v. 34, n. 1, 2014, pp. 143-66. 
233 Em relação às Magistrates’ Courts, o princípio é expressamente gravado no Magistrates’ Courts Act (1980 

c. 43), s. 121(4). Para uma explicação sobre a organização das cortes de primeira instância da Inglaterra, ver 

VILARES, Fernanda Regina. A prova penal no direito inglês. In: FERNANDES, Antonio Scarance; 

ALMEIDA, José Raul Gavião de; e MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Provas no processo penal: 

Estudo comparado. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 364-66. 
234 Scott & Anor v Scott [1913] AC 417, 463: “The hearing of a case in public may be, and often is, no doubt, 

painful, humiliating, or deterrent both to parties and witnesses, and in many cases, especially those of a 

criminal nature, the details may be so indecent as to tend to injure public morals, but all this is tolerated and 

endured, because it is felt that in public trial is to found, on the whole, the best security for the pure, impartial, 

and efficient administration of justice, the best means for winning for it public confidence and respect”. E 

também: McPherson v McPherson [1936] AC 177, 200: “This rule has the virtue that the proceedings of every 

court are fully exposed to public and professional scrutiny and criticism, without which abuses may flourish 

undetected. Further, the public administration of justice tends to maintain confidence in the integrity and 

independence of the courts. The fact that courts of law are held openly and not in secret is an essential aspect 

of their character. It distinguishes their activities from those of administrative officials, for ‘publicity is the 

authentic hall-mark of judicial as distinct from administrative procedure”. 
235 Por exemplo, Official Secrets Act 1920 (10 & 11 Geo 5 c. 75), s. 8(4), permitindo a instrução processual em 

segredo de justiça por questões de segurança nacional. 
236 Lawrence v R [1933] AC 699, 708: “It is an essential principle of our criminal law that the trial of an 

indictable offence has to be conducted in the presence of the accused; and for this purpose trial means the 

whole of the proceedings, including sentence [...] on trials for felony the rule is inviolable”. 
237 R v Howson [1981] 74 Cr App R 172. 
238 R v Browne [1906] 70 JP 472. 
239 R v Jones (Robert) (No 2) [1972] 1 WLR 887; R v Shaw (Elvis) [1980] 1 WLR 1526. 
240 [1991] Crim LR 856. 
241 Ver também: R v Jones [2002] UKHL 5. 
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A presença física do julgador da causa (fact-finder) também é princípio consolidado 

no sistema inglês, estipulando que todas as provas valoráveis devem ser produzidas na 

presença de quem irá decidir o caso242 (no mais das vezes, os jurados). 

Do mesmo modo, a testemunha, como regra geral243, deve se identificar no 

momento de prestar declarações (nome, sobrenome, profissão e endereço244). 

As testemunhas devem ser juramentadas antes de prestarem depoimento, em 

conformidade com o Oaths Act245. Se a testemunha for um acusado246, ele passará pelo 

exame direto da sua defesa técnica e pelo contraexame da acusação e, em havendo, pelo 

contraexame da defesa de outros réus. Ao responder, o acusado tem o dever de veracidade 

em relação a todas as perguntas admissíveis que lhe forem feitas, mesmo que as respostas 

possam indicar a assunção de responsabilidade criminal pelos fatos objeto daquele processo 

penal247. Em regra, o acusado não pode ser indagado sobre fatos alheios ao objeto da ação 

(dos quais ele tenha sido anteriormente acusado ou condenado) e, se o for, não lhe pode ser 

exigido que responda248. Contudo, in taking the stand, o acusado pode ter de responder a 

essas perguntas se (i) a prova sobre esses outros fatos for admissível e pertinente para 

demonstrar o caso da acusação, (ii) foram feitas perguntas às testemunhas de acusação com 

o fim de demonstrar seus “bons antecedentes” (good character evidence, em oposição a bad 

character evidence), (iii) ele tiver feito declarações sobre seus próprios “bons antecedentes”, 

(iv) a estratégia da defesa for demonstrar desvios no caráter do representante do órgão 

acusatório, das testemunhas de acusação ou da vítima falecida, ou (v) ele fizer declarações 

incriminadoras a outra pessoa acusada no mesmo processo249. 

                                                           
242 R v Reynolds [1950] 1 All ER 335. 
243 As testemunhas anônimas estão além do escopo do presente trabalho e, por isso mesmo, não serão em nada 

abordadas as exceções ao corolário da identificação do declarante. Sobre testemunhas anônimas à luz do direito 

ao confronto na Inglaterra, ver MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 208-13. 
244 O endereço não é obrigatório informar, caso essa informação não possua algum objetivo probatório. Cf. 

MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 159, n. 20. 
245 1978 c. 19. 
246 Lembrando que, na common law, o acusado que decide depor no seu próprio julgamento assume a função 

de testemunha. 
247 CEA, s. 1(2): “a person charged in criminal proceedings who is called as a witness in the proceedings may 

be asked any question in cross-examination notwithstanding that it would tend to criminate him as to any 

offence with which he is charged in the proceedings”. 
248 CEA, s. 1(3): “A person charged in criminal proceedings who is called as a witness in the proceedings shall 

not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question tending to show that he has committed 

or been convicted of or been charged with any offence other than one with which he is then charged, or is of 

bad character”. 
249 CEA, s. 1(3): “(i) the proof that he has committed or been convicted of such other offence is admissible 

evidence to show that he is guilty of an offence with which he is then charged; or (ii) he has personally or by 

his advocate asked questions of the witnesses for the prosecution with a view to establish his own good 

character, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defence is such as to 
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A situação das demais fontes de prova testemunhal (pessoas não imputadas de 

crimes relacionados) diverge no ponto em que dessas não se pode exigir que se pronunciem 

sobre perguntas cujas respostas possam lhe incriminar, por força do direito fundamental de 

não produzir provas contra si mesmo (privilege against self-incrimination)250. Por outro 

lado, qualquer testemunha (acepção ampla) que, dolosamente (with mens rea), infrinja seu 

dever de veracidade (i.e., mentir quando assume o compromisso de dizer a verdade) estará 

sujeita à imputação da prática do crime de perjúrio251. 

Em relação ao corolário de inquirição direita, o direito inglês adota o cross-

examination como modelo de procedimento probatório para a produção da prova oral, o qual 

serve para vítimas, peritos, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa (incluindo os 

próprios réus), etc. Às regras procedimentais já referidas252 um pouco mais deve ser 

acrescido a respeito da atividade judicial, da possibilidade de o acusado realizar a inquirição 

ele próprio, e das exclusinary rules of evidence no tocante às perguntas e respostas. 

Amparado em sistema adversarial de produção da prova, são as partes as 

encarregadas da inquirição, e ao juiz-presidente é atribuído um papel de controle de sua 

regularidade. Não é vedado, em algumas circunstâncias, que o juiz-presidente intervenha no 

procedimento, quer advertindo as partes ou a testemunha, quer indeferindo perguntas, ou 

mesmo formulando, ele próprio, questões ao depoente. Porém, é certo que nestes sistema e 

cultura jurídicas a intervenção judicial deve ser limitada253. Seu excesso é rotineiro 

fundamento recursal, amparado em festejado princípio deixado por R v Hulusi:254 

 

It is a fundamental principle of an English trial that, if an accused gives evidence, 

he must be allowed to do so without being badgered and interrupted. Judges 

should remember that most people go into the witness-box, whether they be 

witnesses for the Crown or the defence, in a state of nervousness. They are anxious 

to do their best. They expect to receive a courteous hearing, and when they find, 

almost as soon as they get into the witness-box and are starting to tell their story, 

that the judge of all people is intervening in a hostile way, then, human nature 

being what it is, they are liable to become confused and not to do as well as they 

would have done had they not been badgered and interrupted255. 

 

                                                           

involve imputations on the character of the prosecutor or the witnesses for the prosecution; or the deceased 

victim of the alleged crime; or (iii) he has given evidence against any other person charged in the same 

proceedings”. 
250 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 170. 
251 Perjury Act 1911 (1 & 2 Geo 5 c. 6), s. 1. Ver também: R v Archer [2002] EWCA Crim 1996. 
252 Algumas regras deste procedimento probatório, inclusive especificamente sobre a jurisdição inglesa, já 

foram comentadas no Tópico 2.4.3 supra. 
253 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 175; DAMAŠKA, Mirjan. Presentation of evidence 

and factfinding precision. In: University of Pennsylvania Law Review, v. 123, n. 5, 1975, p. 1090. 
254 [1973] 58 Cr App R 378. 
255 Hulusi cit., 385. 
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A extrapolação dos limites da atuação judicial na produção da prova oral conduz à 

injustiça do procedimento256, pois ao acusado não foi permitida a apresentação de seu caso 

aos jurados de maneira equitativa257. Justamente analisando a postura do juiz-presidente, já 

se afirmou que a segurança para uma condenação não depende apenas das provas produzidas 

em desfavor do acusado, mas também da observância do devido processo legal258. 

Já em relação às perguntas feitas pelos jurados, apesar de permitidas, é uma prática 

vista como perigosa para o sistema e que deve ser desencorajada259. 

A respeito do direito do acusado de proceder pessoalmente ao confronto com as 

testemunhas contrárias, o sistema adversarial o assegura, mas com tantas restrições que tal 

direito é considerado virtualmente abolido do direito inglês260. O Youth Justice and Criminal 

Evidence Act (YJCEA)261 veda expressamente que o acusado contraexamine pessoalmente, 

em casos de crimes sexuais, a suposta vítima, crianças ou testemunhas protegidas262. Além 

disso, esse diploma contém uma disposição aplicável a qualquer caso penal, que permite 

negar o requerimento do acusado para proceder pessoalmente ao cross-examination263, 

verificadas algumas condições as quais podem ser facilmente justificadas264. Por isso, na 

prática, como afirmado, pode-se considerar o direito de inquirir pessoalmente como 

inexistente. 

Sobre as perguntas formuladas às testemunhas e as respectivas respostas, além do 

quanto já dito265, cumpre destacar que também neste ponto o controle das partes e do juiz-

presidente a respeito da exclusinary rules of evidence se coloca em relevo. Nossa intenção é 

destacar as regras sobre hearsay e sobre character — ambas com potenciais reflexos nas 

hipóteses de declarações incriminadoras de corréu. 

Essas últimas (bad character evidence) dizem respeito à vedação da produção, pela 

acusação, de elementos de prova sobre o caráter e a personalidade do acusado, em qualquer 

                                                           
256 Neste sentido, comentários que denotam que o juiz-presidente duvida da inocência do acusado (R v Alves 

[1997] 1 Cr App R 78), tratamento rude e sem cortesia do juiz-presidente para com a defesa (R v Cordingley 

[2007] EWCA Crim 2174), e intervenções judiciais inapropriadas e tratamento hostil em relação às perguntas 

formuladas pela defesa (R v Cole [2008] EWCA Crim 3234), já levaram a anulações de veredictos 

condenatórios. 
257 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 176. 
258 Cordingley cit. 
259 R v Barnes [1991] Crim LR 132. 
260 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 177. 
261 1999 c. 23. 
262 YJCEA, s. 34 e s. 35. 
263 YJCEA, s. 36(1). 
264 YJCEA, s. 36(2) e (3). Cf. MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 177, n. 129. 
265 Cf. Tópico 2.4.3 supra. 
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acepção, com a finalidade de comprovar a prática do fato imputado naquela ação penal. 

Esses elementos se referem a acusações anteriores, condenações anteriores (definitivas ou 

não), mau comportamento, condutas imorais, má reputação etc.,266 e sua exclusão está 

regulada no Capítulo 1 da Parte 11 do Criminal Justice Act (CJA)267. Essa regra geral de 

inadmissibilidade de provas sobre o caráter do acusado será afastada se, mas somente se:268 

 

(a) all parties to the proceedings agree to the evidence being admissible, 

(b) the evidence is adduced by the defendant himself or is given in answer to a 

question asked by him in cross-examination and intended to elicit it, 

(c) it is important explanatory evidence, 

(d) it is relevant to an important matter in issue between the defendant and the 

prosecution, 

(e) it has substantial probative value in relation to an important matter in issue 

between the defendant and a co-defendant, 

(f) it is evidence to correct a false impression given by the defendant, or 

(g) the defendant has made an attack on another person’s character. 

 

Dentre essas exceções à inadmissibilidade da prova do “mau caráter”, destacamos 

aquela disposta na s. 101(1)(e), que admite a apresentação dessa prova quando estes 

elementos são dotados de um valor probatório substancial (substantial probative value) a 

respeito de uma importante questão processual (an important matter in issue) ocorrida entre 

dois acusados (corréu incriminador, réu incriminado). A s. 104 do CJA269 é a norma que 

detalha esta exceção. Segundo estatuído, os elementos de prova somente serão admitidos se 

apresentados pelo réu incriminado ou extraídos de uma testemunha arrolada por outra parte, 

a partir de seu cross-examination. No âmbito desta exceção, portanto, não pode a acusação 

invocar a admissão destes elementos de prova. E conforme limitado, a admissibilidade de 

provas do mau caráter de um corréu incriminador, nesta hipótese, serve apenas a mostrar 

que ele tem uma propensão a não possuir credibilidade como testemunha. Diante desta 

hipótese, a credibilidade do corréu pode ter influência na resolução de mérito do caso, 

atendendo-se aos requisitos para invocação da exceção. 

Portanto, quando existem declarações incriminadoras de um corréu apresentadas 

em juízo, pode-se afirmar que há um prejuízo à posição processual do réu incriminado, e o 

CJA, por meio de uma exceção à exclusinary rule of bad character evidence, oportuniza-lhe 

                                                           
266 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 180. 
267 2003 c. 44. 
268 CJA, s. 101(1). 
269 “(1) Evidence which is relevant to the question whether the defendant has a propensity to be untruthful is 

admissible on that basis under section 101(1)(e) only if the nature or conduct of his defence is such as to 

undermine the co-defendant’s defence. (2) Only evidence — (a) which is to be (or has been) adduced by the 

co-defendant, or (b) which a witness is to be invited to give (or has given) in cross-examination by the co-

defendant, is admissible under section 101(1)(e)”. 
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uma reação defensiva mediante a produção de prova de que o corréu não possui credibilidade 

como testemunha, caso essas provas sejam dotadas de uma valor probatório substancial a 

respeito desta falta de confiabilidade decorrente de desvios de caráter. 

No direito inglês, o conceito clássico de hearsay deriva da definição de hearsay 

rule em R v Sharp:270 “An assertion other than one made by a person while testifying in the 

proceedings is generally inadmissible as evidence of any fact asserted”271. Essa regra de 

exclusão probatória tem, como uma de suas principais funções, evitar a produção de provas 

de segunda mão, pois as testemunhas devem prestar depoimento a respeito de fatos sobre os 

quais obtiveram conhecimento de maneira direta272. Ou, em outras palavras, por este aspecto 

da law of hearsay inglesa, o depoimento de uma testemunha não pode se basear no 

conhecimento de primeira mão de outra fonte de prova273. 

Porém, conforme já estudado274, a law of evidence contém um complexo 

regramento a respeito de hipóteses nas quais elementos de prova hearsay podem ser 

admitidos. Hodiernamente, a matéria no direito inglês é regulada pelo Capítulo 2 da Parte 

11 do CJA, o qual, ao reformá-la, tornou-se o principal indício da tendência de expansão da 

utilização de provas hearsay no processo, ao permitir a sua admissão com base nos 

“interesses da justiça”275. A norma introdutória à matéria (s. 114(1)) aduz: 

 

In criminal proceedings a statement not made in oral evidence in the proceedings 

is admissible as evidence of any matter stated if, but only if — 

(a) any provision of this Chapter or any other statutory provision makes it 

admissible, 

(b) any rule of law preserved by section 118 makes it admissible, 

(c) all parties to the proceedings agree to it being admissible, or 

(d) the court is satisfied that it is in the interests of justice for it to be admissible. 

 

A s. 114(1)(d) do CJA, que permite a admissão de hearsay com base nos interesses 

da justiça, tem sido chamada pela doutrina de “norma de inclusão discricionária” 

(inclusionary discretion), pois serviria como justificativa residual para a admissibilidade de 

hearsay quando nenhuma outra hipótese de exceção permitisse a sua introdução no 

                                                           
270 [1988] 1 WLR 7. 
271 Sharp cit., 11. Ver também: R v Kearley (Alan Robert) (No 1) [1992] 2 AC 228, 254-55. 
272 BIRCH, Diane; e HIRST, Michael. Interpreting the new concept of hearsay. In: Cambridge Law Journal, 

v. 69, n. 1, 2010, p. 73. 
273 R v Rothwell [1994] 98 Cr App R 388. Ver também: R v Hussein [1998] Crim LR 820. 
274 Cf. Tópico 2.4.4 supra. 
275 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 56. 
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processo276. Contudo, na aplicação judicial, essa norma tem sido interpretada não como um 

exercício discricionário, mas sim um exercício de julgamento277. Nesse sentido, enquanto 

que as demais regras de exclusão de hearsay, quando determinada sua aplicação, bastaria a 

mera referência ao fundamento legal, a admissão da prova com base na s. 114(1)(d) depende 

de fundamentação com base na s. 114(2)278, que estipula: 

 

In deciding whether a statement not made in oral evidence should be admitted 

under subsection (1)(d), the court must have regard to the following factors (and 

to any others it considers relevant) — 

(a) how much probative value the statement has (assuming it to be true) in relation 

to a matter in issue in the proceedings, or how valuable it is for the understanding 

of other evidence in the case; 

(b) what other evidence has been, or can be, given on the matter or evidence 

mentioned in paragraph (a); 

(c) how important the matter or evidence mentioned in paragraph (a) is in the 

context of the case as a whole; 

(d) the circumstances in which the statement was made; 

(e) how reliable the maker of the statement appears to be; 

(f) how reliable the evidence of the making of the statement appears to be; 

(g) whether oral evidence of the matter stated can be given and, if not, why it 

cannot; 

(h) the amount of difficulty involved in challenging the statement; 

(i) the extent to which that difficulty would be likely to prejudice the party facing 

it. 

 

Em ponto sensível ao tema-problema do presente trabalho, cumpre revelar que o 

advento do CJA representou um perigoso rompimento de uma regra até então consagrada no 

direito inglês. Via de regra, a confissão extrajudicial somente pode ser admissível em face 

do próprio confitente, sendo conceitualmente elementos hearsay em relação a um 

coimputado279. Agora, esses elementos de prova podem ser admitidos se atenderem “aos 

interesses da justiça”280. Sobre esta problemática, em R v Y281, afirmou-se que regras 

expressamente estatuídas prevalecem sobre normas consuetudinárias, e não o contrário. 

Portanto, a s. 114(1)(d), se genuinamente justificável, prevalece sobre a regra de 

inadmissibilidade da confissão exceto contra o confitente. Porém, também foi ressalvado 

que a aplicação desta exceção residual não é automática. Antes de decidir pela admissão com 

                                                           
276 Cf., por exemplo, BIRCH, Diane; e HIRST, Michael. Interpreting cit., p. 76; e REQUA, Marny. Absent 

witnesses and the UK Supreme Court: Judicial deference as judicial dialogue?. In: International Journal of 

Evidence & Proof, v. 14, n. 3, 2010, p. 220. 
277 R v Richards [2007] EWCA Crim 709. 
278 Nesse sentido: R v Taylor [2006] 2 Cr App R 14. 
279 R v Gunewardene [1951] 35 Cr App R 80, e R v Rhodes [1960] 44 Cr App R 23. Para comentários sobre a 

rationale dessa regra, cf. MIRFIELD, Peter. Silence, confessions and improperly obtained evidence. Oxford: 

Clarendon, 1997, pp. 65-68. 
280 R v McLean [2008] 1 Cr App R 11. Para comentários, ver MAY, Richard; POWLES, Steven; WAINE, 

Lydia; et al. May on Criminal Evidence. 6. ed. London: Sweet & Maxwell, 2015, p. 200. 
281 [2008] 1 Cr App R 34. 
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base nesta regra, o juiz-presidente deve analisar todas as hipóteses da s. 114(1)(b) — a qual 

remete ao extenso rol da s. 118 do próprio CJA — e qualquer outra questão relevante sobre 

o ponto, além de ponderar sobre as desvantagens que a admissão de elementos de prova 

hearsay pode acarretar à equidade da persecução282. 

Convém ainda destacar que o CJA manteve a common enterprise exception, a qual 

corresponde à coconspirator exception do direito estadunidense. A exceção ora em comento 

possui fundamento na s. 114(1)(b), em conjunto com a s. 118(1)(5)283. No direito inglês, 

admitem-se as declarações extrajudiciais proferidas no curso e desenvolvimento da 

conspiração em face de todos os seus membros, contanto que a existência da conspiração 

seja comprovada por elementos de prova diversos das próprias declarações a serem inseridas 

(extrinsic evidence)284. 

Retomando o corolário da inquirição direta no paradigma confrontativo, 

verificamos que essas duas regras de exclusão probatória mencionadas (sobre character e 

hearsay) incidem sobre todos os elementos de prova que um caso penal dispõe, o que inclui 

aqueles advindos de prova testemunhal. Esses últimos são objetivamente introduzidos pelas 

respostas, cujo mecanismo de extração subordina-se à realização de perguntas. Quando uma 

das partes fizer uma pergunta da qual possa advir uma resposta que se subsuma a essas 

hipóteses de exclusão probatória, a parte ex adversa poderá realizar uma objeção. Como sói 

ser esperado, nesta dinâmica do sistema, o juiz-presidente terá que fazer uma previsão no 

momento de decidir se aceita ou rejeita a objeção à pergunta formulada. A complexidade do 

assunto transborda, é inevitável e está na essência da law of evidence, a qual, na jurisdição 

inglesa, arquiteta-se abstratamente para operar antes que a testemunha introduza os 

elementos de prova inadmissíveis mediante sua resposta285. 

Naturalmente, o propósito das exclusinary rules of evidence nos países de tradição 

common law é evitar que certos elementos de prova cheguem ao conhecimento do julgador 

da causa (especialmente dos jurados). Entretanto, nem sempre é possível que as partes ou o 

juiz-presidente façam suas objeções a tempo, e a testemunha acabe respondendo e assim 

introduzindo elementos de prova inadmissíveis. Por isso, evidentemente, as mesmas 

                                                           
282 Y cit., 48. 
283 “Any rule of law under which in criminal proceedings a statement made by a party to a common enterprise 

is admissible against another party to the enterprise as evidence of any matter stated”. 
284 Nesse sentido: R v Governor of Pentonville Prison, ex p Osman [1989] 3 All ER 701. 
285 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 158. 
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objeções cabíveis às perguntas poderão ser realizadas em face das declarações da testemunha 

se a resposta igualmente se subsumir à hipótese de vedação àquela prova. 

No entanto, em termos práticos, a objeção contra uma resposta não impedirá que os 

jurados já tenham ouvido a resposta, pois ela já terá sido proferida. Nessas circunstâncias, 

acatada a objeção, o juiz-presidente deverá instruir os jurados de que aquela declaração não 

pode ser considerada (“no evidence”). Espera-se dos jurados que sejam capazes de excluir a 

informação de suas mentes, julgando o caso como se aqueles elementos jamais tivessem 

existido. Em situações mais drásticas, o juiz-presidente poderá destituir o júri e marcar novo 

julgamento, no qual será formado um novo grupo de jurados. A inserção de elementos de 

prova a respeito de mau caráter do acusado é situação em que a dissolução do Conselho de 

Sentença já era admitida por precedentes286. Hodiernamente, por força do CJA, a 

possibilidade é válida tanto em relação a bad character evidence287 quanto em relação a 

hearsay evidence288. 

 

 

4.2.2 TESTEMUNHA AUSENTE E DECLARAÇÕES DO CORRÉU NA 

JURISDIÇÃO INGLESA 

 

As considerações até o momento realizadas nos colocam diante da situação na qual 

elementos de prova obtidos extrajudicialmente (out-of-court statements) — especialmente 

hearsay — são introduzidos sem que o declarante compareça em juízo para depor, ou seja, 

quando, por alguma razão, a prova apresentada aos julgadores não é colhida de acordo com 

o paradigma confrontativo inglês. São os casos de testemunhas ausentes (absent 

                                                           
286 R v Weaver [1968] 1 QB 353. 
287 s. 107(1): “If on a defendant’s trial before a judge and jury for an offence— (a) evidence of his bad character 

has been admitted [...] and (b) the court is satisfied at any time after the close of the case for the prosecution 

that— (i) the evidence is contaminated, and (ii) the contamination is such that, considering the importance of 

the evidence to the case against the defendant, his conviction of the offence would be unsafe, the court must 

either direct the jury to acquit the defendant of the offence or, if it considers that there ought to be a retrial, 

discharge the jury”. 
288 s. 125(1): “If on a defendant’s trial before a judge and jury for an offence the court is satisfied at any time 

after the close of the case for the prosecution that— (a) the case against the defendant is based wholly or partly 

on a statement not made in oral evidence in the proceedings, and (b) the evidence provided by the statement is 

so unconvincing that, considering its importance to the case against the defendant, his conviction of the offence 

would be unsafe, the court must either direct the jury to acquit the defendant of the offence or, if it considers 

that there ought to be a retrial, discharge the jury”. 
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witnesses)289, as quais são consideradas indisponíveis para depor. Dentre elas, como é de se 

esperar, podem estar incluídos corréus que fazem declarações extrajudiciais incriminadoras 

de outros réus, mas não prestam depoimento oral em juízo290. 

A matéria é disciplinada no CJA, s. 116(1), que estabelece as condições gerais para 

que as declarações não produzidas sob o paradigma confrontativo sejam admitidas: 

 

In criminal proceedings a statement not made in oral evidence in the proceedings 

is admissible as evidence of any matter stated if — 

(a) oral evidence given in the proceedings by the person who made the statement 

would be admissible as evidence of that matter, 

(b) the person who made the statement (the relevant person) is identified to the 

court’s satisfaction, and 

(c) any of the five conditions mentioned in subsection (2) is satisfied. 

 

E a s. 116(2) complementa: 

 

The conditions are — 

(a) that the relevant person is dead; 

(b) that the relevant person is unfit to be a witness because of his bodily or mental 

condition; 

(c) that the relevant person is outside the United Kingdom and it is not reasonably 

practicable to secure his attendance; 

(d) that the relevant person cannot be found although such steps as it is reasonably 

practicable to take to find him have been taken; 

(e) that through fear the relevant person does not give (or does not continue to 

give) oral evidence in the proceedings, either at all or in connection with the 

subject matter of the statement, and the court gives leave for the statement to be 

given in evidence. 

 

Em resumo, as regras acima transcritas permitem o uso de declarações de 

testemunhas as quais a defesa do acusado nunca teve a oportunidade de contraexaminar, se 

a testemunha não está disponível para depor em juízo por motivos específicos. A decisão 

sobre admitir ou não esses elementos de prova fica a cargo do juiz-presidente, que o faz com 

base em discrição a ele outorgada pelas s. 126 do CJA291 e s. 78(1) do PACE292. 

                                                           
289 Aderimos à definição de Stefano Maffei: “For the purpose of this study, witness are absent when they do 

not testify at trial and their out-of-court testimonial statements are offered to the criminal court (or jury) for 

the truth of the matter asserted”. Cf. The right to confrontation cit., p. 49. 
290 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 203. 
291 “(1) In criminal proceedings the court may refuse to admit a statement as evidence of a matter stated if — 

(a) the statement was made otherwise than in oral evidence in the proceedings, and (b) the court is satisfied 

that the case for excluding the statement, taking account of the danger that to admit it would result in undue 

waste of time, substantially outweighs the case for admitting it, taking account of the value of the evidence. (2) 

Nothing in this Chapter prejudices — (a) any power of a court to exclude evidence under section 78 of the 

Police and Criminal Evidence Act 1984 (c. 60) (exclusion of unfair evidence), or (b)any other power of a court 

to exclude evidence at its discretion (whether by preventing questions from being put or otherwise)”. 
292 “(1) In any proceedings the court may refuse to allow evidence on which the prosecution proposes to rely 

to be given if it appears to the court that, having regard to all the circumstances, including the circumstances 
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Não obstante a acomodação do sistema inglês no sentido de que a regra geral é a 

apresentação da prova oral em juízo, é pertinente notar que, antes do advento do CJA (2003), 

alguns casos das Cortes inglesas já apontavam para a possibilidade de uso de declarações 

testemunhais que não foram confrontadas — mesmo quando são a única ou a principal prova 

contrária ao acusado293, algo nestes termos jamais aceito pelo TEDH294. 

Com a entrada em vigor do CJA (2003), a possibilidade de introdução destes 

elementos de prova no processo foi facilitada295, e a jurisprudência inglesa se debruçou sobre 

as hipóteses de admissão de declarações extrajudiciais de testemunhas ausentes a partir de 

uma leitura acanhada do art. 6(3)(d) da CEDH e em franca discordância com a construção 

até então levada a efeito pelo TEDH296. Uma sequência de casos julgados pelas Cortes 

britânicas afirmou não existir violação aos direitos de um processo justo (fair trial rights) na 

admissão de declarações extrajudiciais de testemunha ausente, as quais foram importantes 

— e, na maioria dos casos, decisivas — para a condenação, rejeitando-se a aplicação dos 

precedentes do TEDH — os quais eram o principal fundamento recursal297. Com efeito, o 

CJA possui provisões que autorizam a admissibilidade da prova se isso atender aos interesses 

da justiça — o que pode ser verificado, dentre outros fatores, pela confiabilidade que os 

elementos de prova ou a própria fonte parecem dotar298 —, mas não provê qualquer vedação 

à condenação ser baseada única ou decisivamente299 em hearsay evidence300. 

                                                           

in which the evidence was obtained, the admission of the evidence would have such an adverse effect on the 

fairness of the proceedings that the court ought not to admit it”. 
293 Cf., por exemplo, R v Dragic [1996] 2 Cr App R 232. 
294 REQUA, Marny. Absent witnesses cit., p. 210. Esclareça-se, para contextualização, que o TEDH, até certo 

momento, entendia que condenações baseadas única ou exclusivamente no depoimento de uma testemunha 

ausente violava o art. 6(3)(d) da CEDH, tornando o processo injusto como um todo. Esse “peso” probatório 

das declarações não confrontadas gerou um certo “conflito institucional” entre aquele Tribunal internacional e 

a Suprema Corte britânica, como comentaremos na sequência. Sobre a jurisprudência do TEDH acerca da 

confrontation, ver Tópico 4.4 infra e, especialmente sobre este “conflito”, Tópico 4.4.3 e seus subitens infra. 
295 Sobre isso e sua relação com o consequente aumento de petições ao TEDH reclamando-se violações ao 

direito ao confronto, ver O’BRIAN JR., William. The right of confrontation: US and European perspectives. 

In: Law Quarterly Review, v. 121, n. 3, 2005, pp. 482-85. 
296 O’BRIAN JR., William. Confrontation: The defiance of the English Courts. In: International Journal of 

Evidence & Proof, v. 15, n. 2, 2011, pp. 92 e 97. Ver, também, n. 294. 
297 Cf., por exemplo, R v Sellick [2005] 1 WLR 3257; R v Campbell [2005] EWCA Crim 2078; R v Al-Khawaja 

[2006] 1 WLR 1078; R v Tahery [2006] EWCA Crim 529; e R v Archer [2007] EWCA Crim 930. 
298 CJA, s. 114(2)(f) e (e): “In deciding whether a statement not made in oral evidence should be admitted 

under subsection (1)(d), the court must have regard to the following factors (and to any others it considers 

relevant)— [...] how reliable the maker of the statement appears to be; how reliable the evidence of the making 

of the statement appears to be”. 
299 Trata-se de uma referência à sole or decisive rule, que será estudada quando tratarmos da jurisprudência do 

TEDH (cf. Tópicos 4.4.3.1 e 4.4.4 infra). 
300 REDMAYNE, Mike. Hearsay and Human Rights: Al-Khawaja in the Grand Chamber. In: The Modern Law 

Review, v. 75, n. 5, 2012, p. 866. 
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Com o advento do julgamento Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom301 pela 

Quarta Seção do TEDH, declarando que houve violação à CEDH, a tensão tornou-se 

flagrante302. Poucos meses depois deste julgamento, a Court of Appeal reuniu três 

julgamentos envolvendo alegações de violação ao direito ao confronto, rejeitando, em todos, 

expressamente, a aplicação do entendimento do TEDH303. Os interessados recorreram, 

culminando no julgamento, pela Suprema Corte, do leading case R v Horncastle304, no qual, 

confirmando a decisão da Court of Appeal, fez-se questão de registrar: 

 

The requirement to ‘take into account’ the Strasbourg jurisprudence will normally 

result in this Court applying principles that are clearly established by the 

Strasbourg Court. There will, however, be rare occasions where this court has 

concerns as to whether a decision of the Strasbourg Court sufficiently appreciates 

or accommodates particular aspects of our domestic process. In such 

circumstances it is open to this court to decline to follow the Strasbourg decision, 

giving reasons for adopting this course. This is likely to give the Strasbourg Court 

the opportunity to reconsider the particular aspect of the decision that is in issue, 

so that there takes place what may prove to be a valuable dialogue between this 

court and the Strasbourg Court. This is such a case305. 

 

Tanto a Court of Appeal quanto a Supreme Court em R v Horncastle reconhecem 

que as condenações analisadas se basearam, em preponderante medida, nas declarações 

extrajudiciais de testemunha ausente (por motivos de falecimento ou medo), de modo que, 

se o precedente do TEDH fosse aplicado sem maiores escrutínios, seria caso de rever as 

condenações306. No entanto, o acórdão levanta uma série de preocupações com o precedente 

do TEDH, notadamente a respeito da regra absoluta de que a condenação baseada na única 

ou decisiva prova contra o acusado, a qual não passou pelo cross-examination, constitui 

violação ao art. 6(3)(d) da CEDH. Argumentou-se que essa regra era de difícil aplicação, 

pois maciçamente amparada em uma visão processual da tradição continental e, em certa 

medida, desnecessária ante todos os cuidados tomados na codificação do CJA307. 

Ao julgar o caso R v Horncastle, a Suprema Corte rejeitou a ideia de que o art. 

6(3)(d) exige que nenhuma condenação seja baseada exclusiva ou decisivamente (sole or 

                                                           
301 nos. 26766/05 e 22228/06, ECHR 2009. Conforme será visto no Tópico 4.4.3 infra, este julgamento foi 

submetido à segunda e última instância do TEDH — a Grande Câmara — e em parte revisto. 
302 REDMAYNE, Mike. Hearsay cit., p. 867. 
303 R v Horncastle [2009] EWCA Crim 964, 75. 
304 [2009] UKSC 14. 
305 Horncastle... UKSC cit., 4-5. Por essa razão, além de sua importância para definição do paradigma do direito 

ao confronto na Inglaterra, Horncastle é significativo para aplicação do Direito Europeu e Internacional, porque 

analisa o status do TEDH no sistema doméstico. Cf. REQUA, Marny. Absent witnesses cit., pp. 227-28. 
306 BARNES, Rebecca. Introductory note to the European Court of Human Rights: Al-Khawaja & Tahery v. 

United Kingdom. In: International Legal Materials, v. 51, n. 3, 2012, p. 478. 
307 JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. Confrontation with Strasbourg: UK and Swiss approaches to 

criminal evidence. In: Criminal Law Review, v. 60, n. 2, 2013, p. 119. 
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dicisive rule) na prova de uma testemunha ausente. Concluiu, ainda, que as proteções da 

CEDH não foram direcionadas para a prática inglesa, que há muito reconheceu as regras 

sobre hearsay. A Suprema Corte também concluiu que as exceções à regra geral de 

inadmissibilidade de hearsay do CJA contêm salvaguardas que tornam desnecessária a sole 

or dicisive rule no caso da prática inglesa, incluindo outras proteções para que os acusados 

gozem de um fair trial que não são exigidas pelo art. 6 da CEDH (como a oportunidade de 

desafiar os elementos hearsay por outros meios de prova, a advertência sobre demanda por 

corroboração probatória, a advertência aos jurados de que aquela é uma prova hearsay e por 

isso deveria ser a ela atribuído reduzido valor probatório, etc.)308. 

Assim, o caselaw paradigma em questão aceitou o entendimento prático de que, 

quando a ausência da testemunha é justificável e os elementos de prova são 

demonstravelmente confiáveis ou sua confiabilidade puder ser testada, não haverá violação 

ao direito ao confronto309. Para negar a aplicação absoluta da regra traçada pelo TEDH, a 

Suprema Corte fez uma análise de outros precedentes, a fim de mostrar que as salvaguardas 

oferecidas pelo CJA gerariam os mesmos resultados alcançados pela Corte de Estrasburgo 

— todavia sem a necessidade de aplicação da sole or decisive rule310. 

A doutrina, criticando o julgamento de R v Horncastle pela Suprema Corte, aduz 

que a grande observação a ser feita ao precedente é sua análise do direito ao confronto 

reduzida puramente à verificação de reliability311, e sua leitura do conteúdo deste direito 

fundamental à luz da lógica da law of hearsay312. A atual jurisprudência da Suprema Corte 

inglesa confirma a perigosa expansão das hipóteses de admissão de hearsay como potencial 

violadora do direito ao confronto. Além disso, a enraizada cultura jurídica inglesa e também 

a conjuntura política de atritos no âmbito da União Europeia são fatores que conduzem a 

divergências como as postas por Horncastle e Al-Khawaja, que somente tendem a 

intensificar as discussões sobre a incorporação das decisões do TEDH nos julgamentos 

domésticos ou mesmo na legislação interna313. Não por acaso, na Inglaterra, julgamentos 

                                                           
308 O’BRIAN JR., William. Confrontation cit., p. 100. 
309 R v Horncastle... EWCA cit., 58 e 79. 
310 Horncastle... UKSC cit., 28 e 46-47. 
311 ASHWORTH, Andrew; e REDMAYNE, Mike. Criminal process. 4. ed. Oxford: Oxford University, 2010, 

p. 364. 
312 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 200. Como paralelo, vimos que a jurisprudência da 

Suprema Corte dos EUA, até o ano de 2004, também tinha em seus precedentes uma doutrina de confrontation 

que sobrepunha o direito fundamental às regras de hearsay, tornando a análise da violação ao right to 

confrontation uma análise de admissibilidade da prova largamente embasada em verificação da confiabilidade 

dos elementos de prova (reliability). Sobre isso, cf. Tópicos 4.1.1.2 e 4.1.1.3 supra. 
313 Sobre isso, ver: JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. The internationalisation of criminal evidence: 

Beyond the common law and the civil law traditions. Cambridge: Cambridge University, 2012, pp. 86-95. 
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posteriores a Horncastle, como R v Ibrahim314 e R v Riat315 afirmaram que, em havendo um 

conflito entre as jurisprudências da Suprema Corte do Reino Unido e do TEDH, deve 

prevalecer o entendimento da instância doméstica máxima316. 

Ainda sobre o tratamento da testemunha ausente, destacamos Riat, que propõe um 

refinamento do precedente firmado em Horncastle. Segundo a Court of Appeal, ao proceder 

a uma análise das regras sobre hearsay em um dado caso concreto, o juiz-presidente deve se 

atentar à extensão do risco de inconfiabilidade dos elementos de prova (“the extent of the 

risk of unreliability”317) e em que medida a confiabilidade pode ser seguramente testada e 

avaliada (“the extent to which the reliability of the evidence can safely be tested and 

assessed”318). Esse julgamento destaca que a dúvida não é se o juiz-presidente está satisfeito 

de que os elementos de prova oriundos de testemunha ausente sejam demonstravelmente 

confiáveis (reliability). Ao sustentar que a correta admissão de hearsay pode ser garantida 

não apenas com base na demonstrabilidade da confiabilidade dos elementos de prova, mas 

também pela existência de mecanismos alternativos e suficientes para se perquirir uma 

avaliação desta confiabilidade (contrabalanceamentos), a Corte reconhece que a equidade 

processual é mais ampla que o fator de reliability. Para a Corte, guarnecer a defesa com 

mecanismos suficientes de enfrentamento da hearsay (contraprovas, corroboração, etc.) 

também seria aspecto de verificabilidade da justiça do procedimento. 

No entanto, balizada doutrina, ao comentar o julgamento de Riat, critica-o, pois 

esse estabelece fatores alternativos, e não cumulativos (confiabilidade ou mecanismos de 

contrabalanceamento), permitindo um retorno a Horncastle. Sendo fatores alternativos, 

bastaria um deles para que o processo fosse considerado justo. Pelo que se interpreta a partir 

do julgamento, conclui-se que a avaliação judicial sobre a confiabilidade dos elementos de 

prova é suficiente para garantir o direito a um julgamento justo319 — em outras palavras: se 

as declarações da testemunha ausente fossem consideradas confiáveis pelo juiz, não existiria 

violação ao right to confrontation. 

Na medida em que o direito inglês considera que os corréus, quando depõem, são 

testemunhas, as considerações sobre os precedentes relativos a testemunhas ausentes 

aplicam-se aos corréus ausentes, ou seja, quando as declarações testemunhais extrajudiciais 

                                                           
314 [2012] 4 All ER 225. 
315 [2012] EWCA Crim 1509. 
316 JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. Confrontation cit., p. 116. 
317 Riat cit., 6. 
318 Riat cit., 6. 
319 JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. Confrontation cit., pp. 120-21. 



217 

do corréu, contrárias a um outro réu, são introduzidas em juízo sem que tenha havido uma 

oportunidade anterior de contraexame. 

Como regra prática do direito inglês, os acusados são processados conjuntamente 

quando imputados da prática de crime ou crimes em coautoria ou participação. Além de 

economia ao erário e de tempo, a intenção é evitar inconsistências em julgamentos díspares, 

porque é desejável que o mesmo veredicto e o mesmo tratamento sejam ofertados a todos os 

envolvidos nos fatos imputados320. Somente situações bastante excepcionais admitiriam que 

os acusados sejam processados separadamente por um mesmo fato imputado321. 

Caso ocorra a severance (separação de julgamentos), existindo uma confissão 

extrajudicial de um dos imputados, ela poderá ser inserida em seu próprio julgamento como 

prova contra o confitente, atendidas condições estabelecidas no PACE322. Porém, no 

processo correlato, somente poderá haver declarações incriminadoras de corréu323 se ele 

depuser como testemunha de alguma das partes — portanto, submetido a cross-examination. 

Desse modo, o sistema possui uma barreira (proibição) à entrada de declarações 

extrajudiciais de um imputado em procedimento conexo, caso ele não compareça em juízo 

para depor. Além disso, por não ser acusado naquele processo específico em que prestaria 

declarações, ele tem como exercitável seu direito ao silêncio324 e, se o fizer, receberá 

tratamento de testemunha ausente325. Em outras palavras, em julgamentos conexos, no 

sistema inglês, o corréu não comparecer no julgamento do réu para prestar declarações e 

comparecer mas permanecer em silêncio possuem o mesmo tratamento jurídico — suas 

declarações são, em regra, inadmissíveis. 

                                                           
320 R v Lake [1997] 64 Cr App R 172. 
321 Ver, por exemplo, R v Moghal [1977] 65 Cr App R 56. 
322 Essas condições são estabelecidas na s. 76(2) e (3), e dizem respeito à confissão enquanto prova contra o 

próprio confitente. É exigido da acusação que demonstre, além da dúvida razoável, que a confissão, mesmo 

podendo ser verdadeira, não foi obtida mediante opressão ou, em virtude de qualquer coisa dita ou feita, era 

provável, nas circunstâncias existentes naquele momento, que a confissão não pudesse ser confiável. Note-se 

que o standard exigido do representante do órgão acusatório sobre a legitimidade da confissão extrajudicial é 

o mesmo standard exigido dos jurados para proferir veredicto condenatório. Sobre essas questões, ver 

ZANDER, Michael. Zander on PACE. 6. ed. London: Sweet & Maxwell, 2013, pp. 442-59. 
323 Não seria tecnicamente corréu, mas assim nos referimos conforme acepção ampla utilizada para fins 

metodológicos (ver comentários introdutórios no Capítulo 3 supra). Apenas como instrução, a terminologia 

técnica em língua inglesa seria accomplice. Tecnicamente, codefendant ou coaccused (inglês americano), e co-

defendant ou co-accused (inglês britânico) são reservados a corréus em acepção estrita, ou seja, pessoas 

processadas conjuntamente, em um mesmo processo. Não obstante, aqui mantivemos nossa terminologia 

genérica adotada para exposição dos resultados da pesquisa. 
324 Cf. Tópico 4.2.1 supra, ao ensejo de nossos comentários a respeito do dever de veracidade no paradigma 

confrontativo inglês. 
325 ANDREWS, Johan; e HIRST, Michael. Andrews & Hirst cit., pp. 271-72. 
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As principais questões de tensão em relação às declarações do corréu surgem em 

julgamentos unificados. Com efeito, a confissão extrajudicial do corréu que também 

implique o réu pode ser apresentada como prova se atendidas algumas condições326, ainda 

que o corréu não assuma o papel de testemunha em juízo. Nessas circunstâncias em 

particular, é dever do juiz-presidente informar aos jurados que os elementos de prova 

extrajudiciais somente podem ser considerados em desfavor o próprio confitente (o corréu, 

em nossa acepção ampla), devendo ser desconsiderados, como se não existissem, em relação 

aos outros acusados (como o réu incriminado, em nossa acepção ampla)327. Em simples 

palavras: 

 

The trial judge will direct them [os jurados] that key information provided by one 

defendant is at the same time and at the same trial both evidence and not evidence. 

It is evidence against A in his joint trial with B, but is not evidence against B in 

his joint trial with A328. 

 

Por outro lado, se o confitente decide prestar declarações em juízo, será submetido 

ao cross-examination da acusação e da defesa do réu incriminado. Neste último caso, os 

elementos de prova valerão contra todos os imputados (que realizaram contraexame), sem 

que isso implique em violação ao direito ao confronto329. Ainda assim, pode ser que as 

circunstâncias do depoimento judicial do corréu confitente imponham ao juiz-presidente o 

mesmo dever de alerta aos jurados (limiting instructions). Pela dinâmica do procedimento 

probatório inglês, é possível situação na qual o corréu, assumindo papel de testemunha em 

juízo, designe apenas a sua própria responsabilidade penal durante o direct examination, mas 

a acusação, por estratégia, utiliza-se de leading questions no cross-examination fortemente 

                                                           
326 PACE, s. 76(2) e (3): “(2) If, in any proceedings where the prosecution proposes to give in evidence a 

confession made by an accused person, it is represented to the court that the confession was or may have been 

obtained— (a) by oppression of the person who made it; or (b) in consequence of anything said or done which 

was likely, in the circumstances existing at the time, to render unreliable any confession which might be made 

by him in consequence thereof, the court shall not allow the confession to be given in evidence against him 

except in so far as the prosecution proves to the court beyond reasonable doubt that the confession 

(notwithstanding that it may be true) was not obtained as aforesaid. (3)In any proceedings where the 

prosecution proposes to give in evidence a confession made by an accused person, the court may of its own 

motion require the prosecution, as a condition of allowing it to do so, to prove that the confession was not 

obtained as mentioned in subsection (2) above”. 
327 PACE, s. 76(1): “In any proceedings a confession made by an accused person may be given in evidence 

against him in so far as it is relevant to any matter in issue in the proceedings and is not excluded by the court 

in pursuance of this section”. Ver ainda: Gunewardene cit. e Rhodes cit. (cf. n. 279 supra neste Capítulo). 
328 THORNTON, Peter. The pejudiced defendant: Unfairness suffered by a defendant in a joint trial. In: 

Criminal Law Review, v. 50, n. 7, 2003, p. 434. 
329 R v Rudd [1948] 32 Cr App R 138. Ver também: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 200. 
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destinadas a comprovar seu caso contra o outro réu330. Nessas circunstâncias, a advertência 

aos jurados para que apreciem com cautela os elementos que incriminam o réu é exigida, 

porque o prejuízo ao caso do réu é relevante331. 

Também é possível ocorrer o que coloquialmente se chama “cut-throat”, ou seja, 

quando os acusados negam a autoria e incriminam-se um ao outro332. Se essa estratégia de 

“recíproca incriminação” for aduzida em juízo, uma confissão extrajudicial de um dos 

acusados333, se existente, pode ser inserida como prova de defesa por outro acusado, mesmo 

que essa prova não possa ser produzida pela acusação. Ou seja, atendidas as condições legais, 

um dos acusados poderá fazer uso desta confissão extrajudicial a favor da sua posição 

processual, requerendo a sua produção como prova de que o confitente cometeu o crime 

imputado ou como prova de sua falta de credibilidade como testemunha334. A norma que 

condiciona a admissão da confissão nesta situação é aquela da s. 76A do PACE335, que 

apenas se distingue do regramento da s. 76336 pelo standard probatório a ser atingido pelo 

proponente da prova na demonstração de que a confissão não foi obtida por meios 

inadmissíveis: enquanto da acusação se exigiria a demonstração além da dúvida razoável (s. 

76), do réu se demanda apenas probabilidade (“on the balance of probabilities”) (s. 76A)337. 

De qualquer forma, a respeito da avaliação das declarações em “cut-throat” pelos 

jurados, cabe ao juiz-presidente decidir se é o caso dar qualquer alerta aos julgadores338, e, 

                                                           
330 Lembrando que as regras do procedimento probatório inglês autorizam que, na segunda fase (cross-

examination), a parte contrária àquela que arrolou a testemunha pergunte sobre fatos não abordados na primeira 

fase do procedimento. Cf. Tópico 2.4.4 supra. 
331 R v James Paul [1920] 2 KB 183. 
332 MAY, Richard et alia. May cit., p. 468. 
333 A título de esclarecimento, note-se que, nesta análise de cut-throat, abandonamos a terminologia genérica 

adotada (réu incriminado, corréu incriminador), pois, aqui, o “réu” e o “corréu” são reciprocamente 

incriminados e incriminadores. Portanto, a terminologia mais confundiria do que contribuiria para a 

compreensão da situação jurídica ora comentada. 
334 Ver, por todos, R v Myers [1996] 2 Cr App R 335. 
335 s. 76A: “(1) In any proceedings a confession made by an accused person may be given in evidence for 

another person charged in the same proceedings (a co-accused) in so far as it is relevant to any matter in issue 

in the proceedings and is not excluded by the court in pursuance of this section. (2) If, in any proceedings 

where a co-accused proposes to give in evidence a confession made by an accused person, it is represented to 

the court that the confession was or may have been obtained— (a) y oppression of the person who made it; or 

(b) n consequence of anything said or done which was likely, in the circumstances existing at the time, to render 

unreliable any confession which might be made by him in consequence thereof, the court shall not allow the 

confession to be given in evidence for the co-accused except in so far as it is proved to the court on the balance 

of probabilities that the confession (notwithstanding that it may be true) was not so obtained. (3)Before 

allowing a confession made by an accused person to be given in evidence for a co-accused in any proceedings, 

the court may of its own motion require the fact that the confession was not obtained as mentioned in subsection 

(2) above to be proved in the proceedings on the balance of probabilities”. 
336 Cf. n. 326 supra. 
337 ZANDER, Michael. Zander on PACE cit., p. 457. 
338 Em casos como esses, decidir entre advertir ou não, e sobre o que advertir (atribuir menor valor probatório, 

demandar corroboração probatória, desconsiderar determinada prova, etc.), é um ato que compete ao juiz-
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em caso positivo, que alerta passar339. Ilustrativamente, em R v Stannard340 e em R v 

Burrows341, nenhuma advertência foi exigida, pois os casos concretos davam conta da 

desnecessidade de compensações aos prejuízos sentidos pelos acusados, assim como os 

jurados claramente poderiam perceber que havia razões para os acusados estarem mentindo. 

Já em R v Knowlden342, as circunstâncias do caso concreto justificavam o alerta aos jurados 

em avaliarem com cautela cada alegação incriminadora, pois a relação de parentesco entre 

os acusados indicava que cada um tinha ou poderia ter um interesse em se eximir da 

responsabilidade criminal. 

 

 

4.3 REPÚBLICA ITALIANA 

 

Por meio da Legge Costituzionale nº 2, de 23 de novembro de 1999, intitulada 

“Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”, foi 

alterado o art. 111 da Constituição, o qual passou a prescrever quase que a literalidade do 

art. 6 da CEDH, inclusive em relação ao direito ao confronto: 

 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] 

abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone 

che rendono dichiarazioni a suo carico343. 

 

Essa Emenda à Constituição também incluiu expressa referência ao princípio do 

contraditório (principio del contraddittorio) como reitor da produção da prova (formazione 

della prova), além de uma regra de exclusão probatória segunda a qual a responsabilidade 

criminal do acusado não pode ser demonstrada com base em declarações feitas por quem 

evita se confrontar com o acusado ou seu defensor344. 

                                                           

presidente, e a Court of Appeal é extremamente reticente em interferir e reformar este exercício de 

discricionariedade. Cf. R v Makanjuola [1995] 1 WLR 1348. Ver, também sobre isso, MAFFEI, Stefano. The 

right to confrontation cit., p. 188. 
339 MAY, Richard et alia. May cit., p. 468. 
340 [1965] 2 QB 1. 
341 [2000] Crim LR 48. 
342 [1991] 77 Cr App R 48. O caso era de homicídio imputado a três acusados: pai e dois filhos. Todos prestaram 

declarações judiciais, incriminando ou prejudicando um ou dois acusados. 
343 Art. 111 c. 3 Cost. 
344 Art. 111 c. 4 Cost.: “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della 

prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”. 
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Nos antecedentes dessa Emenda, no campo infraconstitucional, a reforma 

processual penal italiana de 1989 é considerada a mais ambiciosa mudança legislativa no 

sentido de incorporar o modelo adversarial ao processo penal tradicionalmente inquisitorial 

da Europa continental345. Duas mudanças poderiam ser apontadas como centrais para o 

anseio de alterar os padrões processuais penais então em voga. Primeira, a introdução do 

princípio da oralidade, passando a demandar a produção da prova perante o julgador da 

causa, impedindo que elementos da fase investigativa sirvam à formação do convencimento 

judicial. E segunda, a separação entre a investigação e a instrução, de modo que o julgador 

não mais teria contato ou atribuições funcionais durante a fase investigativa346. 

A entrada em vigor do novo CPP-I veio acompanhada de uma reação anti-

adversarial da jurisprudência da Corte Constitucional italiana (Corte costituzionale della 

Repubblica Italiana) ao longo da década de 1990 — primeiro decênio após a entrada em 

vigor do CPP-I de 1989347. 

Em pontos pertinentes ao presente trabalho, a Corte decidira que a exclusão de 

declarações extrajudiciais de policiais cuja produção da prova em juízo tornou-se inviável348 

e a inadmissibilidade das declarações extrajudiciais de coimputado que não compareceu em 

juízo ou que, em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio349 seriam injustificáveis 

perdas de provas confiáveis que feririam princípios constitucionais consagrados350. No ano 

de 1992, além destes precedentes, a conjuntura do assassinato de dois famosos agentes 

públicos responsáveis por casos judiciais contra a máfia italiana351 induziu a opinião pública, 

culminando na promulgação da Legge nº 356, de 7 de agosto de 1992 — verdadeira guinada 

de volta ao inquisitorialismo352. 

                                                           
345 MONTANA, Riccardo. Procedural tradition in the Italian Criminal Justice System: The semi-adversarial 

Reform in 1989 and the inquisitorial cultural resistance to adversarial principles. In: International Journal of 

Evidence & Proof, v. 20, n. 4, 2016, p. 290. 
346 MONTANA, Riccardo. Procedural tradition cit., p. 292. 
347 Para uma análise detalhada, ver GRANDE, Elisabetta. Italian Criminal Justice: Borrowing and resistance. 

In: The American Journal of Comparative Law, v. 48, n. 2, 2000, pp. 227-60. 
348 Cort. Cos., sent. 24/1992, analisando o art. 195 c. 4 do CPP-I. 
349 Cort. Cos., sent. 254/1992, analisando o art. 513 c. 2 do CPP-I. 
350 Para uma visão crítica, ver: DOMINIONI, Oreste. Un nuovo idolum theatri: Il principio di non dispersione 

probatoria. In: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, v. 40, n. 3, 1997, pp. 736-73. 
351 Referimo-nos a Giovanni Falcone (1939–1992) e Paolo Borsellino (1940–1992). 
352 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 126. Em detalhes, do mesmo autor, cf. Negotiations 

‘on Evidence’ and Negotiations ‘on Sentence’: Adversarial experiments in Italian Criminal Procedure. In: 

Journal of International Criminal Justice, v. 2, n. 4, 2004, pp. 1053-57. Marta Bargis aponta que a esse 

momento do processo penal italiano já se chamou “restaurazione inquisitoria”, “anamorfosi del processo 

accusatorio”, ou “epoca post-accusatoria”. Cf. Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento 

connesso. Milano: Giuffrè, 1994, p. 1. 



222 

Em 1998, a Corte reafirmou sua tendência anti-adversarial, sustentando ser possível 

que uma condenação seja baseada em declarações extrajudiciais de um coimputado que se 

recusou a depor em juízo353. Não obstante a contramão inquisitorial, em relação ao tema-

problema do presente trabalho, a Corte Constitucional afirmou que o imputado que depõe 

sobre fatos alheios é considerado uma testemunha para fins da análise da garantia defensiva 

de confrontar os acusadores354. 

Em resposta a essa tendência anti-adversarial, o Parlamento italiano emendou a 

Constituição, introduzindo, no art. 111 do documento constitucional, direitos e garantias 

fundamentais processuais penais355. Em conformidade com a alteração constitucional, o 

CPP-I foi reformado em 2001, restaurando os princípios adversariais de outrora356, inclusive 

no tocante à disciplina da chiamata in correità357. 

Convém desde logo destacar que, apesar de o direito italiano, para fins de incidência 

do direito ao confronto, reconhecer o status de testemunha (em acepção ampla) a todas as 

fontes de prova que emitem declarações desfavoráveis ao acusado, o CPP-I distingue, 

formalmente, a classificação jurídica dessas fontes. Durante a fase investigativa, as fontes 

pessoais de prova (incluindo vítimas) são chamadas “pessoas informantes” (persone 

informate sui fatti)358, enquanto que somente na fase judicial são classificadas como 

“testemunhas”. Nessa última, os criminalmente imputados são referidos pelo Codice como 

coimputato, quando processados no mesmo processo, e imputato in un procedimento 

connesso quando processados em procedimentos separados, mas conectados por algum 

vínculo jurídico entre os crimes359. 

 

 

 

 

                                                           
353 Cort. Cos., sent. 361/1998. Para comentários sobre este julgamento, ver TONINI, Paolo. Il diritto a 

confrontarsi con l’accusatore. In: Diritto Penale e Processo, v. 2, n. 12, 1998, pp. 1506-12. 
354 TONINI, Paolo. Il diritto a confrontarsi cit., pp. 1506-07. 
355 Legge Costituzionale nº 2, de 23 de novembro de 1999. 
356 Legge nº 63, de 1 de março de 2001. 
357 Sobre o chamamento de corréu entre nós, de clara inspiração italiana, ver Tópico 3.1.2.1 supra. 
358 Art. 362 do CPP-I. 
359 Art. 12 do CPP-I. 
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4.3.1 O PARADIGMA CONFRONTATIVO ITALIANO 

 

Seguindo a mesma metodologia já empregada em relação ao panorama inglês, 

analisemos o paradigma confrontativo italiano: publicidade, presença do réu, presença do 

julgador, identidade da testemunha, dever de veracidade e inquirição direta. Sempre que 

oportuno, inseriremos comentários sobre as declarações do corréu. 

Na Itália, o processo, incluindo a fase de instrução, é público, conforme 

expressamente aduz o art. 471 c. 1 do CPP-I: “L’udienza è pubblica a pena di nullità”. Trata-

se de princípio essencial a um ordenamento democrático360 que comporta poucas 

exceções361. 

O direito de presença do acusado é reconhecido pelo direito italiano. Por outro lado, 

o acusado pode legitimamente dispor deste direito, optando por ausentar-se da audiência de 

instrução, desde que tenha sido regularmente intimado362. Tal situação não caracteriza 

violação ao direito ao confronto, uma vez que não implica renúncia à defesa técnica, sem a 

qual não pode haver audiência363. Consequentemente, o direito italiano, sob algumas 

circunstâncias, entende poder ser legítima a condenação de um acusado que jamais 

compareceu perante o juízo364. 

Com relação à presença do julgador da causa, o CPP-I estabelece que, como regra, 

a sentença deve ser proferida tão logo encerrada a fase de instrução (dibattimento)365 e pelos 

exatos mesmos representantes do Estado-juiz que assistiram à produção das provas pelas 

partes366 (identidade física). 

                                                           
360 Cort. Cos., sent. 373/1992: “La pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio 

essenziale dell’ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa 

l’amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo l’art. 101, primo comma, della 

Costituzione, è amministrata in nome del popolo. L’esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio è 

maggiormente avvertita nei processi penali per la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, 

nonché per i riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con l'interesse dello Stato a ripristinare 

l’ordine violato”. 
361 Por exemplo: CPP-I, art. 472, c. 1: “Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano 

a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità 

competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse 

dello Stato”, e c. 4: “Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni”. 
362 CPP-I, art. 420-bis. 
363 CPP-I, art. 420 c. 1. 
364 As hipóteses e consequências da ausência do imputado são reguladas nos arts. 420-bis a 420-quinquies do 

CPP-I. 
365 CPP-I, art. 525 c. 1. 
366 CPP-I, art. 525 c. 2. 
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Como regra geral, a testemunha, ao prestar declarações, deve se identificar (nome 

e sobrenome)367, bem como assumir o compromisso de dizer a verdade368. 

Com relação a este último corolário, quebrar o juramento e mentir dolosamente 

constitui fato definido como crime na legislação criminal italiana. Contudo, há uma 

pluralidade de tipificações. O falso testemunho, dada a distinção formal feita pelo direito 

italiano em relação às fontes de prova conforme o estágio da persecução, somente é 

caracterizado em procedimentos judiciais, incluindo aqui a audiência de instrução e os 

incidentes probatórios369. Já se a mentira é verificada em procedimento investigatório 

conduzido pelo órgão acusatório ou pela defesa, a subsunção ocorre em relação ao art. 371-

bis (false informazioni al pubblico ministero) ou ao art. 371-ter (false dichiarazioni al 

difensore), respectivamente, ambos do CP-I. Se o sujeito passivo é a polícia, geralmente ao 

agente é imputada uma prática de obstrução da justiça, subsumível ao art. 378 do CP-I 

(favoreggiamento personale)370. 

Quando as declarações de natureza testemunhal são proferidas por um coimputado 

(em sentido amplo), esse goza, em regra, do direito de permanecer em silêncio e, portanto, 

não assume o compromisso de dizer a verdade371. Por essa razão, as mentiras em juízo não 

são, em regra, criminalmente puníveis372. Contudo, proferir dolosamente declarações falsas 

a respeito de outrem pode caracterizar crime, se as declarações se referirem a fato definido 

como crime373 ou se tiverem por escopo a instauração de persecução penal em face de outrem 

por fato o qual sabe não haver ocorrido374. 

Corréus em um mesmo processo serão interrogado após as testemunhas arroladas 

pelas defesas, e a ordem dos interrogatórios será definida pelo juiz375. Em procedimentos 

conexos, o corréu (imputato in un procedimento connesso) pode ser arrolado como 

testemunha de acusação ou de defesa de outros acusados376, ou ainda ser intimado por 

determinação ex officio do magistrado em casos de testimonianza indiretta377. Nesses casos, 

                                                           
367 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 159. 
368 CPP-I, art. 497 c. 2. 
369 Art. 372 do Codice Penale (CP-I). O incidente probatorio é regulado pelos arts. 392 a 404 do CPP-I. 
370 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 161. 
371 MARZADURI, Enrico. Il diritto al silenzio del coimputato. In: Diritto Penale e Processo, v. 2, n. 12, 1998, 

pp. 1512-14. 
372 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 161. 
373 Calunnia, art. 368 do CP-I. Ver TONINI, Paolo. La prova penale. 4. ed. Padova: Cedam, 2000, p. 140. 
374 Simulazione di reato, art. 367 do CP-I. Ver TONINI, Paolo. La prova cit., p. 140 
375 Art. 496 do CPP-I. 
376 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 170. 
377 Art. 210 c. 1 do CPP-I. O “testemunho indireto” italiano é equiparável à noção de hearsay. Cf. Tópico 2.4.4 

supra. 
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deve comparecer obrigatoriamente, sob pena de ser coercitivamente conduzido perante o 

juízo378, e goza do direito de ser assistido por um defensor técnico379. Em ambas as situações 

(mesmo processo ou um conexo) o corréu pode exercer seu direito ao silêncio, escolhendo 

não responder a nenhuma pergunta, responder a algumas perguntas mas exercer seu direito 

ao silêncio em relação a outras380, ou responder a todas as perguntas, a seu critério381. 

Exceção é feita a respeito de sua identidade, sobre a qual a lei o obriga a responder 

adequadamente382, a não ser que a identidade do declarante integre o próprio objeto do 

processo penal de natureza condenatória383. 

Em relação ao corolário de inquirição direita, o sistema processual penal italiano 

adota o esame incrociato como procedimento probatório para produção da prova oral, o qual 

serve para vítimas, peritos, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os próprios 

réus384, etc. Às regras procedimentais já referidas385 um pouco mais deve ser acrescido a 

respeito da atividade judicial e da possibilidade de o acusado realizar a inquirição ele próprio. 

O sistema italiano pretende ser amparado em sistema adversarial de produção da 

prova, no qual são as partes as encarregadas da inquirição, e ao juiz-presidente é atribuído 

um papel estatuído em lei. Com efeito, as partes conduzem o exame direto, o contraexame e 

o reexame das testemunhas, e ao juiz competem a função de controlar a regularidade do ato 

processual e uma função de inquirir de maneira complementar, por meio de perguntas às 

                                                           
378 Art. 210 c. 2 do CPP-I. 
379 Art. 210 c. 3 do CPP-I.  
380 Carlotta Conti, analisando a específica hipótese em que o declarante responde às perguntas da acusação, 

mas se recusa a responder às perguntas da defesa, faz uma leitura da situação à luz do direito ao confronto e 

do art. 111 da Constituição italiana. Segundo sustenta, na medida em que o art. 111 c. 4 estipula não serem 

admissíveis para condenar o acusado provas obtidas a partir de fontes que sempre e voluntariamente se 

recusaram a confrontar apenas o incriminado ou seu defensor, sem qualquer referência ao órgão acusatório, 

somente os elementos de prova oriundos das respostas confrontadas por aqueles podem ser admitidas. Isso 

porque, mesmo que algumas perguntas formuladas pela acusação a respeito de um determinado objeto de prova 

tenham sido respondidas, caso o declarante se negue a responder às perguntas defensivas sobre este mesmo 

objeto de prova, pode-se afirmar que o declarante sempre e voluntariamente se esquivou do confronto com 

aquele que incrimina ou seu defensor. Portanto, caso o declarante responda a determinadas perguntas da 

acusação, porém, na fase procedimental contraposta, recusa-se a ser contraexaminado pela defesa a respeito 

daquele específico thema probandum, os elementos das respostas dadas à acusação tornam-se inadmissíveis. 

Cf. L’imputato nel procedimento connesso: Diritto al silenzio e obbligo di verità. Padova: Cedam, 2003, pp. 

423-25. 
381 TONINI, Paolo. Il diritto dell’imputato a interrogare colui che lo accusa e diritto di non rispondere. In: 

Diritto Penale e Processo, v. 1, n. 3, 1997, pp. 353-57. Esse direito comporta uma exceção em peculiares casos 

de imputados em procedimento conexo — as testemunhas assistidas —, a qual será comentada mais adiante 

(cf. Tópico 4.3.2 infra). 
382 Art. 66 do CPP-I. 
383 TONINI, Paolo. La prova cit., p. 146. 
384 Art. 209 c. 1 do CPP-I. 
385 Algumas regras deste procedimento probatório, inclusive especificamente sobre a Itália, já foram 

comentadas no Tópico 1.4.3 supra. 
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testemunhas, peritos, imputados, etc., após a fase procedimental de contraexame386. É 

desejável que o juiz guarde sua posição de controle do ato, não se substituindo às partes na 

produção da prova387. Contudo, a cultura inquisitória italiana, na prática, acaba permitindo 

que o juiz, a despeito da atenção às regras procedimentais, acabe exercendo papel 

excessivamente proativo na produção da prova, com base em justificativas padronizadas, 

como a ambiguidade das declarações da testemunha ou a insuficiência da prova produzida388. 

Sobre a possibilidade de o acusado proceder ele próprio ao exame das testemunhas, 

o debate ganhou corpo com a Emenda à Constituição em relação ao art. 111.389 O documento 

constitucional afirma que a responsabilidade criminal do acusado não pode ser comprovada 

com base em declarações feitas por quem sempre se esquivou voluntariamente de confrontar 

o acusado ou seu defensor (“all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”). 

O emprego da conjunção alternativa levou alguns autores a afirmar a possibilidade 

constitucional de o acusado invocar um direito de examinar e contraexaminar testemunhas 

pessoalmente, prevalecendo tal disposição sobre a norma infraconstitucional do art. 498 c. 1 

do CPP-I, segundo a qual são o representante da acusação pública e o defensor técnico os 

encarregados de proceder ao exame das testemunhas390. Porém, uma maioria de autores 

inclina-se pela refutação à possibilidade de exame pessoal pelo imputado391. 

Em relação às regras de exclusão probatória, o sistema italiano é, na prática, 

bastante mais tímido do que aquele vislumbrado nas duas jurisdições anteriormente 

estudadas (EUA e Inglaterra). Ainda que elementos de prova hearsay não sejam utilizáveis 

no processo penal italiano e existam expressas disposições legais sobre vedação de 

formulação de certas perguntas392, poucas objeções contra perguntas que tendam a fazer 

introduzir tais elementos como prova ou mesmo contra o seu ingresso já ocorrido no 

processo são levantadas na prática. Duas razões podem ser apontadas para isso. Primeiro, a 

principal norma sobre hearsay — o art. 195 do CPP-I, que trata do “testemunho indireto” 

(testimonianza indiretta) — claramente é estruturada para ser invocada após a introdução 

desses elementos de prova no processo. Segundo, assume-se que o juiz togado é capaz de 

                                                           
386 Art. 499 c. 6 e art. 506 c. 2, do CPP-I, respectivamente. 
387 Sobre a posição do juiz no esame incrociato, ver ESPOSITO, Giovanni. Considerazioni sulla posizione del 

giudice nella cross-examination. In: Archivio Penale, v. 26, 1970, pp. 381-386. 
388 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 176. 
389 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 177. 
390 MAFFEI, Stefano. Il diritto al confronto con l’accusatore. Piacenza: La Tribuna, 2003, pp. 307-09. 
391 Cf., por todos, PAULESU, Pier Paolo. Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale. Torino: 

Giappichelli, 2002, p. 242. 
392 Art. 499 do CPP-I. Mais comentários foram feitos no Tópico 1.4.3 supra. 
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uma análise técnica dos elementos dos autos, sendo apto a separar aqueles valoráveis 

daqueles inutilizáveis como prova para a formação de um justo convencimento393. 

 

 

4.3.2 TESTEMUNHA AUSENTE E DECLARAÇÕES DO CORRÉU NA 

JURISDIÇÃO ITALIANA 

 

O art. 111 c. 4 da Constituição italiana estabelece que ninguém poderá ser 

condenado com base em elementos de prova oriundos de fonte que voluntariamente tenha 

evitado confrontar-se com o imputado ou seu defensor. O dispositivo reverberou na reforma 

infraconstitucional, sendo quase replicado no art. 526 c. 1-bis do CPP-I394. Adicionalmente, 

o mesmo artigo do documento constitucional dispõe que exceção se dá por consentimento 

do imputado na introdução das declarações extrajudiciais, por uma impossibilidade de 

natureza objetiva, ou por conduta ilícita do próprio imputado (c. 5395). 

A primeira hipótese excludente ocorre, na prática, primordialmente quando os 

elementos em questão são favoráveis ao acusado ou se referem a questão incidental de 

interesse da defesa396. Já as hipóteses de conduta ilícita do próprio acusado diz respeito à 

intimidação ou às ameaças que o imputado perpetre contra a fonte de prova397. Por fim, a 

impossibilidade de natureza objetiva pode ser verificada em razão de morte ou de doença 

grave398. Mesmo nestes casos, os elementos não poderão ser introduzidos no processo se a 

impossibilidade objetiva de comparecimento da testemunha em razão de morte ou de doença 

grave era razoavelmente previsível. Nessas situações, para se evitar prejuízos à posição 

processual da parte interessada, deve-se requerer a produção da prova sob contraditório em 

                                                           
393 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 183. 
394 “La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell’imputato o del suo difensore”. 
395 “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 

dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”. 
396 TONINI, Paolo. Imputato “accusatore” ed “accusato” nei principali ordinamenti processuali dell’Unione 

Europea. In: Aa. Vv. Le nuove leggi penali: Abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze 

giudiziarie – Problemi attuali della giustizia penale. Padova: Cedam, 1998, p. 261. 
397 Cass. crim., sez. II, sent. 15/10/2008, n. 38894. 
398 Cort. Cos., sent. 440/2000. 
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um incidente probatorio399, perante o juiz da fase preliminar, e no qual todo o paradigma 

confrontativo será aplicado400. 

Como já deve ter sido possível inferir, a redação do art. 111 c. 4 da Constituição 

italiana também é amoldável à hipótese imersa no tema-problema deste trabalho — quando 

a testemunha é também criminalmente imputada da prática do mesmo crime ou de crime 

conexo e não comparece em juízo ou, em comparecendo, exerce seu direito de permanecer 

em silêncio. Concernente a isso, o art. 513 c. 1 do CPP-I401 estabelece que as declarações 

extrajudiciais, dentro desta hipótese de testemunha ausente, somente serão aceitas se houver 

concordância da parte interessada, ou seja, daquela a quem as declarações se referem. 

No entanto, duas exceções foram consagradas na legislação infraconstitucional, a 

fim de se evitar a perda de importantes elementos obtidos na fase de investigações a respeito 

de fatos envolvendo múltiplos agentes. A primeira delas diz respeito, novamente, às 

condutas ilícitas perpetradas pelo réu objetivando gerar a impossibilidade de produção das 

declarações judiciais. Quando provas da ação ilícita que tinha por fim calar o declarante são 

introduzidas no processo, as declarações extrajudiciais podem ser apresentadas como prova 

contra o autor do ilícito402. A segunda exceção é a respeito das chamadas “testemunhas 

assistidas” (testimoni assistiti). Nessa hipótese especial sobre acusados em procedimentos 

conexos, os crimes imputados são remotamente conectados, consoante disposto no art. 12 c. 

1(c): foram praticados com o objetivo de assegurar o sucesso da empreitada criminosa ou 

para ocultar sua eventual descoberta403. As testemunhas assistidas sempre depõem na 

                                                           
399 Trata-se de um incidente jurisdicional para a antecipação do momento de produção da prova em 

contraditório. Está regulado no Livro Quinto (indagini preliminari e udienza preliminare), Título VII 

(incidente probatorio), arts. 392 a 404 do CPP-I. 
400 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 202. 
401 “Il giudice, se l’imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che 

sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia 

giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza 

preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso 

[...]”. 
402 Art. 513 c. 1, parte final, remetendo ao art. 500 c. 4, ambos do CPP-I (“Quando, anche per le circostanze 

emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, 

minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le 

dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite 

al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate”). 
403 “se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”. 
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presença de um defensor técnico404 e possuem dever de veracidade a respeito de fatos de 

outrem, não sendo obrigados a produzir provas contra si mesmos405. 

No sistema processual penal italiano, quando o assunto são as declarações de 

corréu, um tema se sobressai: a valoração dos elementos de prova. A chiamata di correo ou 

chiamata in correità (como já visto, as declarações feitas por um corréu no mesmo processo 

ou em processo conexo406) possui regra legal de valoração positivada no art. 192 c. 3 do 

CPP-I. A seu turno, as declarações das “testemunhas assistidas”, por imposição do art. 197-

bis c. 6 do CPP-I407, também exigem a corroboração das declarações feitas em face de outro 

réu. Sem dúvida, os dispositivos legais em questão reconhecem e pressupõem uma 

desconfiança em relação às declarações proferidas por quem é também criminalmente 

acusado408. Convém novamente transcrever o dispositivo em estudo (art. 192 c. 3 do CPP-

I): 

 

Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata 

in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente 

agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 

 

A primeira observação que pode ser feita ao dispositivo acima transcrito é a 

demanda por corroboração (em italiano, riscontro ou corroborazione) em relação a outros 

elementos de prova. Isso significa que a verificação da atendibilidade dos elementos de 

prova (chiamata di correo) não pode se dar por uma valoração das próprias declarações do 

coimputado409. Portanto, diante da ausência de elementos de prova oriundos de outras fontes 

que possam dar suporte corroborativo às declarações do corréu, a chiamata in correità não 

pode ser valorada em face da parte por ela prejudicada410. 

                                                           
404 Art. 197-bis c. 3 do CPP-I: “il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è 

designato un difensore di ufficio” 
405 Art. 197-bis c. 4, segunda parte, do CPP-I: “il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che 

concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti”. 

Para críticas a essa exceção, ver AMODIO, Ennio. Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità 

dell’imputato sul fatto altrui. In: Cassazione Penale, v. 41, n. 12, 2001, pp. 3594-97. 
406 Cf. Tópico 3.1.2 e seus subitens supra. 
407 “Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si 

applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 3”. 
408 Sobre isso, ver CHIARA, Giuseppe di. Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa. In: 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, v. 30, n. 2, 1987, pp. 222-24. 
409 TONINI, Paolo. La prova cit., p. 149. 
410 Isso já era defendido por Michele Bonetti antes mesmo da entrada em vigor do atual CPP-I. Cf. La chiamata 

di correo: Rasegna critica. In: L’indice Penale, v. 20, n. 1, 1986, pp. 67-68. Na vigência da atual legislação 

processual penal italiana, ver TONINI, Paolo. La prova cit., p. 149. Dentre os precedentes, ver Cass. crim., 

sez. IV, sent. 03/09/1996, n. 205990. 
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Uma segunda observação leva em conta o livre convencimento, princípio vigente 

no direito italiano. Segundo Paolo Tonini, ainda que a corroboração seja positiva — ou seja, 

existam outros elementos de prova que indiquem a atendibilidade das declarações do corréu 

—, isso não significa uma regra de julgamento segundo a qual o juiz deve decidir conforme 

apontam aqueles elementos de prova. Por força de seu livre convencimento, admissível a 

chamada, deve o juiz verificar se os elementos de prova são úteis à demonstração do fato 

imputado411. 

Além disso, a doutrina italiana divide a corroboração em intrínseca e extrínseca412. 

A primeira diz respeito à pessoa do declarante e às características das declarações; a segunda, 

corresponde ao conteúdo destas declarações. Na corroboração intrínseca, deve-se analisar 

fatores como a credibilidade e a personalidade do declarante, condenações anteriores, sua 

motivação para depor em desfavor do outro réu, seu relacionamento passado com aquele que 

incrimina413. Posteriormente, deve-se explorar os elementos das próprias declarações e a 

conjuntura de sua produção, verificando-se precisão, consistência, verossimilhança, 

constância das afirmações nas diversas ocasiões em que se pronunciou ao longo de toda a 

persecução penal, espontaneidade, etc.414 Passo seguinte, na corroboração extrínseca, deve-

se confrontar as declarações do corréu em face de outros elementos de prova advindos de 

outras fontes de prova, verificando-se a convergência das informações processuais em 

relação aos fatos imputados ao réu415. 

Convém destacar que todo o caminho da formação do convencimento do juiz deve 

ser exposto na motivação de seu ato jurisdicional decisório, no qual deve conter os critérios 

adotados para a avaliação dos elementos de prova e dos elementos de corroboração, e os 

motivos pelos quais as provas opostas não serviram ao resultado416, sob pena de nulidade da 

sentença417. 

                                                           
411 TONINI, Paolo. La prova cit., pp. 150-51. Nos precedentes, ver Cass. crim., sez. I, sent. 02/03/1996, n. 

205280. 
412 UBERTIS, Giulio. La prova penale: Profili giuridici ed epistemologici. Torino: UTET, 1995, p. 95. 
413 UBERTIS, Giulio. La prova cit., 95; MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 188-89. 
414 UBERTIS, Giulio. La prova cit., 95; MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 189. 
415 UBERTIS, Giulio. La prova cit., 95; MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 189. Para detalhes 

sobre as corroborações intrínsecas e extrínsecas, com diversos exemplos e referências a precedentes dos 

Tribunais italianos, cf. BEVERE, Antonio. La chiamata di correo: Itinerario del sapere dell’imputato nel 

processo penale. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2001, pp. 26-32. 
416 Art. 192 c. 1 do CPP-I: “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e 

dei criteri adottati”. 
417 Art. 606 c. 1(e) do CPP-I: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: 

[...]mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del 

provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. 
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4.4 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

4.4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Assinada em 1950, a CEDH tornou-se efetiva em 1953, após a ratificação por oito 

países: Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido e 

Suécia. Até 2006, quando ocorreu a mais recente ratificação (Montenegro), 47 (quarenta e 

sete) países já a ratificaram e atualmente a incorporaram418. Pode-se afirmar que o sistema 

europeu de proteção dos direitos humanos é o mais avançado e efetivo do mundo na tutela 

destes interesses internacionalmente assegurados. Seu catálogo inclui a proteção de direitos 

civis e políticos de todos os indivíduos — sejam eles cidadãos, estrangeiros ou refugiados 

— que estejam na jurisdição dos Estados Partes419. Função também de suma importância é 

a proteção destes direitos humanos em face de ações estatais arbitrárias, o que é percebido 

pelo reconhecimento do direito de petição individual420 e pela submissão do Estado Parte à 

jurisdição do TEDH421. 

Como requisitos gerais de admissibilidade de uma petição ao TEDH, mister o 

esgotamento de todas as vias recursais domésticas e o atendimento do prazo de seis meses 

contados a partir da data da última decisão proferida pela jurisdição interna422. Assim, no 

campo processual penal, as petições geralmente são apresentadas por pessoas criminalmente 

condenadas em julgamento mantido pela Suprema Corte ou pelo Tribunal Constitucional de 

um Estado Parte, e a maioria dos casos neste campo lida com tortura ou tratamento desumano 

(art. 3 da CEDH) ou com a injustiça de procedimentos criminais (art. 6 da CEDH)423. 

Importante destacar que a análise do TEDH sobre um caso admitido é restrita à averiguação 

de violações a direitos humanos naquele caso concreto. Não é competência do TEDH decidir 

                                                           
418 A lista dos países está disponível em https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005. Acesso em: 14/11/2017. 
419 Também assim: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 71. 
420 Art. 34 da CEDH. 
421 Art. 19 da CEDH. Sobre isso: OSBORNE, Craig. Hearsay and the European Court of Human Rights. In: 

Criminal Law Review, v. 40, n. 4, 1993, p. 255. 
422 Art. 35(1) da CEDH. 
423 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 72. 
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se o direito positivo de um Estado Parte viola ou não oferece proteções a direitos humanos, 

ou se o direito doméstico foi aplicado equivocadamente pelas instâncias nacionais424. 

No que concerne às garantias processuais (art. 6), verifica-se a estipulação de um 

direito genérico, de grande abrangência, qual seja, o direito a um processo justo (fair 

hearing, na versão oficial em língua inglesa),425 aplicável a todos os tipos de procedimentos. 

Além disso, o mesmo art. 6 prevê, nos §§ 2 e 3, direitos específicos426 aos procedimentos 

criminais: respectivamente, a presunção de inocência e um catálogo de “direitos mínimos” 

elencados em cinco alíneas. Por essa disposição mais detalhada em relação às garantias 

fundamentais processuais penais, o TEDH já afirmou que os Estados Partes “have greater 

latitude when dealing with civil cases concerning civil rights and obligations than they have 

when dealing with criminal cases”427. 

Além disso, o TEDH, com elevada frequência, analisou supostas violações ao art. 

6(3) em conjunto com o art. 6(1), sempre repousando posicionamento de que a Corte deve 

avaliar se o processo, como um todo, foi justo (“evaluation of the proceedings as a 

whole”)428. Nesse contexto, nenhuma clara distinção jamais foi traçada entre as garantias 

gerais do art. 6(1) e aquelas específicas do art. 6(3), chegando-se a afirmar que essas apenas 

exemplificam garantias mínimas que devem ser asseguradas ao acusado para que passe por 

um processo justo429. 

A consequência, especificamente em relação ao art. 6(3)(d), é a dificuldade em se 

extrair dos posicionamentos do TEDH uma linha clara a distinguir o conceito global de 

equidade e a especificidade sobre a forma como a prova testemunhal foi produzida e valorada 

                                                           
424 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 72. Stefano Maffei também destaca ser possível que os 

Estados Partes estipulem, internamente — e geralmente o fazem —, que o reconhecimento de violação a 

direitos humanos enseja a reabertura do julgamento doméstico, com possibilidade de reversão pela própria 

jurisdição interna. Cf. MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 72, n. 10. 
425 Art. 6(1) da CEDH. Destaque-se ser pacífica a equivalência entre expressões como fair hearing, fair trial, 

e fair trial proceedings. Cf. VIERING, Marc. Right to a fair and public hearing. In: VAN DIJK, Pieter; et alia 

(Eds.). Theory and practice of the European Convention of Human Rights. 4. ed. Antwerpen: Intersentia, 2006, 

p. 578. 
426 Conforme já visto (cf. Tópico 2.2 supra), o direito ao confronto está plasmado no art. 6(3)(d), sob a fórmula 

“interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação”. 
427 Dombo Beheer v. The Netherlands, 27/10/1993, § 32, Series A no. 274. 
428 Cf., mais remotamente, por exemplo, Kostovski v. The Netherlands, 20/11/1989, § 39, Series A no. 274; 

Delta v. France, 19/12/1990, § 35, Series A no. 191-A; Isgrò v. Italy, 19/02/1991, § 31, Series A no. 194-A. 

Mais recentemente, cf., por exemplo, Blokhin v. Russia, no. 47152/06, § 156, ECHR 2013. 
429 Adolf v. Austria, no. 8269/78, Commission Report 08/10/1988, § 64, Series B no. 43. Alguns autores 

criticam essa abordagem unificante das garantias da CEDH, considerando-a insuficiente e incoerente, além de 

não cumprir com o papel do TEDH de claramente definir os direitos das pessoas criminalmente acusadas. Cf., 

por todos, GOSS, Ryan. Criminal fair trial rights: Article 6 of the European Convention on Human Rights. 

Oxford: Hart, 2014, pp. 124-25. 
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no âmbito interno430. Ao analisar alegadas violações ao direito de examinar as testemunhas 

contrárias, o TEDH não traça um conteúdo deste direito a constituir um paradigma a ser 

aplica pelos Estados Partes para proteger direitos humanos, mas apenas, à luz da visão do 

processo as a whole, analisa se é possível concluir que aquele caso concreto, visto em 

retrospecto (“olhando pelo retrovisor”), foi justo. 

Em virtude dessa linha decisória, é inviável a busca de uma análise a respeito do 

paradigma confrontativo a partir da jurisprudência do TEDH, tal como pode ser empreendido 

para as jurisdições inglesa e italiana nos Tópicos anteriores. Como a Corte não traça um 

conteúdo específico para o direito do art. 6(3)(d) a ser seguido pelo ordenamento interno dos 

Estados Membros e suas decisões apenas analisam se o processo, como um todo, foi justo, 

a jurisprudência acaba se direcionando para análises de restrições ao direito ao confronto. 

Ou seja, objetiva estipular quando se pode afirmar que a restrição ao confronto entre o 

acusado e a testemunha contrária ocasiona a injustiça do procedimento como um todo. Com 

efeito, o TEDH entende que a admissibilidade dos elementos de prova deve ser regulada 

pelo ordenamento interno de cada Estado Parte, e a valoração destes elementos deve ser 

realizada pelas Cortes e Tribunais domésticos. A função do TEDH, seria, pois, analisar se o 

processo, considerado em seu todo, foi justo431. 

Importante destacar que, na análise do processo como um todo, está incluída, por 

óbvio, a atividade instrutória. Por exemplo, a extração de elementos de prova por meio de 

tortura não é admitida pela Corte, independentemente das disposições internas de cada 

Estado Parte432. Com relação às outras normas sobre admissibilidade probatória, o TEDH 

esquiva-se de analisar se determinado elemento de prova deveria ter sido introduzido no 

processo ou não, deixando grande margem de discricionariedade aos ordenamentos jurídicos 

domésticos. Uma provável justificativa a essa postura é fato de o TEDH congregar uma 

enorme quantidade de Estados Partes que vivenciam culturas jurídicas diferentes, devendo, 

ainda assim, estabelecer a aplicação e a proteção direitos humanos, de maneira única, para 

todos eles433. Essa postura também está alinhada com a competência da Corte em decidir 

                                                           
430 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 79. 
431 Kostovski cit., § 39; Windisch v. Austria, 27/09/1990, § 25, Series A no. 186. 
432 Cf., por exemplo, Selmouni v. France, 25803/94, ECHR 1999-V; Akkoç v. Turkey, nos. 22947/93 e 

22948/93, ECHR 2000-X; e Harutyunyan v. Armenia, no. 36549/03, ECHR 2007-III. 
433 OSBORNE, Craig. Hearsay cit., 256; JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. The internationalisation 

cit., pp. 26-27. 
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casos concretos, e não em rever a aplicação do direito pelas jurisdições domésticas ou avaliar 

as normas internas em abstrato434. 

Antes de iniciarmos nossa investigação sobre a jurisprudência do TEDH a respeito 

do direito ao confronto, dois problemas devem, desde logo, colocam-se: a terminologia da 

cláusula de confronto do art. 6(3)(d) e o conceito de “testemunha” para o direito europeu. 

Como padrão que aceita o direito ao confronto como um direito humano 

fundamental internacionalmente reconhecido e assegurado em tratados internacionais, 

utilizaremos, no mais das vezes, essa nomenclatura, inclusive para o âmbito da CEDH. O 

TEDH, todavia, não possui essa preocupação terminológica. Dois motivos podem ser 

apontados para isso. Primeiro, que a teoria dos significados autônomos autoriza a adoção de 

conceitos próprios que servem à universalização da aplicação dos direitos humanos aos 

Estados Partes, por vezes diferindo dos conceitos dos sistemas jurídicos internos435. 

Segundo, o próprio TEDH entende que sua função é de aplicação de conceitos substantivos, 

e não formais, preocupando-se com um conteúdo que proteja direitos humanos e assegure 

um processo justo aos indivíduos, independentemente da classificação jurídica ou da 

terminologia que uma determina cláusula da CEDH possua436. 

Reconhecendo o direito ao confronto substancialmente, o TEDH já se valeu de 

diversas terminologias para se referir ao mesmo direito assegurado pelo art. 6(3)(d), ora em 

estudo. Enquanto a CEDH adota “right to examine or have examined witnesses against him”, 

o TEDH já se referiu a esse direito como “confrontation”437, “examine or have examined”438, 

“cross-examine”439, “challenge”, “question” e “challenge and question” em um mesmo 

julgamento440, e terminologias diversas aleatoriamente441. 

O segundo problema que desde logo se coloca é a noção de “testemunha” adotada 

pela Corte de Estrasburgo442. Isso porque, conforme inclusive já pudemos observar ao 

analisar as jurisdições inglesa e italiana, cada país possui uma classificação processual a 

                                                           
434 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 81. 
435 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 74. 
436 Ver Deweer v. Belgium, 27/02/1980, § 44, Series A no. 35. 
437 Saïdi v. France, 20/09/1993, § 44, Series A no. 261-C. 
438 Taxquet v. Belgium, no. 926/05, § 58, ECHR 2009. 
439 Solakov v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 47023/99, § 58, ECHR 2001-X. 
440 Bocos-Cuesta v. The Netherlands, no. 54789/00, §§ 63, 66 e 68, ECHR 2005. 
441 Caka v. Albania, no. 44023/02, §§ 102 (challenge e examine or have examined), 105 (cross-examine) e 114 

(to confront), ECHR 2009. 
442 Em detalhes, ver SUMMERS, Sarah. Fair trials: The European criminal procedural tradition and the 

European Court of Human Rights. Oxford: Hart, 2007, pp. 132 e ss. 
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respeito de quem é considerado testemunha443. Problema parecido foi enfrentado pelo TEDH 

em Engel v. The Netherlands, no qual o conceito de “criminal charge” foi posto em cheque. 

A Corte percebeu que: 

 

If the Contracting States were able at their discretion to classify an offence as 

disciplinary instead of criminal, or to prosecute the author of a ‘mixed’ offence on 

the disciplinary rather than on the criminal plane, the operation of the 

fundamental clauses of Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7) would be subordinated to 

their sovereign will. A latitude extending thus far might lead to results 

incompatible with the purpose and object of the Convention. The Court therefore 

has jurisdiction, under Article 6 (art. 6) and even without reference to Articles 17 

and 18 (art. 17, art. 18), to satisfy itself that the disciplinary does not improperly 

encroach upon the criminal444. 

 

O mesmo paralelo pode ser traçado em relação à definição de testemunha, pois, 

acaso pudesse este conceito ser restrito à definição processual dada por cada Estado Parte, o 

direito ao confronto, enquanto direito assegurado pela CEDH, poderia sofrer indevidas 

restrições445. Ao longo da construção jurisprudencial do TEDH em relação ao art. 6(3)(d), 

não se verifica a limitação do conceito de testemunha àqueles que prestam declarações 

judiciais, são desinteressados na causa e/ou prestam juramento de dizer a verdade. Ao 

contrário, a Corte adota um conceito “elástico” para testemunhas que independe do status 

processual atribuído pelo sistema jurídico interno dos Estados Partes446. A jurisprudência do 

TEDH frequentemente incluiu quem presta declarações extrajudiciais mas não comparece 

em juízo447; a fonte de declarações escritas que foram lidas em juízo448; as vítimas449; etc. 

nesta acepção ampla de “testemunha”450. 

                                                           
443 Também o conceito de “testemunha” no âmbito da aplicação da CEDH é pertinente à teoria dos significados 

autônomos. 
444 Engel v. The Netherlands, 08/06/1976, § 81, Series A no. 22. Para comentários sobre este julgamento e 

sobre o conceito de “criminal charge” para fins da incidência do art. 6(1), cf. STAVROS, Stephanos. The 

guarantees for accused persons under Article 6 of the European Convention on Human Rights: An analysis of 

the application of the Convention and a comparison with other instruments. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993, 

pp. 2-8. 
445 LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico: 

Studio sul contraddittorio nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nel sistema processuale penale 

italiano. Torino: Giappichelli, 2008, p. 180. 
446 LONATI, Simone. Il diritto dell’accusato cit., p. 179. 
447 Asch v. Austria, 26/04/1991, § 25, Series A no. 203. 
448 Isgrò cit., § 33. 
449 Verdam v. The Netherlands (dec.), no. 35253/97, ECHR 1999. 
450 Apesar de trabalhar a definição de “testemunha”, assim como fizemos no Tópico 2.3, enquanto que a 

Suprema Corte dos EUA se debruça sobre um conceito de “declarações testemunhais”, pode-se afirmar que as 

abordagens são equiparáveis e se alinham, ainda que apenas implicitamente. Nesse mesmo sentido: MAFFEI, 

Stefano. The right to confrontation cit., p. 85. A grande diferença entre o direito ao confronto no direito europeu 

e no direito norte-americano restará percebida pela análise da jurisprudência do TEDH empreendida neste 

Tópico. Anote-se, desde já, que essa diferença diz respeito às restrições admitidas. Na realidade, a evolução 

dessas duas jurisdições caminhou em sentidos opostos: enquanto no EUA seguiu-se no sentido de um 

afastamento da visão do confronto como medida de reliability, o TEDH acabou, cada vez mais, reduzindo o 
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Nessa linha, e como já se poderia esperar, corréus (acepção ampla) também são 

considerados testemunhas para os fins da incidência do art. 6(3)(d)451, independentemente 

da classificação processual, ou do dever de veracidade, ou da própria titularidade do direito 

ao silêncio452. 

 

 

4.4.2 ANTECEDENTES DA CORTE 

 

Definido o entendimento amplo de “testemunha” adotado pelo TEDH, passemos a 

analisar a aplicação do direito ao confronto em sua jurisprudência. Muitos dos casos a serem 

analisados trabalham com a hipótese de testemunha ausente (situações em que elementos de 

prova hearsay são novamente trazidos a debate). Essa hipótese é deveras pertinente ao 

escopo do presente trabalho. Como já tivemos a oportunidade de mencionar ao analisar a 

jurisdição inglesa, a situação mais evidente de interesse do direito confronto ao presente 

trabalho ocorre quando declarações extrajudiciais de um coimputado — no mesmo processo 

ou em um conexo — são inseridas como prova sem que tenham sido desafiadas pelo réu por 

meio do competente procedimento probatório para produção da prova. Os motivos para a 

“ausência” do corréu abrangem os mesmos para quaisquer testemunhas, acrescido da 

particularidade de, em muitas jurisdições, a fonte poder exercer, inclusive em juízo, o direito 

de permanecer em silêncio. Em todas essas hipóteses, para fins de estudo do direito ao 

confronto, o corréu é tomado como “testemunha ausente”453. Por essa razão, em termos de 

                                                           

direito ao confronto a uma aferição de reliability a cargo da discricionariedade dos Estados Partes. Para 

comparações mais detalhadas entre o direito ao confronto nos EUA e aquele do TEDH, ver: JACKSON, John 

D.; e SUMMERS, Sarah. The internationalisation cit., pp. 330-31; SUMMERS, Sarah. The right to 

confrontation after Crawford v. Washington: A ‘Continental European’ Perspective. In: International 

Commentary on Evidence, v. 2, n. 1, 2004, pp. 1-13; e FRIEDMAN, Richard D. The confrontation right across 

the systemic divide. In: JACKSON, John D.; LANGER, Máximo; e TILLERS, Peter (Eds.). Crime, procedure 

and evidence in a comparative and international context: Essays in honour of Mirjan Damaška. Oxford: Hart, 

2008, pp. 261-71. 
451 Isgrò cit.; Ferrantelli and Santangelo vs. Italy, 07/08/1996, §§ 51-52 , Serie A no. 937; Vidal v. Belgium, 

22/04/1999, § 33, Series A no. 235-B; Melnikov v. Russia, no. 23610/03, § 70, ECHR 2010. 
452 Lucà v. Italy, no. 33354/96, § 41, ECHR 2001. “In that regard, the fact that the depositions were, as here, 

made by a co-accused rather than by a witness is of no relevance. In that connection, the Court reiterates that 

the term ‘witness’ has an ‘autonomous’ meaning in the Convention system [...]. Thus, where a deposition may 

serve to a material degree as the basis for a conviction, then, irrespective of whether it was made by a witness 

in the strict sense or by a co-accused, it constitutes evidence for the prosecution to which the guarantees 

provided by Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention apply”. 
453 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 51-52. A definição por nós adotada para testemunha 

ausente foi referida na n. 289 supra, neste Capítulo. 
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conteúdo, todas as decisões do TEDH são válidas ao escopo do presente trabalho, ainda que 

a fonte de prova não seja um corréu. 

O primeiro caso envolvendo a análise do art. 6(3)(d)454 e o uso de declarações 

extrajudiciais foi Unterpertinger v. Austria455. O peticionário fora condenado por fatos 

ocorridos em conjuntura de violência doméstica contra a esposa e a enteada. As vítimas não 

depuseram em juízo, pois a legislação processual interna as dispensava de depor. A 

acusação, então, apresentou cópia de seus depoimentos em delegacia, ocorridos durante a 

fase de investigação preliminar. O TEDH entendeu ter havido violação ao art. 6(3)(d), uma 

vez que em nenhuma oportunidade o requerente pode confrontar as vítimas cujas declarações 

basearam, em larga medida (mainly), o decreto condenatório456. Note-se que, neste 

julgamento, apesar de reconhecer que nem sempre a admissão de declarações extrajudiciais 

como prova da acusação corresponde a uma violação ao art. 6(3)(d)457, a Corte não descreveu 

circunstâncias nas quais a admissibilidade poderia ser justa458. 

Em Isgrò v. Italy459, o TEDH entendeu não ter havido violação ao direito ao 

confronto em virtude da introdução de declarações extrajudiciais sem que a fonte de prova 

tivesse comparecido em juízo para depor. Para atingir essa conclusão, a Corte listou motivos 

pelos quais, a despeito da restrição, o processo poder ser considerado justo como um todo. 

A testemunha ausente tinha identidade conhecida pelas partes; houve oportunidade prévia 

de confrontação na fase pré-judicial; a acusação, com esforços razoáveis, tentou evitar a 

indisponibilidade da testemunha; e a prova questionada não era a única a embasar a 

condenação460. 

Por sua vez, em Cardot v. France, a Corte de Estrasburgo entendeu que o processo 

foi justo, uma vez que a defesa do requerente não protestou, no momento oportuno, sua 

contrariedade à apresentação, como prova, das declarações extrajudiciais proferidas por um 

cúmplice que não compareceu em juízo461. 

                                                           
454 Na medida em que o TEDH majoritariamente analisa violação ao art. 6(3)(d) em conjunto com o art. 6(1), 

conforme já explicado, omitiremos, por economia, essa última referência. 
455 24/11/1986, Series A no. 110. 
456 Unterpertinger cit., § 33. 
457 Unterpertinger cit., § 31. 
458 Julgamentos posteriores seguiram a mesma linha. Ver Barberà, Messegue and Jabardo v. Spain, 

06/12/1988, Series A no. 146; Bricmont v. Belgium, 07/07/1989, Series A no. 158; e Delta cit. 
459 Isgrò cit. 
460 Isgrò cit., §§ 33-35. 
461 Cardot v. France, 19/03/1991, § 35, Series A no. 200. 



238 

Destacando o que viria a ser uma questão de alta relevância para a jurisprudência 

do TEDH sobre confrontação (o “peso” probante das declarações não confrontadas), 

apontamos Asch v. Austria462. A base fática deste caso é bastante semelhante a 

Unterpertinger, há pouco referido — agressões em âmbito domiciliar, com a introdução das 

declarações da vítima (única fonte que teve contato direto com o fato imputado) à polícia 

como prova judicial. Contudo, neste caso, o TEDH não vislumbrou violação ao art. 6(3)(d) 

porque as declarações extrajudiciais não eram o único elemento de prova que davam suporte 

à condenação463. 

Já em Artner v. Austria464, a análise do “peso” das declarações extrajudiciais da 

testemunha ausente ensejou maior divergência. Por uma maioria de 5 contra 4 votos, o 

TEDH decidiu não existir violação ao art. 6(3)(d) em razão do uso de declarações escritas 

(uma carta) da vítima inculpando o requerente, sem que ela tivesse comparecido em juízo 

para depor ou mesmo confirmar a autoria da carta. Para a maioria, as declarações escritas 

não foram a única prova da responsabilidade penal do requerente465. Os votos dissidentes 

apontaram que a prova questionada era seguramente a mais importante466, ou que, sem 

aquelas declarações, a condenação poderia não ter ocorrido467. 

Saïdi v. France468, por sua vez, é um caso no qual o TEDH entendeu ter havido 

violação ao art. 6(3)(d). O peticionário fora condenado por tráfico de entorpecentes e por 

homicídio culposo contra dois usuários de drogas. A condenação baseou-se em declarações 

de outros traficantes e usuários à polícia e ao juiz da fase investigatória. Essas testemunhas 

não depuseram em juízo, “for their own personal reasons”469. A Corte entendeu que os 

elementos extrajudiciais introduzidos como prova judicial constituíam a única base 

probatória para a condenação470, razão pela qual se considerou a violação à cláusula do 

confronto. 

                                                           
462 Asch cit. 
463 Asch cit., § 30: “Above all it is clear from the file that [the] statements... did not constitute the only evidence 

on which the first-instance court based its decision”. 
464 28/08/1992, Series A no. 242-A. 
465 Artner cit., § 24: “[the] contested statements were not the only evidence on which the Regional Court based 

its finding”. 
466 Artner cit., dissenting opinion by Judge Thór Vilhjálmsson. 
467 Artner cit., joint dissenting opinion by Judges Walsh, McDonald and Palm, § 2. 
468 20/09/1993, Series A no. 261-C. 
469 Saïdi cit., § 19. 
470 Saïdi cit., § 44: “The testimony therefore constituted the sole basis for the applicant’s conviction, after 

having been the only ground for his committal for trial”. 
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Em Ferrantelli and Santangelo vs. Italy471, caso que envolveu também declarações 

extrajudiciais de um suposto cúmplice, decidiu-se que não houve violação ao art. 6(3)(d). 

Os requerentes foram condenados pelo homicídio de dois agentes policiais. Ante todas as 

matérias suscitadas na petição ao TEDH, o resultado negativo aos requerentes a respeito do 

direito ao confronto, no final das contas, não foi relevante472. Contudo, a fundamentação do 

TEDH para decidir esta questão demonstra que a análise da justiça do procedimento em 

relação ao uso de declarações extrajudiciais não confrontadas em juízo pode demandar a 

análise de diversos fatores, bem como serviu de início para a fixação de regras para análise 

de violações ao art. 6(3)(d) a partir do “peso” das declarações não confrontadas. 

Ainda sobre Ferrantelli, o conjunto probatório dos autos incluía as confissões 

extrajudiciais de ambos os peticionários e de um outro coautor. Esse último admitira a prática 

dos homicídios e implicara os peticionários como coautores em uma tomada de depoimento 

sem a presença de um advogado. Em ocasião um pouco posterior, agora na presença de seu 

advogado, o cúmplice reafirmou sua responsabilidade, mas exculpou os requerentes. As 

declarações extrajudiciais do cúmplice foram utilizadas no processo contra os requerentes, 

mas aquele não compareceu em juízo, pois se suicidou na prisão. Em nenhuma fase da 

persecução os requerentes puderam confrontar as declarações incriminadoras do cúmplice. 

Além disso, os requerentes retrataram-se de suas confissões em juízo e afirmaram que a 

confissão em solo policial se deu em virtude de coação. Para sustentar a imputação, a 

acusação apresentou as confissões extrajudiciais dos requerentes473. Fundamentando sua 

conclusão pela inexistência de violação, o TEDH entendeu não ter sido apurada qualquer 

base para amparar a alegação de que as confissões dos requerentes foram obtidas mediante 

coação e, portanto, a introdução de suas confissões extrajudiciais fora legítima474. 

O acórdão de Ferrantelli, ao tratar da introdução das declarações extrajudiciais do 

cúmplice falecido, o TEDH expos bases para o tratamento das violações ao direito ao 

confronto. Como regra, todas as provas devem ser produzidas na presença do acusado em 

uma audiência pública, assim como deve-lhe ser oportunizado o confronto com as 

                                                           
471 Ferrantelli cit. 
472 A TEDH entendeu ter havido violação ao art. 6(1) da CEDH, em virtude de o processo, injustificadamente, 

ter durado mais de 16 (dezesseis) anos, afrontando a sua duração razoável (Ferrantelli cit., §§ 42-43). Além 

disso, entendeu-se também ter havido outra violação ao art. 6(1), no aspecto do julgamento por um juízo 

imparcial. Segundo constou, um mesmo juiz julgou duas vezes o caso, em instâncias diferentes e em ambas 

proferindo édito condenatório (Ferrantelli cit., §§ 54 e 59). 
473 Ferrantelli cit., §§ 8-15. 
474 Ferrantelli cit., § 50. 
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testemunhas contrárias em algum momento da persecução penal475. Contudo, o uso de 

declarações extrajudiciais jamais confrontadas não implica, automaticamente, em violação 

ao art. 6(3)(d), e, no caso concreto, a morte da testemunha não poderia ser prevista pelo 

Estado, tampouco ser considerada como de sua responsabilidade476. Além disso, o TEDH 

analisou as fundamentações feitas pelas instâncias judiciárias italianas e concluiu que as 

declarações em questão foram exploradas em corroboração a outros elementos de prova. O 

TEDH concluiu, então, que, em relação ao direito ao confronto, o julgamento foi justo. 

Os próximos dois casos que serão apontados mostram que o “peso” das declarações 

não confrontadas podem conduzir a resultados opostos, em razão da inexistência, até aquele 

momento, de um modelo teórico para a análise da restrição. 

Em Verdam v. The Netherlands477, o requerente fora condenado pela prática de 

estupro contra três mulheres, mais tentativa de estupro contra uma quarta. Duas vítimas não 

depuseram em juízo, apesar dos esforços das autoridades. A acusação, então, apresentou as 

declarações extrajudiciais feitas à polícia como prova. O TEDH ponderou que, diante da 

impossibilidade de trazer as testemunhas a juízo, as declarações extrajudiciais poderiam ser 

utilizadas, contanto que os direitos do acusado fossem respeitados478. Além disso, 

argumentou-se que a fundamentação levada a cabo pelas instâncias domésticas mostram que 

aquelas declarações foram corroboradas, em detalhes, por outros elementos de prova. Dessa 

maneira, entendeu-se não ter havido violação ao direito ao confronto, pois a condenação não 

foi baseada, em uma extensão decisiva (“to a decisive extent”), em elementos não 

confrontados. 

Já no importante caso Lucà v. Italy479, o TEDH entendeu que houve violação ao 

direito ao confronto. Além de importante para o escopo deste trabalho, por definir que 

coimputados integram o conceito amplo de testemunha, esse caso foi o primeiro no qual os 

padrões da “sole or decisive rule”480 começaram a ser detalhados481. 

                                                           
475 Ferrantelli cit., § 51. 
476 Ferrantelli cit., § 52. 
477 Verdam cit. 
478 Importante reparar que, apesar dessa ponderação do TEDH, em nenhum momento a decisão ora analisada 

responde em que medida e por que os direitos do acusado poderiam ser considerados respeitados no caso 

concreto. 
479 Lucà cit. 
480 Para o escopo desta regra, sole pode ser adequadamente traduzido como único(a) ou exclusivo(a); e decisive, 

como decisivo(a) ou determinante. 
481 Para comentários sobre este julgamento, ver MAFFEI, Stefano. Prova d’accusa e dichiarazioni di testimoni 

“assenti” in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In: Cassazione Penale, v. 41, n. 

10, 2001, pp. 2841-50. 
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Duas pessoas — “N” e “C” — foram presas em flagrante por policiais italianos 

(carabinieri), portando cocaína. Interrogado pelos policiais e pelo promotor público, “N” 

disse que havia comprado parte da droga de “C” para uso próprio, e a outra parte pertencia 

somente a “C”. Além disso, declarou que havia acompanhado “C” até a casa de outras 

pessoas, com a finalidade de tentar comprar mais drogas. Uma dessas casas era de Lucà — 

o requerente. “N” declarou que Lucà havia se comprometido a fornecer 500g de cocaína para 

ser entregue dentro de alguns dias. Note-se que “N” foi ouvido na qualidade de “persona 

che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini” pelos policiais, e não como 

investigado. Por essa razão, não foi assistido por defensor. Mas, ato contínuo, o promotor 

público decidiu que “N” deveria ser suspeito (“indagato”) e, nesta condição, inquiriu-o482. 

O Ministério Público denunciou Lucà, “C” e mais duas pessoas — “A” e “T” — por tráfico 

de entorpecentes. “N” fora denunciado em procedimento conexo pelo mesmo crime e 

intimado a comparecer à audiência do procedimento principal (em que Lucà era réu) como 

testemunha de acusação, mas escolheu exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Lucá 

e os demais acusados (“C”, “A” e “T”) foram considerados culpados483. Nos fundamentos 

da sentença, registrou-se que a principal evidência contra Lucà eram as declarações que “N” 

apresentara ao Ministério Público, uma vez que as declarações feitas aos policiais eram 

inadmissíveis, nos termos do art. 513 do CPP-I, e que essas declarações admitidas eram 

confiáveis, pois foram espontâneas e precisas484. A condenação foi mantida em todas as 

instâncias485. 

Ao julgar o caso Lucà, o TEDH reiterou que a admissibilidade de elementos de 

prova deve ser regulada pelo direito interno, e seu papel não é analisar se um determinado 

elemento de prova deveria ter sido admitido ou não, mas sim se o procedimento como um 

todo, inclusive a forma como as provas foram coletadas, foi justo486. O acórdão consolida 

uma série de considerações sobre confrontation da jurisprudência da Corte. Reiterou-se que 

a prova oral deve, em regra, ser produzida em audiência pública, na presença do acusado, 

com a possibilidade de exercício do contraditório. Há exceções a esses princípios, mas elas 

não devem atentar contra os direitos da defesa. Como regra geral, o art. 6(3)(d) da CEDH 

exige que o arguido tenha uma oportunidade de examinar uma testemunha contrária, ao 

menos em alguma fase da persecução. Contudo, pode revelar-se necessário, em certas 

                                                           
482 Lucà cit., §§ 9-11. 
483 Lucà cit., §§ 12-13 e 16. 
484 Lucà cit., § 17. 
485 Lucà cit., §§ 21-22. 
486 Lucà cit., § 38. 
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circunstâncias, invocar como elemento de prova da acusação depoimentos feitos durante a 

fase de investigação (em particular, quando uma testemunha se recusa a repetir a sua 

declaração em audiência devido a receios por sua própria segurança, ocorrência não 

infrequente nos julgamentos relativos a criminalidade organizada — máfia). Se o imputado 

tiver recebido uma oportunidade adequada para confrontar as declarações, em qualquer fase 

da persecução penal, a sua admissão como prova não violará, por si só, o dispositivo da 

CEDH sob estudo487. 

Inovando no tratamento do right to confrontation da CEDH, a Corte de Estrasburgo 

traçou, pela primeira vez, a chamada sole or decisive rule. Segundo essa regra, para que seja 

considerado violado o direito ao confronto, é necessário que a condenação se baseie 

unicamente ou de forma decisiva (solely or to a decisive degree) nas declarações feitas por 

uma pessoa que o acusado não teve oportunidade de examinar ou ter examinada, em qualquer 

fase da persecução penal488. No caso concreto, na medida em que as instâncias domésticas 

condenaram Lucà exclusivamente (solely) com base nas declarações de “N”, o processo não 

foi justo e, portanto, foi violado o art. 6(3)(d) da CEDH. 

O padrão da sole or decisive rule deixado por Lucà aponta para uma regra bastante 

inflexível: se a condenação foi baseada exclusiva ou determinantemente em elementos de 

prova jamais confrontados pelo acusado, o processo não terá sido justo. A aplicação estrita 

desta regra levou a “atritos” entre o TEDH e a Suprema Corte do Reino Unido489, agravados 

pelo julgamento Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom490. 

 

 

4.4.3 O CASO AL-KHAWAJA 

 

Al-Khawaja fora acusado de dois atos de assédio praticados contra duas pacientes 

enquanto trabalhava como consultor médico em uma clínica de reabilitação. Uma das 

vítimas prestou declarações em solo policial, mas cometeu suicídio antes do julgamento (por 

                                                           
487 Lucà cit., §§ 39-40. 
488 Lucà cit., § 40: “The corollary... is that where the conviction is based solely or to a decisive degree based 

on depositions that had been made by a person whom the accused has had no opportunity to examine or to 

have examined, whether during the investigation or at the trial, the rights of the defence are restricted to an 

extent that is incompatible with the guarantees provided by Article 6”. 
489 Cf. Tópico 4.2.2 supra. 
490 Al-Khawaja cit. 
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motivos alheios ao caso penal). O caso da acusação amparou-se de maneira decisiva nessas 

declarações, as quais ensejaram a condenação de Al-Khawaja em todas as instâncias 

judiciais inglesas491. Tahery492, por sua vez, refere-se, especialmente, a lesão corporal 

dolosa. Uma testemunha identificara Tahery como autor do fato à polícia, mas não depusera 

em juízo por temor ocasionado por telefonemas ameaçadores que recebera (em nenhum 

momento cogitou-se que as ligações fossem feitas por Tahery). Tahery também fora 

condenado em todas as instâncias inglesas493. 

Para decidir, a Quarta Seção aplicou a estrita sole or decisive rule, entendendo que 

em ambas as situações as condenações foram embasadas em elementos não confrontados em 

tal medida que tornaram os processos injustos. Nessa primeira avaliação de Al-Khawaja, o 

TEDH refutou todos os argumentos do Governo britânico no sentido de que o sistema 

jurídico interno oportuniza compensações (counterbalance) aos prejuízos eventualmente 

sentidos pelos acusados em suas posições processuais494. 

A condenação do Governo britânico neste caso, conforme já narrado, reverberou 

no judiciário inglês, conduzindo ao leading case da Suprema Corte britânica R v Horncastle, 

no qual expressamente foi recusada a aplicação do precedente do TEDH495. O Governo 

recorreu à Grande Câmara496. Como afirma Mike Redmayne, Horncastle foi provocativo e 

ocasionou um acórdão mais completo e bem fundamentado que muitas decisões do TEDH 

— inclusive da própria Grande Câmara497. Sem dúvida, a “provocação” teve algum efeito, e 

o resultado divergiu do julgamento da Quarta Seção: em relação a Al-Khawaja, a decisão foi 

reformada e conclui-se não ter havido violação ao art. 6(3)(d) da CEDH; por outro lado, foi 

confirmada a violação no caso de Tahery498. 

                                                           
491 Al-Khawaja cit., §§ 7-17. 
492 Apenas como um esclarecimento redundante à citação, o caso Al-Khawaja corresponde a um julgamento 

conjunto de dois casos: Al-Khawaja, no. 26766/05, ECHR 2009 e Tahery, no. 22228/06, ECHR 2009. O 

acórdão é um só. No entanto, para padronização e simplificação, sempre que possível a referência ao caso é 

feita apenas como Al-Khawaja. 
493 Al-Khawaja cit., §§ 18-21. 
494 Al-Khawaja cit., §§ 42-43 e 47-48. 
495 Cf. Tópico 4.2.2 supra. 
496 Al-Khawaja and Tahery v. United Kigdom [GC], nos. 26766/05 e 22228/06, ECHR 2011. 
497 Cf. Hearsay cit., p. 869. 
498 Al-Khawaja [GC] cit., § 152. Para comentários sobre este julgamento, com resumo mais detalhado sobre os 

fatos, ver CASIRAGHI, Roberta. Testimoni assenti: La Grande Camara ridefinisce la regola della “prova unica 

o determinante”. In: Cassazione Penale, v. 52, n. 9, 2012, pp. 3115-31. 



244 

Para atingir essa conclusão, a Grande Câmara desenhou uma doutrina própria de 

aferição da justiça do procedimento a partir da coleta dos elementos de prova baseada em 

um teste em três etapas. Passemos a comentar o teste de Al-Khawaja. 

 

 

4.4.3.1 O Teste de Al-Khawaja 

 

As etapas do teste de Al-Khawaja para verificação da violação ao direito ao 

confronto em casos de testemunha ausente são: (i) bom motivo para a ausência; ii) sole or 

decisive rule; e iii) fatores de contrabalanceamento499. Conforme traçado neste julgamento, 

cada uma destas etapas devem ser analisadas em sequência500. 

Em resumo, deve ser verificado se houve um bom motivo para que a testemunha 

não prestasse declarações em juízo. Caso exista este bom motivo, deve-se analisar se os 

elementos extrajudiciais serviram à condenação como prova única ou determinante. A 

resposta positiva não conduz mais à violação ao art. 6(3)(d). Agora, a Grande Câmara 

decidiu que deve ser verificado se foram oferecidos contrabalanceamentos e salvaguardas 

procedimentais, e se eles foram assegurados no caso concreto para minimizar os prejuízos 

sentidos pela defesa diante da ausência de confronto. A resposta a essa última etapa definirá 

se houve violação ou não ao art. 6(3)(d)501. 

                                                           
499 Al-Khawaja [GC] cit., §§ 119 e 148. 
500 É bem verdade que o acórdão de Al-Khawaja na Grande Câmara não afirma expressamente que as três 

etapas são sucessivas e prejudiciais entre si, devendo ser seguida estritamente essa ordem de análise. Porém, 

isso é aferível das razões de decidir. À mesma conclusão chegam autores que comentaram o referido 

julgamento. Cf., por exemplo, WILDE, Bas de. A fundamental review of the ECHR right to examine witnesses 

in criminal cases. In: International Journal of Evidence & Proof, v. 17, n. 2, 2013, p. 171; e O’CONNOR, 

Eoin. The right to confrontation, hearsay, and the European Court of Human Rights. In: University College 

Dublin Law Review, v. 14, 2014, pp. 90-92. Em um julgamento posterior, apesar de lidar com testemunha 

anônima, o TEDH, fazendo expressa referência ao precedente de Al-Khawaja na Grande Câmara, optou por 

expressamente assim o afirmar: “in assessing the fairness of a trial involving anonymous witnesses called to 

give oral evidence before the court, Court must examine, first, whether there are good reasons to keep secret 

the identity of the witness... Second, the Court must consider whether the evidence of the anonymous witness 

was the sole or decisive basis of the conviction... Third, where a conviction is based solely or decisively on the 

evidence of anonymous witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. It 

must be satisfied that there are sufficient counterbalancing factors, including the existence of strong procedural 

safeguards, to permit a fair and proper assessment of the reliability of that evidence to take place”. Cf. Ellis, 

Simms and Martin v. United Kingdom, nos. 46099/06 e 46699/06, §§ 76-78, ECHR 2012. 
501 WIDDER, Elmar. The right to challenge witnesses: An application of Strasbourg’s flexible “sole and 

decisive” rule to other human rights. In: Cambridge Journal of International and Comparative Law, v. 3, n. 4, 

2014, pp. 1086-88. 
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Com relação à primeira etapa do teste tripartite, a Grande Câmara afirmou: 

 

The requirement that there be a good reason for admitting the evidence of an 

absent witness is a preliminary question which must be examined before any 

consideration is given as to whether that evidence was sole or decisive. Even 

where the evidence of an absent witness has not been sole or decisive, the Court 

has still found a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) when no good reason has 

been shown for the failure to have the witness examined [...]. As a general rule, 

witnesses should give evidence during the trial and all reasonable efforts will be 

made to secure their attendance. Thus, when witnesses do not attend to give live 

evidence, there is a duty to enquire whether that absence is justified502. 

 

O estabelecimento dessa regra tem o condão de frisar que a aplicação desejável do 

direito ao confronto inclui a produção da prova oral em audiência pública, com vistas ao 

contraditório na produção da prova. Alterações a esse padrão devem ser justificadas e 

estritamente necessárias, bem como devem ter sido empreendidos esforços para garantir a 

presença da testemunha em audiência, admitindo-se declarações não confrontadas como 

ultima ratio. Em desenvolvendo sua teoria, o acórdão cuida apenas de mencionar a morte 

não previsível e o temor gerado por atos do acusado ou a seu mando como justificativas 

aceitáveis para o não comparecimento da testemunha503. 

Sobre a segunda etapa, o acórdão provê uma exposição mais detalhada sobre sole 

evidence e decisive evidence. Segundo o TEDH, o princípio subjacente à questão é que o réu 

deve ter uma oportunidade eficaz de confrontar as provas contrárias a ele como regra em 

primazia. Para dar cumprimento a esse princípio, exige-se não apenas que o acusado conheça 

a identidade de seus acusadores, de modo que esteja em posição de contestar sua probidade 

e credibilidade, mas que ele deve ser capaz de testar a veracidade e a confiabilidade das 

declarações, através de exame oral em sua presença, ao menos em algum momento durante 

toda a persecução penal504. Restrições a isso devem ser feitas com muita cautela. 

Comparando os sistemas de common law e civil law, o TEDH reconhece que a sole or 

decisive rule foi desenvolvida em casos oriundos de países continentais, que não possuem 

regramento de law of evidence, especialmente sobre as exceções de hearsay, comuns nos 

países de common law. Aqueles casos originários, se havidos em países que contasse com 

regras estritas de admissibilidade de hearsay, poderiam não ter sido sequer submetidos à 

                                                           
502 Al-Khawaja [GC] cit., § 120. 
503 Al-Khawaja [GC] cit., §§ 120-22 e 125. Apesar do acórdão não fazer referência a outros exemplo, entende-

se que precedentes do próprio TEDH são válidos para o preenchimento deste requisito. Stefano Maffei provê 

um apanhado de casos em que doenças, impedimentos ou dispensas para depor, residência no exterior e 

exercício do direito ao silêncio por corréus já foram considerados good reasons for non-attendance pelo TEDH. 

Cf. The right to confrontation cit., pp. 91-94. 
504 Al-Khawaja [GC] cit., § 127.  
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Corte de Estrasburgo, como reconhece o acórdão. Mas essa distinção sistêmica quanto à 

gênese, segundo o TEDH, não afasta a incidência da sole or decisive rule do caso concreto 

(Reino Unido), pois é tendência de há tempos sentida a expansão das regras que admitem 

hearsay. Por isso, o TEDH sabe que deve se atentar às diferenças entre os sistemas 

processuais, inclusive sobre a abordagem da admissão dos elementos de prova, mas deve 

aplicar o mesmo standard de proteção ao art. 6(3)(d) não importa de qual Estado Parte o 

caso advenha505. Por essas razões, entende o acórdão que a regra deve permanecer vigente. 

O TEDH explica, então, que sole evidence deve ser entendida como a única ou a 

exclusiva prova contra o acusado506. Por sua vez, decisive evidence seria uma prova que 

demonstra o fato de maneira mais contundente do que um standard de probabilidade. Ser 

decisivo significaria que, sem aquele elemento de prova, as chances de condenação 

diminuem, e as de absolvição aumentam. Indica, pois, de forma estrita, uma prova de tal 

significância ou importância que possa ser determinante para a decisão de mérito. Se as 

declarações não confrontadas de uma testemunha forem apoiadas por outras provas 

corroborativas, a avaliação se aquele elemento de prova foi decisivo ou determinante 

dependerá da força da prova de corroboração: quanto mais persuasivas forem os elementos 

corroborantes, menos provável será que as declarações da testemunha não confrontada sejam 

tratadas como decisivas507. 

Verificado que a prova questionada foi a única ou a determinante para dar lastro à 

condenação, a terceira etapa do teste serve a analisar fatores de contrabalanceamento para 

fazer frente aos prejuízos sentidos pelo acusado em sua posição processual. De acordo com 

o TEDH no acórdão ora analisado: 

 

where a conviction is based solely or decisively on the evidence of absent 

witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. 

Because of the dangers of the admission of such evidence, it would constitute a 

very important factor to balance in the scales [...], and one which would require 

sufficient counterbalancing factors, including the existence of strong procedural 

safeguards. The question [...] is whether there are sufficient counterbalancing 

factors in place, including measures that permit a fair and proper assessment of 

the reliability of that evidence to take place. This would permit a conviction to be 

based on such evidence only if it is sufficiently reliable given its importance in the 

case508. 

 

                                                           
505 Al-Khawaja [GC] cit., § 130. 
506 Al-Khawaja. [GC] cit., § 131: “the only evidence against an accused”. 
507 Al-Khawaja [GC] cit., § 131. 
508 Al-Khawaja... [GC] cit., § 147. 



247 

Aplicando esta nova doutrina sobre confrontação, a Grande Câmara decidiu os 

casos na terceira etapa, ou seja, em ambos manteve a consideração de que a indisponibilidade 

das testemunhas era justificável e que as condenações se deram em larga medida amparadas 

nas declarações extrajudiciais introduzidas como prova. No caso de Al-Khawaja, 

considerou-se haver fatores de contrabalanceamento suficientes, pois a confiabilidade 

(reliability) dos elementos extrajudiciais foi corroborada por outras provas obtidas em 

contraditório509. Já em Tahery, por seu turno, o TEDH entendeu que não existiam elementos 

corroborativos suficientes para que os jurados tivessem auferido a credibilidade das 

declarações extrajudiciais510. 

 

 

4.4.3.2 Algumas Considerações sobre o Julgamento de Al-Khawaja 

 

O resultado do julgamento e a nova doutrina sobre confrontation trazida por Al-

Khawaja [GC] mostram, objetivamente, que o TEDH cedeu, ainda que em parte, ao 

julgamento de Horncastle pela Suprema Corte britânica511. 

Como restou evidente, o TEDH não abandou o teste da “sole or decisive rule”. 

Porém, o raciocínio empreendido pela Corte de Estrasburgo deixara incertezas não apenas 

em relação às circunstâncias em que os elementos de prova extrajudiciais não confrontados 

e que foram decisivos para o sucesso da acusação podem legitimamente ser usados sem 

violar a equidade do processo512. Bas de Wilde afirma que a Grande Câmara tentou prover 

uma maior clareza ao significado da avaliação da prova única ou decisiva, não logrando 

sucesso, mas reconhece que nada mais acurado poderia ser explorado, pois dita avaliação 

                                                           
509 Al-Khawaja... [GC] cit., §§ 153-58. 
510 Al-Khawaja... [GC] cit., §§ 159-65. 
511 Um fator objetivo e bastante interessante que demonstra que no “diálogo” entre o TEDH e a Suprema Corte 

do Reino Unido “venceu” o direito interno foi a decisão, por unanimidade, da Quarta Seção em Horncastle 

and others v. United Kingdom, no. 4184/10, ECHR 2014, já transitada em julgado. Os condenados pelo 

judiciário inglês submeteram petição ao TEDH alegando violação ao art. 6(3)(d) da CEDH ocorrido no leading 

case inglês R v Horncastle. No acórdão da Suprema Corte britânica, havia constado não só a negativa da 

incidência do precedente de Al-Khawaja na mesma Quarta Seção, como também expressamente se afirmou 

que a aplicação nos moldes até então adotados pelo TEDH para a doutrina do confronto levaria à conclusão 

pela violação ao art. 6(3)(d) naquele julgamento. Sobre esse julgamento pela Suprema Corte do Reino Unido, 

ver Tópico 4.2.2 supra. Ocorre que, seguindo a nova doutrina estipulada em Al-Khawaja pela Grande Câmara, 

a Quarta Seção do TEDH decidiu que não houve nenhuma violação ao art. 6(3)(d) da CEDH em Horncastle. 
512 JACKSON, John D.; e SUMMERS, Sarah. Confrontation cit., p. 120. 
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deverá sempre ocorrer casuisticamente513. John D. Jackson e Sarah Summers514 e Mike 

Redmayne515 discordam, pois a Grande Câmara passou ao largo de até mesmo dizer por que 

era necessário flexibilizar a sole or decisive rule e por quais motivos o direito ao confronto 

continuaria sendo protegido, à luz da CEDH, mesmo com essa flexibilização — em outras 

palavras, porque não se estaria abrindo espaço a franca possibilidade de maiores restrições. 

Pode-se notar, pois, que a grande mudança do julgamento de Al-Khawaja pela 

Quarta Seção para a sua revisão no julgamento pela Grande Câmara foi a introdução do teste 

dos fatores de contrabalanceamentos, arguidos pelo Governo britânico e também explorados 

no precedente R v Horncastle, da Suprema Corte do Reino Unido. 

A exigência do TEDH na análise desses fatores de contrabalanceamento aparenta 

ser mais ampla do que a oferta de salvaguardas procedimentais. Isso fica evidente quando o 

acórdão afirma ser necessários “sufficient counterbalancing factors, including the existence 

of strong procedural safeguards”516, claramente separando as duas coisas, mas colocando 

uma como espécie da outra. Sem que o acórdão provenha uma distinção clara, Bas de Wilde 

tenta separar os conceitos, delimitando que as salvaguardas procedimentais seriam as 

medidas adotadas pelas autoridades para compensar a falta de um adequado confronto. Aqui 

estariam incluídas as medidas legais internas de cada ordenamento, como o anonimato da 

testemunha ou outros mecanismos para sua proteção, as advertências do juiz-presidente aos 

jurados a respeito do valor probatório dos elementos de prova hearsay, a franca oportunidade 

de produção de contraprovas às declarações extrajudiciais inseridas no processo, etc. Mais 

amplo, os fatores de contrabalanceamento agregariam também a corroboração probatória e 

a aferição da confiabilidade (reliability) por outros elementos de prova517. 

Algumas considerações merecem ser feitas. 

As razões de decidir tanto do caso de Al-Khawaja como do caso de Tahery 

concentram-se nos contrabalanceamentos relativos à corroboração indicativa da 

confiabilidade das declarações extrajudiciais, e as ditas salvaguardas procedimentais são, em 

realidade, fatores periféricos que aparentemente ainda não tiveram poder de influir no 

resultado518. Quer dizer, apesar de diversos exemplos e medidas para os fatores de 

                                                           
513 Cf. A fundamental review cit., p. 164. 
514 Cf. Confrontation cit., p. 121. 
515 Cf. Hearsay cit., pp. 869-70. 
516 Al-Khawaja [GC] cit., § 147. 
517 Cf. A fundamental review cit., p. 166. 
518 Possível exceção pode ser considerada como sendo o caso Hümmer v. Germany, no. 26171/07, § 49, ECHR 

2012, em que a decisão pela violação ao art. 6(3)(d) deu-se em virtude de um erro procedimental ocorrido na 
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contrabalanceamentos, na prática, a satisfação da cláusula do confronto adviria dos 

elementos que corroboram a confiabilidade (reliability) das declarações não confrontadas. 

O acórdão de Al-Khawaja e até mesmo outros de julgamentos posteriores519 indicam uma 

tendência TEDH sempre analisar a violação com foco nessa corroboração, o que não parece 

coadunar com a ideia de um processo justo como um todo. De fato, há pouca análise pelo 

TEDH a respeito de fatores diversos da existência de provas corroborantes. Se a existência 

de contrabalanceamentos fosse simplesmente a existência de outros elementos de prova que 

apontam no mesmo sentido das declarações extrajudiciais, parece que haveria um retorno à 

própria sole or decisive rule, pois, quando existissem outras provas corroborativas com 

considerável valor probatório — strong corroborative evidence520 —, então as declarações 

extrajudiciais não poderiam ser consideradas “decisivas”521. Isso esvaziaria de sentido a 

terceira etapa do teste. 

Com efeito, a justiça do procedimento deve incluir que a defesa tenha vivenciado a 

oportunidade de confrontar as testemunhas contrárias em audiência pública, perante juiz 

imparcial. É neste cenário que a confiabilidade dos elementos de prova deve ser pensada, e 

sua substituição não pode ser tão facilmente realizada pelo uso discricionário do poder de 

jurisdição do juiz a respeito da confiança inspirada pela fonte de prova. O foco agora seguido 

pelo TEDH parece convergir com a ideia britânica de que o objetivo principal do direito ao 

confronto é assegurar a reliability dos elementos de prova: não havendo cross-examination, 

outros elementos de prova poderiam indicar a confiabilidade e, assim, a carência do 

procedimento probatório torna-se irrelevante para um fair trial, pois o objetivo de trabalhar 

com elementos de prova dotados de reliability teria sido alcançado invariavelmente. Mas, 

como afirmam John D. Jackson e Sarah Summers, “(r)eliability is, of course, important but 

fairness in the sense of art. 6 cannot be understood as being synonymous with reliability”522. 

Ao, ainda que implicitamente, enfatizar a importância da corroboração como fator de 

contrabalanceamento para permitir uma avaliação da confiabilidade dos elementos de prova, 

o TEDH parece aceitar que a reliability é a questão crucial523, o que não coaduna com a 

concepção universal do direito ao confronto. Arrematando o argumento aqui defendido: 

                                                           

fase pré-judicial. Apesar disso, foi realizada uma análise dos elementos de prova nas perspectivas da 

corroboração e da confiabilidade (Hümmer cit., §§ 45-52). 
519 Por exemplo, Trampevski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 4570/07, ECHR 2012, e 

Lučič v. Croatia, no. 5699/11, ECHR 2014. 
520 Al-Khawaja [GC] cit., § 165. 
521 Cf. Confrontation cit., p. 124. 
522 Cf. Confrontation cit., p. 124. 
523 Cf. Confrontation cit., p. 124.  
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It is clear that the right to examine witnesses has diminished. Whereas, previously, 

this right demanded the questioning of crucial witnesses, this right seems now to 

have been reduced to a right to test the reliability of witnesses. After all, even 

statements of key witnesses that have not been questioned can be adduced in 

evidence, so long as the reliability of those statements can be demonstrated by 

other means than direct questioning524. 

 

Nos julgamentos posteriores a Al-Khawaja, o teste em três etapas foi mantido, mas 

não tardou para o TEDH começar a infringir algumas alterações, especialmente a respeito 

da ordem das etapas e do caráter de prejudicialidade entre elas. Por exemplo, em Damir 

Sibgatullin v. Russia525, em Sarkizov and others v Bulgaria526, em Mitkus v. Latvia527, e em 

Gani v. Spain528, primeiro foi analisado o “peso” dos elementos probatórios (sole or decisive 

rule), para depois ser realizada uma análise do bom motivo para o não comparecimento da 

testemunha. 

Isso nos conduz ao atual leading case do TEDH em matéria de direito ao confronto: 

Schatschaschwili v. Germany529, que invoca Al-Khawaja, mas opera alguns refinamentos. 

 

 

4.4.4 O ATUAL PARADIGMA: SCHATSCHASCHWILI 

 

O caso Schatschaschwili envolvia uma série de roubos e extorsões praticados contra 

mulheres que trabalhavam em uma casa de prostituição. Algumas das vítimas não depuseram 

em juízo, e foram apresentados seus depoimentos em delegacia como prova judicial para a 

demonstração do fato imputado. 

O acórdão do julgamento ora analisado revisitou o teste de Al-Khawaja530. O 

primeiro desenvolvimento operado é a respeito da ordem das etapas. Segundo o TEDH 

decidiu em Schatschaschwili, as três fases do teste estão inter-relacionadas e, em conjunto, 

servem para determinar se o processo penal foi, no seu conjunto, justo. Como regra, é 

pertinente a manutenção da sequência de Al-Khawaja. Porém, em um dado caso concreto 

                                                           
524 WILDE, Bas de. A fundamental review cit., p. 181. 
525 no. 1413/05, §§ 54-56, ECHR 2012. 
526 nos. 37981/06, 38022/06, 39122/06 e 44278/06, §§ 57-58, ECHR 2012. 
527 no. 7259/03, §§ 101-02, ECHR 2012. 
528 no. 61800/08, §§ 43-45, ECHR 2013. 
529 [GC], no. 9154/10, ECHR 2015. 
530 Sobre o teste de Al-Khawaja, ver Tópico 4.4.3.1 supra. 
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pode ser adequada uma inversão da ordem das etapas, particularmente quando uma delas se 

mostrar mais conclusiva a respeito da solução sobre a equidade do processo como um 

todo531. 

Com relação ao bom motivo para a ausência da testemunha (primeira etapa do teste 

de Al-Khawaja532), o TEDH mudou seu posicionamento para definir que a resposta negativa 

a esta etapa do teste não conduz à automática violação ao art. 6(3)(d). Em doutrina, antes 

mesmo do advento do presente julgamento, Bas de Wilde já havia comentado soar estranha 

a inflexibilidade dessa etapa conforme transparecida em Al-Khawaja. O referido autor 

indaga se faria algum sentido a falta de um bom motivo para a ausência de uma testemunha 

irrelevante ao conjunto probatório constituir violação à CEDH533. 

Oferecemos um exemplo para ilustrar o posicionamento ora comentado, segundo o 

qual a regra do bom motivo não pode ser absoluta. Imagine-se que uma dada injúria tenha 

sido cometida por um aluno contra o professor em sala de aula. Uma das testemunhas (um 

aluno) identifica o autor do fato e declara, durante a investigação, que ele teria dito uma certa 

ofensa “O1”. Por qualquer razão justificável, tal testemunha não presta declarações em juízo, 

mas seu depoimento extrajudicial é apresentado mesmo assim. Outros alunos presentes à 

aula comparecem em juízo e depõem, sob contraexame do acusado, no sentido de confirmar 

que o acusado teria exprimido uma determinada ofensa contra a vítima. Mesmo que uns 

digam que a ofensa foi “O2” ou “O3”, mas nenhum afirme “O1”, e na sentença o acusado 

reste condenado pela ofensa “O1”, parece que afirmar que o processo não foi justo as a whole 

nestas circunstâncias seria demasiadamente exagerado. 

Nessa linha, o TEDH passou a adotar o entendimento de que a falta de um bom 

motivo para a ausência da testemunha somente ensejará violação ao art. 6(3)(d) se os 

elementos de prova em questão tiverem alguma importância probatória. Note-se que a 

extensão do “peso” probatório é menor do que sole ou decisive534. Além dessa nova 

condição, a Grande Câmara afirma que o bom motivo para o não comparecimento da 

testemunha deve ser visto sob a ótica do juízo — em outras palavras, se diante das condições 

fáticas e jurídicas a ausência era justificável. Mas não só: deve restar claro que as autoridades 

envidaram esforços (all reasonable efforts) para contornar a potencial ausência, fazendo 

                                                           
531 Schatschaschwili cit., § 118. 
532 Cf. Tópico 4.4.3.1 supra. 
533 Cf. A fundamental review cit, pp. 169-70. 
534 Schatschaschwili cit., § 113. 
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todo o possível (dentro das limitações fáticas e jurídicas) para garantir a presença daquela 

testemunha535. 

Sobre a sole or decisive rule (segunda etapa do teste de Al-Khawaja536), o acórdão 

mantém as definições traçadas em Al-Khawaja. Contudo, agora o TEDH pondera que a 

avaliação destes parâmetros deve ter como ponto de partida a análise da fundamentação dos 

tribunais domésticos, verificando se foi inaceitável ou arbitrária a análise dos elementos de 

prova hearsay quanto à extensão única ou determinante para lastrear a condenação. Por outro 

lado, caso as decisões internas não indiquem ou indiquem de maneira obscura sua posição 

sobre o “peso” das declarações extrajudiciais, o próprio TEDH deverá proceder a uma 

avaliação do conjunto probatório537. 

A Grande Câmara também reanalisou em Schatschaschwili se é possível que 

declarações extrajudiciais que não sejam elemento único ou determinante para a condenação 

demandem, ainda assim, a avaliação dos fatores de contrabalanceamentos. Porque o TEDH 

analisa se o processo, no seu todo, foi justo, deve ser examinado se houve fatores de 

contrabalanceamento suficientes também nos casos em que, na sequência de apreciações dos 

órgãos jurisdicionais domésticos quanto ao valor probatório das declarações extrajudiciais, 

não se pode extrair se essas foram consideradas decisivas ou únicas para a condenação, mas 

ainda assim lhes tenha sido atribuído tal valor probatório que sua admissão pode ter 

prejudicado a defesa. A extensão dos fatores de contrabalanceamento necessária a um 

julgamento ser considerado justo dependerá do “peso” das declarações extrajudiciais. 

Quanto mais importantes forem essas provas, mais compensações os contrabalanceamentos 

terão de prover para que o processo, no seu conjunto, seja considerado justo538. Assim, em 

Schatschaschwili, o TEDH firmou que a etapa dos fatores de contrabalanceamento deverá 

ser analisada mesmo que as declarações não confrontadas não tenham sido a única ou a 

decisiva prova para a condenação. 

Em Schatschaschwili, o ponto crucial que levou a maioria a decidir que houve 

violação ao art. 6(3)(d) foi verificado na etapa dos fatores de contrabalanceamento: 

especificamente, uma falha nas salvaguardas procedimentais. Apesar de ter havido uma 

análise à luz da corroboração e da reliability, ambos considerados satisfatórios, não foi 

oportunizado ao requerente uma chance de contraexaminar a testemunha contrária na fase 

                                                           
535 Schatschaschwili cit., § 120. 
536 Cf. Tópico 4.4.3.1 supra. 
537 Schatschaschwili cit., § 124. 
538 Schatschaschwili cit., § 116. 
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pré-judicial. A legislação nacional alemã possui um dispositivo que assegura a intimação do 

defensor técnico para a oitiva da testemunha na fase pré-judicial, caso seja previsível que, 

por alguma razão, a testemunha não poderá estar presente à audiência judicial. Uma série de 

elementos indicaram que a promotoria equivocou-se em não intimar o advogado de defesa, 

pois era muito provável que as testemunhas já não estariam mais na Alemanha por ocasião 

da instrução processual539. Daí a conclusão pela violação do direito ao confronto. 

 

 

4.4.4.1 Crítica a Schatschaschwili 

 

Entendemos que Schatschaschwili mostra uma ainda maior aproximação da ideia 

de que o confronto serve apenas à aferição da confiabilidade dos elementos de prova. 

Apesar da alegada manutenção da sole or decisive rule, na prática, o novo teste 

pode ser visto — se muito — como reduzido a duas etapas: se houve um bom motivo para a 

ausência, e se foram oferecidos fatores de contrabalanceamento540. 

Com efeito, a partir dos refinamentos de Schatschaschwili, a regra do bom motivo 

para ausência da testemunha somente gera violação ao art. 6(3)(d) caso as declarações 

extrajudiciais tenham algum grau de importância para o caso. Note-se que, nesta construção, 

há, por pressuposto, a análise do conjunto probatório do caso concreto. Não há como 

verificar se a prova teve alguma relevância — para então poder analisar as justificativas para 

o não comparecimento da testemunha — sem que já se proceda à análise do conjunto 

probatório, percebendo-se desde logo o “peso” das declarações não confrontadas. 

Por outro lado, Schatschaschwili estipulou que os fatores de contrabalanceamento 

devem ser analisados mesmo que a prova não seja a única ou a decisiva para a condenação. 

Ou seja, se a prova não confrontada tiver alguma importância, os fatores de 

contrabalanceamento deverão ser analisados para verificação da justiça do processo como 

um todo. Nota-se, claramente, a intersecção desse pressuposto de “alguma importância” para 

                                                           
539 Schatschaschwili cit., §§ 162-65. 
540 Em um voto dissidente, o entendimento foi de que a redução se deu a uma única etapa: “We have a 

reasonable fear that the clarification provided by the Court in this case (which will be known as the 

‘Schatschaschwili test’ in the future) can be summarised in one single question: were the proceedings fair as 

a whole? This overall test is not, in our view, a step in the direction of strengthening the rights guaranteed by 

Article 6(3)(d) of the Convention”. Cf. Schatschaschwili cit., joint concurring opinion of Judges Spielmann, 

Karakaş, Sajó and Keller, § 19. 
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o bom motivo e para os fatores de contrabalanceamento. Nessa medida, a sole or decisive 

rule acaba se tornando dispensável na prática, pois a prova de “alguma importância” é o 

quanto basta para a realização completa do novo teste em Schatschaschwili. Constatado que 

a prova não confrontada tinha alguma relevância para a condenação, bastaria verificar o bom 

motivo e os fatores de contrabalanceamos, sem precisar passar pela etapa da sole or decisive 

rule, silenciando-se sobre ela. 

A supressão dessa regra, na prática, é ainda mais evidente a partir do refinamento 

no sentido de que o primeiro passo dessa etapa seria a verificação da fundamentação dos 

tribunais domésticos. A vivência jurídica deve, aqui, ser levada em conta. Expliquemos 

nosso entendimento. 

Existe razão ao se afirmar que uma testemunha ausente cujo “peso” de suas 

declarações é irrelevante para a condenação está além da proteção imposta pelo direito ao 

confronto. Nosso exemplo da injúria em sala de aula serve bem como ilustração. Porém, na 

prática, é bastante improvável que uma testemunha que não seja em alguma medida 

importante para o deslinde do caso ocasione recursos atrás de recursos até que se possa 

acionar o TEDH. Parece seguro se afirmar que, diante de uma situação dessas, a acusação 

abriria mão de apresentar declarações extrajudiciais se a imputação puder ser comprovada 

por meio de outras provas. O contrário seria dar espaço desnecessário para discussões sobre 

irregularidades no processo, podendo prejudicar muito mais a posição processual do 

acusador do que do acusado. Não fosse isso o bastante, essa irregularidade passaria por 

avaliação em sentença, tribunais recursais, supremas cortes ou tribunais constitucionais, 

juízo de admissibilidade da petição ao TEDH, julgamento por uma Seção e, em último caso, 

pela Grande Câmara. Parece insensato que algo irrelevante possa gerar tanto movimento 

judicial. Portanto, é possível se imaginar que, no mínimo, as declarações extrajudiciais 

controversas sempre terão alguma importância para a condenação. 

E, além disso, o posicionamento expresso no acórdão de que a análise da sole or 

decisive rule deve ter como ponto de partida a fundamentação das instâncias domésticas 

fulmina a exigência, na prática, desta regra. Basta uma boa dose de retórica e cuidado com 

o vernáculo para que as cortes domésticas transpareçam que as declarações da testemunha 

ausente eram, se muito, de alguma importância, mas não a única ou a decisiva prova para a 

condenação541. De fato, uma fundamentação “suicida” em que um tribunal reconheça que 

                                                           
541 Preocupação semelhante foi externada em Schatschaschwili cit., joint concurring opinion of Judges 

Spielmann, Karakaş, Sajó and Keller, § 8. 



255 

está condenando ou mantendo a condenação a uma extensão exclusiva ou determinantemente 

embasada em elementos de prova não confrontados é algo — constatação empírica — 

extremamente raro e é de se prospectar que os imbuídos da jurisdição não terão esse 

“descuido”542. 

Por essas razões, entendemos que, na prática, bastará existir a justificativa para a 

ausência da testemunha que tudo será resumido à análise de reliability. 

E julgamentos posteriores confirmam Schatschaschwili como o paradigma 

jurisprudencial atual do TEDH, com ocasiões nas quais o acórdão deixa claro que no teste 

da equidade do processo prevalecem os refinamentos deste caso sobre aqueles de Al-

Khawaja543. 

Por toda a jurisprudência pesquisada e aqui relatada, concluímos que a doutrina 

sobre confrontation traçada no âmbito do TEDH deixa cada vez mais a proteção deste direito 

à total discricionariedade dos Estados Partes. Os paradigmas atuais do direito ao confronto 

na Corte de Estrasburgo não permitem inferir um conteúdo do art. 6(3)(d) a ser observado 

pelas instâncias internais judiciárias de seus Estados Membros. Ao contrário, o TEDH abre 

margem ao tratamento desde direito como mero critério de aferição de reliability e não 

oferece qualquer base segura de definição do âmbito de proteção deste direito humano 

previsto na Carta Internacional cuja tutela lhe compete544. 

 

 

4.5 COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

A III Assembleia Geral da ONU, ocorrida em 10 de dezembro de 1948, rendeu a 

Resolução 217A, que ficou conhecida como Carta Internacional de Direitos Humanos — a 

International Bill of Human Rights. Essa Carta é constituída pela Declaração Universal de 

                                                           
542 Em sentido semelhante: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 95. 
543 Cf., especialmente neste sentido, Seton v. United Kingdom, no. 55287/10, §§ 57, 59, 62 e 64, ECHR 2016. 

Para comentários, ver CLAPHAM, Nicholas. Hearsay evidence and the demise of absolute rules. In: The 

Journal of Criminal Law, v. 80, n. 4, 2016, pp. 220-23. Ver ainda: Palchik v. Ukraine, no. 16980/06, ECHR 

2017. 
544 Por razões semelhantes, Stefano Maffei afirma que o TEDH estabeleceu uma verdadeira soft law 

supranacional, segundo a qual o direito ao confronto é facilmente rendido frente a outros interesses e a Corte 

de Estrasburgo não se esforça em prover uma proteção efetiva em prol de processos justos. Cf. The right to 

confrontation cit., pp. 109 e 241. 
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Direitos Humanos545, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais546 e pelo PIDCP547 e seus dois Protocolos Facultativos — o Primeiro548, 

reconhecendo o direito de petição das vítimas de alegadas violações a direitos humanos, bem 

como a competência do CDHNU como entidade responsável pela análise dessas 

reclamações, e o Segundo549, sobre a abolição da pena de morte. 

O CDHNU é estabelecido pelo art. 28 do PIDCP. Possui 18 (dezoito) membros 

eleitos dentre os nacionais dos Estados Partes (art. 29), sendo vedado que ao mesmo tempo 

o Comitê seja composto por mais de um membro oriundo de um mesmo Estado Parte (art. 

31). Basicamente, a função do CDHNU é monitorar a implementação do PIDCP e interpretá-

lo550. 

Para cumprir sua função, o CDHNU possui quatro tarefas principais voltadas a 

darem efetividade à tutela dos direitos humanos civis e políticos internacionalmente 

reconhecidos pelo referido tratado. A primeira delas é analisar os relatórios que devem ser 

enviados pelos Estados Partes ao Secretário-Geral da ONU, no qual devem constar os 

mecanismos adotados internamente com vistas a assegurar a proteção desses direitos (art. 

40). Esses relatórios são respondidos pelo CDHNU com recomendações para a ampliação 

das medidas indicadas pelo Estado. A segunda, elaborar comentários gerais (general 

comments) a serem considerados pelos Estados Partes em relação à aplicação e à 

interpretação do PIDCP (art. 40(4)). A terceira é analisar as denúncia de um Estado Parte 

contra outro que, alegadamente, não esteja cumprindo suas obrigações internacionais de 

tutela dos direitos assegurados (art. 41). Por fim, pelo exercício do direito de petição pessoal 

(communications) das vítimas ao CDHNU, cumpre a este órgão a apreciação da violação 

                                                           
545 Como um reforço à visão do direito ao confronto como imerso nos direitos humanos de defesa (primeira 

geração), este documento internacional prevê, em seu art. 11(1), que “(t)odo ser humano acusado de um ato 

delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo 

com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 

defesa”. O Brasil assinou referida Carta no mesmo dia da Assembleia Geral. 
546 Adotado pela Resolução 2200A, da XXI Assembleia Geral da ONU, ocorrida em 16 de dezembro de 1966, 

e promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. 
547 Também adotado pela Resolução 2200A, da XXI Assembleia Geral da ONU, e promulgado pelo Brasil por 

meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. 
548 Também adotado pela Resolução 2200A, da XXI Assembleia Geral da ONU. O Brasil aprovou o texto deste 

Protocolo Facultativo por meio do Decreto Legislativo nº 311, de 2009, do Senado Federal. 
549 Adotado pela Resolução 44/128, da Assembleia Geral da ONU, ocorrida em 15 de dezembro de 1989. O 

Brasil aprovou o texto deste Protocolo Facultativo por meio do Decreto Legislativo nº 311, de 2009, do Senado 

Federal. 
550 VANDERPUYE, Kweku. Traditions in conflict: The internalization of confrontation. In: Cornell 

International Law Journal, v. 43, n. 3, 2010, p. 541. 
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suscitada. Note-se que, para dar força a este último mecanismo de tutela, o Estado Parte deve 

ratificar o Primeiro Protocolo Facultativo. 

Desde a promulgação do PIDCP, o Governo brasileiro, por intermédio do 

Ministério das Relações Exteriores, enviou dois relatórios sobre a implementação dos 

direitos assegurados por este tratado. 

Apresentado pelo então Chanceler Celso Amorim, em 1995, o primeiro relatório551 

brasileiro não faz qualquer referência a respeito de mecanismos de proteção ao direito ao 

confronto. Em realidade, o mesmo pode ser dito sobre todas as garantias fundamentais 

processuais penais elencadas no art. 14 do PIDCP. A única tímida referência dá-se a respeito 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), quando 

reproduz seu art. 111, que lista garantias dos adolescentes, dentre outras, a “igualdade na 

relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas” (inciso I)552. 

Respondendo a este primeiro relatório, o CDHNU expôs sua preocupação com o 

fato de que, quando membros das forças de segurança pública são acusados de violações de 

direitos humanos, as testemunhas não recebem proteção contra represálias, intimidação, 

ameaças ou assédio553. Além disso, o Comitê, de forma genérica, recomendou ao Governo 

Federal esforços no sentido de adequar a legislação nacional a uma total conformidade com 

o PIDCP. Nada, contudo, fora dito a respeito das garantias processuais penais asseguradas 

pelo art. 14. 

O segundo relatório554 foi apresentado, em 2005, pelo então Chanceler, cargo 

novamente ocupado por Celso Amorim, e busca mostrar as medidas, especialmente 

legislativas, adotadas para atender às recomendações dadas pelo Comitê em resposta ao 

primeiro relatório enviado. Novamente, não é feita nenhuma expressa referência ao direito 

ao confronto. Algumas poucas considerações tecidas no relatório convergem com 

disposições relativas a este direito fundamental. Por exemplo, quando se elenca o direito de 

“desafiar as acusações” como direito fundamental previsto na Constituição Federal. Neste 

ponto, o relatório faz, em realidade, uma referência ao contraditório555. Também inserível 

                                                           
551 UNHRC, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant – Addendum 

Brazil 1, CCPR/C/81/Add.6, 02/03/1995. 
552 UNHRC, Consideration of reports... Brazil cit., § 204. 
553 UNHRC, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant – 

Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/C/79/Add.66, § 12, 24/07/1996. 
554 UNHRC, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant – Second 

periodic report, CCPR/C/BRA/2004/2, 11/04/2005 
555 UNHRC, Consideration of reports... Second cit., § 226. 
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nos corolários do direito ao confronto, o Estado brasileiro reportou o direito fundamental à 

assistência judiciária gratuita daqueles que não disponham de recursos para contratar 

profissional habilitado para defesa, e a publicidade dos processos como regra geral556. 

Porém, novamente, nenhuma consideração específica foi feita em relação às alíneas do art. 

14(3) do PIDCP. Destacou-se, ainda, em virtude da preocupação externada pelo Comitê na 

resposta ao primeiro relatório, a entrada em vigor da Lei nº 9.807/99, e suas medidas e 

programas de proteção a testemunhas557. 

Em resposta, o Comitê expressou algumas preocupações em relação ao Estado 

brasileiro. Dentre as que de alguma forma, mesmo que distante, conectam-se a temas 

relevantes ao direito ao confronto, o CDHNU entende que a previsão de federalização dos 

casos de graves violações a direitos humanos não mostrou qualquer efetividade558. Também 

foram comentadas as apontadas reformas judiciárias no sentido de imprimir maior eficiência 

aos procedimento judiciais. Com relação a isso, o CDHNU preocupa-se com a interferência 

na independência do Poder Judiciário em virtude de corrupção judicial, da mesma maneira 

com que se preocupa com a falta de oferta de defensores públicos e com a indevida 

morosidade processual559. 

Em seu mister de emitir comentários gerais aos Estados Partes, no de nº 32 o 

CDHNU comenta o rol de direitos do art. 14560. 

Esses comentários reconhecem o art. 14 como detentor de uma natureza complexa, 

combinando diversas garantias com diferentes escopos de aplicação. A despeito disso, o 

CDHNU afirma que todos os Estados Partes devem respeitar essas garantias — sem exceção 

—, independentemente da tradição jurídica e do direito doméstico. Segundo o Comitê, não 

se pode deixar à discricionariedade do direito interno dos Estados Partes a determinação do 

conteúdo essencial do PIDCP561. Por outro lado, explicitamente, o Comitê reconhece a 

possibilidade de restrições a esses direitos em circunstâncias emergenciais de interesse 

público em um dado caso concreto562. 

                                                           
556 UNHRC, Consideration of reports... Second cit., § 227. 
557 UNHRC, Consideration of reports... Second cit., especialmente §§ 76-77. 
558 UNHRC, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant – 

Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/C/BRA/CO/2, § 13, 01/12/2005. 
559 UNHRC, Consideration of reports... Concluding... 2 cit., § 17. 
560 UNHRC, General Comment No. 32 – Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair 

trial, CCPR/C/GC/32, 23/08/2007. 
561 UNHRC, General Comment No. 32 cit., §§ 3-4. 
562 UNHRC, General Comment No. 32 cit., § 6. 
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Os “comentários” inferem o direito ao confronto como uma das formas de aplicação 

do princípio da paridade de armas (“equality of arms”)563 e constitui um importante 

instrumento de garantia de uma defesa efetiva564. Por outro lado, o Comitê expressamente 

afirma que a norma internacional do art. 14(3)(e) não provê um direito de caráter absoluto. 

Sua incidência dá-se em relação a todas as testemunhas relevantes para a posição processual 

defensiva, tendo como conteúdo a oportunidade de fazer perguntas e desafiar testemunhas 

contrárias em alguma fase da persecução penal565. Além disso, também o Comitê entende 

que compete, principalmente, à legislação doméstica estipular as regras sobre admissão 

probatória e como as provas admissíveis serão produzidas pelas cortes e tribunais internos566. 

A jurisprudência do CDHNU não diverge das disposições contidas nos comentários 

gerais ao art. 14. De fato, pela análise das decisões do CDHNU, nota-se que o documento 

internacional elaborado consolida posicionamentos já expressos anteriormente aos 

“comentários” em análises das comunicações de violações a direitos humanos. Do mesmo 

modo, ulteriormente, a interpretação dada ao art. 14(3)(e) nos “comentários” propagou-se 

pela jurisprudência. 

Em Semey v. Spain, o Comitê já afirmava que o direito insculpido no art. 14(3)(e) 

do PIDCP exige que o acusado e seu defensor participem de um procedimento em 

contraditório, e que tenham a oportunidade de examinar as testemunhas contrárias567. De 

maneira semelhante, em Rodríguez Orejuela c. Colombia, afirmou-se que, por força do art. 

14(3)(e), “todo juicio penal tiene que proporcionarle al acusado el derecho a una audiencia 

                                                           
563 No âmbito do CDHNU, o direito à paridade de armas é visto como o princípio reitor das normas 

internacionais do art. 14(3) do PIDCP. Cf. UNHRC, General Comment No. 32 cit., §§ 7-14. Ver também: 

Compass v. Jamaica, UNHRC, Views: Communication No. 375/1989, CCPR/C/49/D/375/1989, §10.3, 

03/11/1993: “The Committee observes that article 14, paragraph 3(e), protects the equality of arms between 

the prosecution and the defence in the examination of witnesses”. No PIDCP, a exigência de paridade de armas 

decorre da primeira frase do art. 14(1): “(t)odas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça”. 

Analisando esta questão, M. Cherif Bassiouni afirma que “(t)he right to equality of arms is fundamental to the 

adversarial nature of modern criminal proceedings. In earlier inquisitorial systems, defense counsel often was 

not allowed to participate in the actual trial. The human rights instruments examined evince a definite move 

towards adversarial criminal procedures and away from the inquisitorial mode”. Cf. Human rights in the 

context of criminal justice: Identifying international procedural protections and equivalent protections in 

national constitutions. In: Duke Journal of Comparative & International Law, v. 3, n. 2, 1993, p. 278. 
564 UNHRC, General Comment No. 32 cit., § 39. 
565 UNHRC, General Comment No. 32 cit., § 39. Esse entendimento de que o confronto — apesar de 

preferencialmente dever ocorrer em audiência pública, perante o juiz competente — poder ser considerado 

atendido caso tenha sido oportunizado em algum momento da persecução, como, por exemplo, na fase 

investigativa, alinha-se com o entendimento do TEDH, já estudado anteriormente (cf. Tópico 4.4 e seus 

subitens supra). 
566 UNHRC, General Comment No. 32 cit., § 39. Também aqui há paralelo com o estabelecido pelo TEDH (cf. 

Tópico 3.4 supra). 
567 UNHRC, Views: Communication No. 986/2001, CCPR/C/78/D/986/2001, § 8.7, 19/09/2003. 
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oral, en la cual se le permita comparacer en persona o ser representado por su abogado y 

donde pueda presentar evidencia e interrogar a los testigos”568. 

A jurisprudência do Comitê também sacramenta que o direito ao confronto não 

pressupõe somente uma oportunidade de confronto, mas que essa oportunidade seja efetiva. 

Nesse sentido, em Peart and Peart v. Jamaica569, durante o depoimento judicial de uma 

testemunha — principal fonte de prova direta do fato imputado —, descobriu-se que ela 

havia feito um outro depoimento na fase de investigação preliminar, do qual não foi dada 

ciência aos acusados. A defesa técnica, então, requereu cópia desse documento, mas o pedido 

foi negado pelo juízo. Somente junto da sentença os acusados tiveram acesso à referida oitiva 

— na qual a testemunha apontava outra pessoa como autora do crime570. O Comitê concluiu 

que a negativa de acesso ao depoimento policial da testemunha obstruiu severamente o 

cross-examination da defesa, de modo a violar o direito ao fair trial571. 

Além disso, o CDHNU já expos entendimento de que o confronto ocorrido durante 

fase pré-judicial, sem que se tenha logrado apresentar a testemunha em juízo, não implica 

em violação ao art. 14(3)(e)572. Por outro lado, a ausência da testemunha em juízo deve ser 

justificável ante as circunstâncias do caso concreto, sendo dever das autoridades envidar 

esforços para assegurar a presença em juízo de testemunhas relevantes para a decisão de 

mérito573. Interessante mencionar o posicionamento do Comitê no sentido de que o 

indeferimento da oitiva de uma testemunha crucial para o caso da defesa deve se dar 

amparado em uma razoável justificativa, não sendo suficiente a mera afirmação de que a 

prova é “irrelevante e impertinente” (“irrelevant and immaterial”) quando a imputação versa 

sobre fatos graves574. 

O CDHNU também considera haver violação a direitos humanos processuais penais 

quando não é oportunizada a presença física do acusado a seu julgamento. Em Koreba v. 

                                                           
568 Rodríguez Orejuela c. Colombia, UNHRC, Dictamen: Comunicación Nº 848/1999, 

CCPR/C/75/D/848/1999, § 7.3, 20/09/2002. No mesmo sentido: Guerra de la Espriella c. Colombia, UNHRC, 

Dictamen: Comunicación Nº 1623/2007, CCPR/C/98/D/1623/2007, § 9.3, 11/05/2010. 
569 UNHRC, Views: Communications Nos. 464/1991 & 482/1991, CCPR/C/D/464/1991 & 482/1991, 

24/07/1995. 
570 Peart cit., § 3.1. 
571 Peart cit., § 11.5. 
572 Compass cit., § 10.3; Idiev v. Tajikistan, UNHRC, Views: Communication No. 1276/2004, 

CCPR/C/95/D/1276/2004, § 9.6, 23/04/2009. 
573 Toshev v. Tajikistan, UNHRC, Views: Communication No. 1499/2006, CCPR/C/101/D/1499/2006, § 6.6, 

28/04/2011. 
574 Larrañaga v. Philippines, UNHRC, Views: Communication No. 1421/2005, CCPR/C/87/D/1421/2005, § 

7.7, 14/09/2006. A título informativo, registre-se que o caso versava sobre a prática do crime de sequestro e, 

na sentença condenatória, foi determinada a aplicação de pena de morte. Além disso, ressalve-se que a 

ratificação da República das Filipinas ao Segundo Protocolo Facultativo deu-se no final de 2007. 
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Belarus, o acusado não fora permitido de participar da audiência designada para oitiva de 

uma das principais testemunhas apresentadas pela acusação, por motivos não 

suficientemente explicados pelo Estado. De acordo com o Comitê, houve violação a direitos 

humanos, pois o direito plasmado no art. 14(3)(e) do PIDCP assegura uma defesa efetiva, ao 

garantir ao acusado e seu defensor a possibilidade de proceder ao contraexame das 

testemunhas contrárias, bem como estipula a necessidade de prover a defesa de poderes 

iguais aos da acusação para a apresentação de provas575. 

Outro ponto também explorado pelo CDHNU a respeito da arbitrariedade em se 

admitir elementos de prova advindos de depoimentos não confrontados foi o “peso” desses 

elementos como base para a condenação. 

Em Dugin v. Russian Federation, o acusado não teve a oportunidade de 

contraexaminar a vítima, cujas declarações extrajudiciais foram introduzidas como prova 

pela acusação. Além de o Estado não ter provido informações suficientes para justificar a 

ausência da testemunha, o Comitê notou o considerável valor probatório (“very considerable 

weight”) atribuído às declarações não confrontadas da vítima, de modo que não houve 

tratamento paritário entre acusação e defesa576. 

Em Rouse v. Philippines, a vítima de um suposto crime sexual tinha menos de 18 

anos e, apesar de intimada, não compareceu em juízo para prestar declarações. As provas 

judiciais contra o acusado repousavam sobre as declarações de outras testemunhas, mas a 

vítima era a única fonte direta de prova em relação ao fato imputado (“the sole eyewitness 

to the alleged crime”). Em razão de sua ausência, as declarações extrajudiciais foram 

apresentadas como prova pela acusação. O Comitê concluiu que “‘considerable weight was 

given to that witness’ out of court statement” e que “the accused had no opportunity to cross-

examine the alleged victim”, razão pela qual houve violação ao art. 14(3)(e)577. 

Como se pode notar, esses dois últimos casos tratam, expressamente, a vítima como 

testemunha578, ainda que não explique essa extensão do conceito de “testemunha”. Isso 

                                                           
575 Koreba v. Belarus, UNHRC, Views: Communication No. 1390/2005, CCPR/C/100/D/1390/2005, § 7.5, 

24/11/2010. No mesmo sentido: Maleki v. Italy, UNHRC, Views: Communication No. 699/1996, 

CCPR/C/66/D/699/1996, § 9.5, 13/09/1999. Em sentido semelhante: Askarov v. Kyrgyzstan, UNHRC, Views: 

Communication No. 2231/2012, CCPR/C/116/D/2231/2012, § 8.6, 11/05/2016, no qual a violação se deu em 

virtude da ausência do defensor técnico no primeiro dia de audiência de instrução. 
576 Dugin v. Russian Federation, UNHRC, Views: Communication No. 815/1998, CCPR/C/81/D/815/1998, § 

9.3, 18/08/2004. 
577 Rouse v. Philippines, UNHRC, Views: Communication No. 1089/2022, CCPR/C/84/D/1089/2002, § 7.5, 

05/08/2005. 
578 Neste sentido, ver também Jessop v. New Zealand, UNHRC, Views: Communication No. 1758/2008, 

CCPR/C/101/D/1758/2008, § 8.6, 21/04/2011. 
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indica que o CDHNU também aplica uma definição “elástica” de testemunha, ainda que 

implicitamente. Para que um direito concebido como aplicação do princípio da paridade de 

armas e como garantidor de um fair trial aos cidadãos criminalmente acusados tenha uma 

efetiva tutela internacional, pode-se afirmar que também o CDHNU não aceita a 

discricionariedade das definições formais que o direito interno de cada Estado Parte possa 

atribuir ao conceito de “testemunha” para fins de incidência do direito ao confronto579. 

Ainda que não tenhamos localizado qualquer caso em que a alegada violação ao art. 

14(3)(e) tenha se dado em razão da não ocorrência de confronto com declarações de um 

corréu, parece ser lícito prospectar o posicionamento do CDHNU no sentido de que tal 

hipótese também é abarcada pela proteção imposta pelo direito ao confronto expresso no 

PIDCP580. 

Alguns casos analisados convergem com essa prospecção de proteção mais ampla 

ao direito ao confronto. 

Em Dunaev v. Tajikistan, segundo alegado pelo requerente, a condenação fora 

baseada em declarações de um coautor do fato imputado (processado em procedimento 

conexo), o qual prestou declarações em juízo, bem como em reincidência específica como 

indicativa da tendência do requerente para a prática do crime imputado. A tese, na realidade, 

era de que houve violação ao seu direito fundamental à presunção de inocência581. A 

alegação a respeito de violação ao art. 14(3)(e) gravitou em torno do indeferimento de 

produção de outras provas testemunhais requeridas pela defesa. Essa alegação não foi admita 

por ausência de elementos suficientes para análise582. Vale a referência ao fato de que o 

Comitê referiu-se às declarações do coautor como “testemunho” (testimony)583, dando pistas 

                                                           
579 Nessa linha: UNHRC, General Comment No. 32 cit., §§ 3-4. 
580 Alguns casos envolvendo uma pluralidade de sujeitos ativos do delito imputado foram encontrados. Porém, 

as alegações a respeito da violação a direitos humanos deram-se em relação à segunda parte do art. 14(3)(e) — 

direito de “de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de 

que dispõem as de acusação” (attendance clause) —, e não em virtude de violação ao direito ao confronto. Ao 

final desses casos, o Comitê não conheceu da alegação por falta de informações suficientes para análise (os 

dois primeiros) ou, no mérito, entendeu não ter havido violação (o último): cf. Karimov and Nursatov v. 

Tajikistan, UNHRC, Views: Communications Nos. 1108/2002 and 1121/2002, 

CCPR/C/89/D/1108&1121/2002, §§ 4.6 e 6.5, 03/05/2007; Gapirjanova v. Uzbekistan, UNHRC, Views: 

Communication No. 1589/2007, CCPR/C/98/D/1589/2007, § 8.7, 11/05/2010; e Khoroshenko v. Russian 

Federation, UNHRC, Views: Communication No. 1304/2004, CCPR/C/101/D/1304/2004, §§ 7.1-7.2 e 9.9, 

29/04/2011. 
581 Dunaev v. Tajikistan, UNHRC, Views: Communication No. 1195/2003, CCPR/C/95/D/1195/2003, § 3.4, 

22/04/2009. 
582 Dunaev cit., § 6.6. 
583 Dunaev cit., § 5.1. 
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à prospecção por um conceito elástico de testemunha para os fins de incidência ampla da 

proteção do direito ao confronto. 

Por fim, em Pustovoit v. Ukraine, a alegação de violação ao art. 14(3)(e) também 

foi em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela defesa 

(portanto, hipótese protegida pela segunda parte do referido dispositivo internacional, e não 

pelo direito ao confronto). Também neste caso a alegação não foi conhecida por falta de 

elementos suficientes para sua análise pelo Comitê584. Por outro lado, em dois momentos, o 

Comitê chama as declarações de um corréu de “testemunho”585, também convergindo com 

a hipótese aqui prospectada no sentido de que o fato de declarações não confrontadas 

provirem de um corréu (em acepção ampla) não as excluem da proteção internacional dada 

ao direito ao confronto pelo PIDCP e pela jurisprudência do CDHNU. 

O Comitê também já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do valor 

probatório e dos cuidados que devem ser tomados ante o fenômeno objeto do presente 

trabalho. 

Em Arutyuniantz v. Uzbekistan586, suscitou-se a violação à presunção de inocência, 

uma vez que a condenação se deu com considerável embasamento em declarações judiciais 

de um cúmplice (o qual, ao longo da persecução, alterara a sua versão dos fatos). Analisando 

o caso, frisou-se que, por imperativo da presunção de inocência, o ônus da prova de qualquer 

imputação penal recai sobre o órgão acusatório. Nesse sentido, não se poderia afirmar que 

os elementos de prova apontavam para a condenação além da dúvida razoável. Na medida 

em que o veredicto teve por base declarações de um cúmplice (“conviction was based on the 

testimony of an accomplice”587), havia dúvida sobre a responsabilidade penal do requerente. 

Na opinião do Comitê, as provas incriminatórias provenientes das declarações de um 

cúmplice devem ser tratadas com prudência, especialmente diante de circunstâncias que 

tornam ainda mais duvidoso o conteúdo das declarações — como a contradição entre as 

versões apresentadas durante a persecução penal588. 

Em conclusão, nota-se que o CDHNU, menos ainda do que verificado em relação 

ao TEDH, não estabelece propriamente um conteúdo do direito ao confronto assegurado pelo 

                                                           
584 Pustovoit v. Ukraine, UNHRC, Views: Communication No. 1405/2005, CCPR/C/110/D/1405/2005, §§ 3.4 

e 8.11, 12/05/2014. 
585 Pustovoit cit., §§ 4.9 e 8.12. 
586 UNHRC, Views: Communication No. 971/2001, CCPR/C/83/D/971/2001, 13/04/2005. 
587 Arutyuniantz cit., § 6.3. 
588 Arutyuniantz cit., § 6.4. No mesmo sentido: Larrañaga cit., § 7.4. 
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PIDCP. Sua proteção e verificação estão mais no âmbito de sua inserção dentre os direitos 

integrantes de uma concepção de justiça do processo (especialmente ligada ao devido 

processo legal e à paridade de armas). Não obstante essa carência de referências mais 

específicas, a submissão do Brasil à jurisdição do CDHNU reflete e reforça a necessidade 

de uma séria e comprometida efetivação do rol dos direitos e garantias plasmados no art. 14 

do PIDCP, o que inclui — e aqui se destaca — a proteção do direito a confronto de acordo 

com os ditames de proteção internacional de direitos humanos em sociedades democráticas. 

 

 

4.6 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Carta da OEA589 estabeleceu, em seu art. 106, que seria criada a ComIDH, cuja 

principal função seria “promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como 

órgão consultivo da Organização em tal matéria”, assim como previu que uma CADH 

“estabelecerá a estrutura, a competência e as normas de funcionamento da referida 

Comissão, bem como as dos outros órgãos encarregados de tal matéria”. 

A CADH, então, criou seu aparato institucional de monitoramento, implementação 

e interpretação dos direitos humanos por ela elencados. Esse aparato, além da anunciada 

ComIDH, conta também com a CIDH. 

Composta por sete membros eleitos (art. 34) — vedada a participação de mais de 

um nacional de um mesmo Estado (art. 37(2)) —, no exercício de seu mister, a ComIDH 

tem como principal função “a observância e a defesa dos direitos humanos” (art. 41) e, além 

disso, tem como funções e atribuições: 

 

a. estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b. formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o 

considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol 

dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 

constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido 

respeito a esses direitos; 

                                                           
589 De grande importância neste contexto, em 1948, foi adotada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem. Dentre outros, seu art. 18 assegura: “Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar 

os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justiça a 

proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados 

constitucionalmente”. 
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c. preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o 

desempenho de suas funções;590 

d. solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações 

sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 

e. atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões 

relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-

lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem; 

f. atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua 

autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; 

e 

g. apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos. 

 

Segundo o art. 44, “(q)ualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-

governamental legalmente reconhecida [...] pode apresentar à Comissão petições que 

contenham denúncias ou queixas de violação” a qualquer dos direitos humanos assegurados 

pela Convenção. Além disso, pelo art. 45(1), um Estado Parte pode apresentar comunicações 

de violações a esses direitos perpetradas por outro Estado Parte591. Em qualquer dessas 

situações, a ComIDH, reconhecendo a existência da violação arguida, se nenhuma das 

soluções amistosas dos arts. 48 e 49 mostrar-se possível, elaborará recomendações ao Estado 

violador (art. 51), bem como ou a própria Comissão ou o Estado Parte poderá submeter o 

caso à CIDH (art. 61592). 

A CIDH, por sua vez, também é composta por sete membros eleitos dentre juristas 

“da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos 

humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções 

judiciais”, vedado haver dois juízes de uma mesma nacionalidade simultaneamente (art. 52). 

A Corte possui competências consultiva e contenciosa, a serem expressamente 

reconhecidas pelos Estados Partes593, sendo que nesta última não funciona como instância 

recursal acima da última instância de um Estado Parte, tampouco a substitui ou integra o 

                                                           
590 Dentro deste escopo, a ComIDH elabora relatórios sobre a situação dos direitos humanos nos Estados Partes. 

Sobre o Brasil, um único relatório foi elaborado, aprovado em 29 de setembro de 1997 (IACHR, Relatório 

sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97, 29/09/1997). Nesse relatório, nada a 

respeito da situação do direito ao confronto ou das outras garantias processuais penais do art. 8 da CADH são 

expressamente referidos. No Capítulo III do Relatório, a ComIDH retrata sua preocupação a respeito de casos 

de violência policial, nos quais frequentemente vige uma “lei do silêncio”, segundo a qual as testemunhas de 

casos assim negam-se a prestar declarações por medo de possíveis represálias (IACHR, Relatório cit., § 26). 

Nos casos em que a testemunha decide colaborar, por outro lado, notou-se a fragilidade das ações estatais no 

sentido de proteger a integridade da testemunha (IACHR, Relatório cit., §§ 28 e ss.). 
591 Ressalve-se que, nesta hipótese, tanto o Estado denunciante como o Estado denunciado devem ter 

expressado o reconhecimento da competência da ComIDH para análise dessas comunicações, nos termos do 

art. 45(2). 
592 Ver também arts. 35 e 36 do Regulamento da CIDH. 
593 Para o Brasil, ver Decreto Legislativo nº 89, de 1998, do Senado Federal. 
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Poder Judiciário da nação que tenha reconhecido sua competência594. Exercendo a função 

contenciosa, caso decida ter havido a suscitada violação a direitos assegurados pela CADH, 

a CIDH “determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade 

violados” (art. 63). Poderá, se procedente, determinar que “sejam reparadas as consequências 

da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o 

pagamento de indenização justa à parte lesada” (art. 63). Conforme o art. 63(2), para casos 

de maior gravidade e urgência, a Corte “poderá tomar as medidas provisórias que considerar 

pertinentes”. 

Conforme já anunciado, o presente Tópico busca primordialmente traçar um 

panorama da jurisprudência da CIDH em relação ao tema-problema do presente trabalho. 

Nessa linha, cumpre frisar o compromisso assumido pelo Estado brasileiro — por meio de 

todos os Poderes da República — de implementar os direitos previstos na CADH e derrubar 

todas as barreiras existentes para o exercício pleno e para a fruição dos direitos humanos por 

seus titulares595. 

As garantias judiciais (rights to a fair trial) estão asseguradas no art. 8 da CADH. 

O primeiro parágrafo refere-se a todos os tipos de processos, enquanto que o segundo diz 

respeito às “garantias mínimas” dos pessoas acusadas do cometimento de crimes596. Por 

“mínimas”, a CIDH já proferiu opinião no sentido de que as garantias judiciais (aqui, 

equivalente à ideia de um processo justo) deve abranger, pelo menos, as garantias listadas 

no art. 8(2), sem prejuízo de outras garantias adicionais que possam ser necessárias em 

circunstâncias específicas597. 

Por outro lado, a CADH, em tese, permite a suspensão de direitos humanos em 

casos “de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou 

segurança do Estado parte”, ressalvadas algumas no parágrafo 2 — as quais não incluem as 

garantias judiciais, de modo que, em tese, nesses “tempos” de exceção seria possível a 

                                                           
594 STEINER, Sylvia. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e sua integração ao processo penal. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 54. 
595 Nesse sentido: MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: 

Análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, pp. 186-87. 
596 Sobre este destaque, cf. MEDINA, Cecília. The American Convention on Human Rights: Crucial rights and 

their theory and practice. Trad. ing. Peter Krupa. Cambridge: Intersentia, 2014, pp. 199 e ss. A autora também 

defende que esses direitos são extensíveis às vítimas, mas não aos representantes de órgãos de persecução 

penal. Nesse sentido, ver “Panel Blanca” (Paniagua-Morales y otros) vs. Guatemala, IACtHR, Sentencia de 

fondo, XIV, especialmente §§ 153 e 155, 08/03/1998, no qual se reconhece a violação à duração razoável do 

processo como direito das vítimas dos delitos. 
597 IACtHR, Advisory Opinion OC-11/90: Exceptions to the exhaustion of domestic remedies, § 24, 10/08/1990. 
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suspensão de garantias judiciais. Contudo, isso não condiz com a posição da CIDH (art. 27). 

Em opiniões emitidas, a Corte já se manifestou — analisando expressamente os arts. 8 e 

27(2) — no sentido de que 

 

the principles of due process of law cannot be suspended in states of exception 

insofar as they are necessary conditions for the procedural institutions regulated 

by the Convention to be considered judicial guarantees. This result is even more 

clear with respect to habeas corpus and amparo, which are indispensable for the 

protection of the human rights that are not subject to derogation598. 

 

Além disso, e com relação ao art. 8(2)(f)599, a CIDH pontua que o acusado tem 

direito de examinar as testemunhas que depõe pela defesa e pela acusação, sob as mesmas 

condições, de modo a poder exercer seu direito de defesa600, sendo o sobredito direito um 

dos significados do princípio adversarial e da equidade processual601. 

Pelo que se nota da jurisprudência da Corte, o direito ao confronto — assim como 

as demais garantias judiciais mínimas — não é absoluto e, portanto, pode sofrer, ante 

circunstâncias casuísticas, restrições que não violam a CADH. Contudo, essas restrições não 

podem conduzir ao completo anonimato de juízes602 ou testemunhas secretas, afrontando a 

ideia básica que se possa ter a respeito de um processo justo603. Nesse sentido, a CIDH 

entende haver violação ao direito ao confronto quando a própria legislação interna veda ou 

limita a produção de provas testemunhais em juízo, quer essas provas sejam favoráveis, quer 

                                                           
598 IACtHR, Advisory Opinion OC-9/87: Judicial guarantees in states of emergency, § 30, 06/10/1987). Essa 

posição é a mesma da ComIDH, a qual, em um de seus relatório temáticos, afirmou que os “due process rights 

form an integral part of the judicial guarantees essential for the protection of non-derogable rights and may 

therefore be considered non-derogable under the express terms of the Article 27(2) of the American 

Convention” (cf. IACHR, Report on terrorism and human rights, OEA/Ser.L/V/II.116, § 246, 22/10/2002). 

Por evidente, em “due process rights” está incluído o direito “to examine witnesses present in the court” 

(IACHR, Report on terrorism cit., § 235). 
599 Que prevê o direito ao confronto na CADH: “direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no 

tribunal”. Convém registrar que não foi localizada qualquer ocorrência da nomenclatura “direito ao confronto”, 

em qualquer idioma, nos precedentes da CIDH. Porém, como direito humano fundamental internacionalmente 

reconhecido e replicado em diversos diplomas humanitários e até mesmo em algumas Constituições nacionais, 

reafirmamos que a cláusula inserida na primeira parte do art. 8(2)(f) da CADH pode ser alcunhada como direito 

ao confronto — e assim a ela nos referimos. 
600 Palamara-Iribarne v. Chile, IACtHR, Merits, reparations, and costs, 22/11/2005, § 178, Series C no. 135. 

Nesse caso, que tramitou perante a justiça militar, ao acusado não fora permitido contraexaminar testemunhas, 

bem como testemunhas pertinentes à tese defensiva não foram ouvidas em razão de indeferimento pelo juízo. 
601 Norín Catrimán et. al. v. Chile, IACtHR, Merits, reparations and costs, 29/05/2014, § 242, Series C no. 

279. 
602 Como precedente de referência para os casos dos “juízes sem rosto”, ver Castillo Petruzzi et. al. v. Peru, 

IACtHR, Merits, reparations, and costs, 30/05/1999, Series C no. 52. 
603 Cf., por exemplo, IACHR, Third report on human rights situation in Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, §§ 

121-22, 26/02/1999; e IACHR, Report on terrorism cit., §§ 167-68. 
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elas, em sendo contrárias, são utilizadas sem que tenha sido oportunizado seu confronto com 

o acusado604. 

Em relação às restrições ao direito de confronto, questão que se põe manifesta é o 

conflito entre, de um lado, a garantia do exercício da defesa de toda pessoa criminalmente 

acusada, e, de outro, o direito à proteção da vida e integridade da testemunha que comparece 

em juízo, de tal forma que existe uma tensão entre direitos e garantias de mesma 

hierarquia605. Em dados casos, admite-se a restrição do direito ao confronto em razão desse 

conflito com direitos das vítimas ou das testemunhas, tais como condutas ilícitas perpetradas 

pelo acusado visando impedir depoimentos de testemunhas, ou intimidá-las de modo a não 

permitir a sinceridade do depoimento. Essas ações do acusado devem ser consideradas 

renúncias tácitas ao direito ao confronto606. 

Especificamente sobre declarações de corréu, selecionamos o recente julgamento 

de Zegarra Marín vs. Perú607. Não obstante não verse sobre violações ao direito ao 

confronto, este caso ganha em importância pela sua análise a respeito do delicado valor 

probatório das declarações do corréu. 

Em Zegarra Marín, a ComIDH, ao submeter o caso à CIDH, alegou que a 

condenação por crimes contra a administração pública, contra a fé pública e corrupção teve 

as declarações de dois coimputados como único embasamento, assim como a motivação 

dessa condenação não expunha por que os elementos de prova que contradiziam diretamente 

as declarações incriminadoras dos corréus não geraram dúvidas sobre sua responsabilidade 

                                                           
604 Nesse sentido, em Castillo Petruzzi cit., §§ 153-55, a CIDH entendeu que houve violação ao art. 8(2)(f) 

porque a legislação peruana vedava a oitiva dos policiais e militares que participaram das investigações. Essa 

violação ocasionada pela legislação peruana foi reforçada em Lori Berenson-Mejía v. Peru, IACtHR, Merits, 

reparations and costs, 25/11/2004, §§ 183-86, Series C no. 119; e em García-Asto and Ramírez-Rojas, 

IACtHR, Preliminary objection, merits, reparations and costs, 25/11/2005, §§ 152-54, Series C no. 137. 
605 Como precedentes de referência à segunda parte do art. 8(2)(f) — direito “de obter o comparecimento, como 

testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos” —, ver Ricardo Canese v. 

Paraguay, IACtHR, Merits, reparations and costs, 31/08/2004, § 164, Series C no. 111. 
606 IACHR, Report on terrorism cit., § 251: “The right of a defendant to examine or have examined witnesses 

presented against him or her could also be, in principle, the subject of restrictions in some limited instances. 

It must be recognized in this respect that efforts to investigate and prosecute crimes, including those relating 

to terrorism, may in certain instances render witnesses vulnerable to threats to their lives or integrity and 

thereby raise difficult issues concerning the extent to which those witnesses can be safely identified during the 

criminal process. Such considerations can never serve to compromise a defendant’s non-derogable due 

process protections and each situation must be carefully evaluated on its own merits within the context of a 

particular justice system”. Ver também: IACHR, Second report on the situation of human rights in Peru, 

OEA/Ser.L/V/II.106, §§ 186-88, 02/06/2000. 
607 IACtHR, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 15/02/2017, Series C no. 331. 
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criminal608. Assim, segundo foi alegado, restaria violada a presunção de inocência609 por três 

aspectos: (i) fundamentação da condenação exclusivamente em declarações de coimputados; 

(ii) falta de motivação sobre a valoração de elementos de prova favoráveis ao acusado; e (iii) 

inversão do ônus da prova610. 

Em sua fundamentação sobre o caso posto sob análise, a Corte afirmou que o 

princípio da presunção de inocência impõe que os julgadores não iniciem o processo com 

uma visão preconcebida de que o denunciado cometeu o crime imputado611. O acórdão segue 

expondo: 

 

Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan 

el desarrollo de todo el proceso penal. Así, la demostración fehaciente de la 

culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo 

que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Es más, el principio de 

presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una 

idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. 

En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia exige que el 

acusador deba demostrar que el ilícito penal es atribuible a la persona imputada, 

es decir que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades 

judiciales deban fallar [con un criterio] más allá de toda duda razonable para 

declarar la responsabilidad penal individual del imputado, incluyendo 

determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad del imputado. 

Por ende, la Corte resalta que el principio de presunción de inocencia es un eje 

rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que 

establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Así, 

en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva 

e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la 

responsabilidad penal612. 

 

Essa construção a respeito da presunção de inocência induz o raciocínio da Corte a 

respeito do valor probatório das declarações de corréus: 

 

Más allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de 

ciertos implicados con la parte acusadora a cambio de determinadas 

contraprestaciones — como la del colaborador eficaz, el arrepentido o en este caso 

de prescindir de la persecución penal de uno de los partícipes cuando haya 

contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros 

imputados en el mismo hecho o en otro más grave — con la Convención 

Americana [...] lo cierto es que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria 

que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido 

                                                           
608 Zegarra Marín cit., § 1. 
609 Como se observa, a questão discutida no caso ora em análise não é afeita a restrições ao direito ao confronto. 

Ao que tudo indica, tal direito foi observado em seu paradigma confrontativo e, portanto, as testemunhas 

contrárias (incluindo os coimputados) foram examinadas pela defesa. Cf. Zegarra Marín cit., § 120. Reitere-

se, contudo, a relevância da abordagem a respeito do valor probatório das declarações de corréu, uma vez que 

alça, a nosso ver, a nocividade dessas declarações ao nível de preocupações dos tratados internacionais de 

direitos humanos. 
610 Zegarra Marín cit., § 114. 
611 Zegarra Marín cit., § 114. 
612 Zegarra Marín cit., §§ 123-25. 
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específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de 

condena, pues objetivamente no sería suficiente por si sola para desvirtuar la 

presunción de inocencia. Por lo tanto, fundar una condena sobre la base de una 

declaración de un coimputado sin que existan otros elementos de corroboración 

vulneraría la presunción de inocencia613. 

 

A Corte assenta a falta de compromisso em dizer a verdade como um dos fatores 

de distinção entre coimputados e testemunhas, refletindo diretamente na eficácia probatória 

limitada que deve ser atribuída às declarações de um coimputado. Além disso, classifica as 

declarações de corréu como prova indiciária ou indireta, devendo esses elementos ser 

valorados de maneira crítica. Segundo método apriorístico de valoração, para que esses 

indícios sirvam à formação de um convencimento pela condenação, devem ser corroborados 

ao menos por vários outros indícios, os quais sejam sérios, precisos e concordantes entre 

si614. Em conclusão desse julgamento, a Corte entendeu não existirem outros elementos 

corroborando as declarações dos corréus, tendo havido violação ao art. 8(2) da CADH615. 

O caso por último analisado nos coloca diante de outras duas questões a serem 

comentadas. 

A primeira que se levanta é o conceito de “testemunha” para fins de incidência dos 

direitos humanos elencados na CADH. 

De pronto, registramos que a CIDH não se debruçou diretamente sobre o assunto, 

como fizera, por exemplo, o TEDH616. Observa-se, outrossim, que a CADH, no próprio art. 

8(2)(f), segunda parte, estabelece que toda pessoa criminalmente acusada tem o direito “de 

obter o comparecimento, como testemunha ou peritos, de outras pessoas que possam lançar 

luz sobre os fatos”. Uma leitura sistemática da confrontation clause e da attendance clause, 

e tendente a expandir racionalmente o âmbito de proteção dos direitos humanos617 presentes 

na normativa internacional da OEA, permite, assim como feito para o CDHNU, prospectar 

o entendimento de que não se deve excluir as hipóteses em que a fonte de prova oral contrária 

                                                           
613 Ruano Torres y otros vs. El Salvador, IACtHR, Fondo, reparaciones y costas, 05/10/2015, § 133, Series C 

no. 303, também como citação em Zegarra Marín cit. 
614 Zegarra Marín cit., § 130. 
615 Zegarra Marín cit., § 135. 
616 Cf. Tópico 4.4 supra. 
617 Recordando o art. 29 da CADH: “Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido 

de: a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e 

liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b. permitir a 

qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; c. excluir outros direitos e 

garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; 

e d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

e outros atos internacionais da mesma natureza”. 
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é um coimputado da esfera protetiva do direito ao confronto618. Como uma referência 

concreta de um conceito “elástico” de testemunha no âmbito da CADH, a CIDH já expandiu 

— ainda que tacitamente — o conceito formal de “testemunha” para abranger também os 

peritos619. 

Outra questão investigada é se existe na CIDH algum teste semelhante àquele 

traçado pelo TEDH a respeito da “necessidade” de restrição do direito ao confronto, do 

“peso” de declarações produzidas fora de um paradigma confrontativo, e de eventuais fatores 

de contrabalanceamento. 

Mais próximo a algo neste sentido, o caso Zegarra Marín anteriormente estudado 

trabalha com situação de fundo na qual as declarações de corréu eram a única prova que 

lastreava a condenação e, além disso, naquele caso, aparentemente o paradigma do direito 

ao confronto restou atendido nas instâncias domésticas, verificando-se violação à CADH 

sob a luz da presunção de inocência. Em verdade, não foram localizados casos em que a 

violação ao art. 8(2)(f) tenha se dado porque as declarações não confrontadas representavam 

extensa base probatória para o veredicto condenatório. Ainda assim, prospecta-se que 

algumas condições venham a ser exigidas para que a restrição ao confronto não implique 

violação ao art. 8(2)(f) em decisões futuras da CIDH a esse respeito. 

Com efeito, a ComIDH, em relatório temático, afirmou que, apesar de em certas 

circunstâncias de um caso concreto ser compreensível alguma restrição a garantias judiciais, 

tais circunstâncias devem ser cuidadosamente analisadas, para que não sirvam de pretexto a 

indevidas restrições ao direito ao confronto620. Nesse contexto, a ComIDH afirma que alguns 

fatores devem ser levados em conta antes de se admitir declarações de natureza testemunhal 

fora do paradigma confrontativo. No relatório temático ora comentado, a ComIDH menciona 

três exemplos desses fatores. Primeiro, a suficiência de motivos para a restrição. Segundo, a 

extensão da possibilidade de efetivo contraditório na produção da prova ou, posteriormente, 

sobre seus elementos produzidos. Terceiro, a avaliação da confiabilidade (reliability) das 

                                                           
618 À mesma conclusão e por motivos deveras semelhantes, ainda que focada na análise de normativas 

internacionais de proteção às testemunhas no âmbito da União Europeia, chega SALVADEGO, Laura. La 

normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata 

transnazionale. In: Rivista di Diritto Internazionale, v. 98, n. 1, 1994, pp. 143-47, com expressa análise 

comparada entre o TEDH e a CIDH. 
619 García Prieto et al. v. El Salvador, IACtHR, Preliminary objections, merits, reparations and costs, 

20/11/2007, passim, Series C no. 168. 
620 IACHR, Report on terrorism cit., § 251. 
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declarações obtidas fora do paradigma confrontativo, especialmente quando a condenação 

pode ter se baseado única ou determinantemente nessas declarações621. 

Em suma, dando suporte à prospecção aqui intentada, note-se que a ComIDH 

estabelece um critério de necessidade para a restrição, ao mencionar a demanda por motivos 

para a restrição à produção da prova de acordo com o direito ao confronto. Igualmente, 

utiliza-se das mesmas expressões (e preocupações) da sole or decisive rule do TEDH622, 

além de demandar dos julgadores uma análise de reliability, o que pode ser visto como um 

contrabalanceamento. 

A falta de precedentes específicos da CIDH deixa uma lacuna em relação a critérios 

mais delimitados para a análise das restrições ao art. 8(2)(f), especialmente se considerarmos 

a hipótese das testemunhas ausentes. Por outro lado, esse relatório da ComIDH e uma análise 

que tenha por escopo uma racional e adequada proteção das garantias judiciais plasmadas na 

CADH, mostram uma certa conformidade com o precedente de Al-Khawaja [GC] do 

TEDH623. 

 

 

 

                                                           
621 IACHR, Report on terrorism cit., § 251: “Other pertinent considerations include whether the court itself... 

is able to evaluate the reliability of the witness’s evidence, and the significance of the evidence in the case 

against the defendant, in particular whether a conviction may be based solely or to a decisive extent on that 

evidence”. 
622 Não à toa, no trecho citado imediatamente acima, o relatório referencia, em nota de rodapé (n. 622), o 

julgamento Doorson v. The Netherlands, no. 20524/92, 26/03/1996, ECHR 1996-II, que analisou a violação 

ao direito ao confronto em virtude de um testemunho anônimo ter embasado a condenação do requerente 

utilizando-se da sole or decisive rule. 
623 Sobre esse julgamento do TEDH, ver, especialmente, Tópico 4.4.3.1 supra. Lembramos que esse precedente 

aplica a sole or decisive rule de maneira flexível, mas como etapa necessária do teste de aferição de violação 

ao direito ao confronto. O atual leading case do TEDH, Schatschaschwili, flexibilizou anda mais a referida 

regra, a nosso ver de tal maneira que, na prática, suprimiu-a. Sobre esse último caso, ver, especialmente, Tópico 

4.4.4 supra. 
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5 DIREITO AO CONFRONTO E DECLARAÇÕES DO CORRÉU 

NO DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

 

 

5.1 O PARADIGMA CONFRONTATIVO NO BRASIL E SUA 

APLICAÇÃO FRENTE ÀS DECLARAÇÕES DO CORRÉU 

 

No atual ordenamento jurídico brasileiro, é certo que em nenhum momento, quer a 

CF, quer o CPP, ou mesmo qualquer outra lei ordinária que trate de normas processuais 

penais relativas à produção da prova oral, expressamente fala em um direito ao confronto 

com as testemunhas contrárias1. 

Mas, conforme oportunamente demonstrado2, o direito ao confronto foi 

incorporado ao ordenamento jurídico interno, com status constitucional, em razão da adesão 

do Brasil a tratados internacionais sobre direitos humanos que preveem o direito em apreço 

dentre os direitos e garantias da pessoa criminalmente acusada. 

Especificamente, foram destacados o PIDCP e a CADH. Sem prejuízo, a adesão e 

promulgação interna do ERTPI também é relevante, pois ainda que não tenha incidência 

sobre os procedimentos penais internos, indica uma aceitação geral de que a prova oral 

pressupõe uma gama de direitos e garantias que legitimam o seu uso no processo, dentre os 

quais o direito de confrontar as testemunhas contrárias em audiência. Por outro lado, dos 

dispositivos do CPP e da própria CF pode-se inferir caracteres ínsitos ao direito ao confronto 

— ainda que essa inferência seja meramente indicativa, ou eventualmente especulativa, de 

sua adoção, e não signifique que o constituinte ou o legislador tenham sequer cogitado deste 

direito ao elaborar o documento constitucional ou legislar ordinariamente. 

A análise dos dispositivos deve partir, novamente, do conteúdo do direito ao 

confronto — o paradigma confrontativo —, desenhado como sendo composto dos seguintes 

caracteres: (i) publicidade do ato de produção da prova; (ii) conhecimento da identidade do 

declarante; (iii) presença do acusado; (iv) presença do julgador; (v) dever de veracidade do 

                                                           
1 Convém relembrar que o presente trabalho adota alguns conceitos amplos, por vezes genéricos, para a 

exposição de seus resultados. Sempre que nos referirmos às hipóteses de incidência do direito ao confronto, 

falamos em “testemunha contrária”, assim entendida toda fonte pessoal de prova que desfavoreça o acusado. 

Nessa acepção ampla estão incluídos, portanto, vítimas, peritos e, no escopo desta pesquisa, outros acusados. 

Sobre o conceito amplo de testemunha, para fins de incidência do direito ao confronto, cf. Tópico 2.3 supra. 
2 Sobre a natureza jurídica do direito ao confronto, cf. Tópico 2.2 supra. 
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declarante; e (vi) inquirição direta da fonte de prova3. Sempre que cabível, junto a esta 

análise, comentaremos as especificidades pertinentes às declarações do corréu4. 

 

 

5.1.1 PUBLICIDADE 

 

Não obstante a publicidade deva ser observada por toda a Administração Pública 

como um de seus princípios reitores e, no processo, ela deva ser exigida para todas as suas 

fases, no que toca ao direito ao confronto este corolário deve ser observado no específico 

momento de produção da prova oral contrária ao acusado em juízo. 

Tendo isso em mente, para o escopo do presente trabalho, dividiremos a análise 

deste primeiro consectário do conteúdo do direito ao confronto em dois momentos. Primeiro, 

a publicidade dos atos processuais, e, posteriormente, a publicidade — ou, como 

preferiremos, o acesso aos resultados — da fase de investigação preliminar. A pertinência 

desta última será oportunamente justificada. 

 

 

5.1.1.1 Publicidade dos Atos Processuais 

 

Prevista inclusive na DUDH5, a publicidade tem, sobre o processo, uma função de 

fiscalização pela sociedade, pelo “público”, representando o mais seguro mecanismo de 

                                                           
3 Sobre o conteúdo do direito ao confronto e a estipulação do modelo teórico do paradigma confrontativo, cf. 

Tópico 2.3 supra. 
4 Cumpre relembrar que, para fins didáticos e metodológicos, emprega-se uma terminologia genérica para 

simplificar a exposição dos resultados da pesquisa. Nesse sentido, recordamos que se adota o padrão “corréu 

incriminador” (ou simplesmente “corréu”) para nos referirmos à pessoa que presta declarações contrárias ao 

titular do direito ao confronto, independentemente de esse declarante (o “corréu”) ser formalmente corréu, ou 

acusado em procedimento conexo, ou mesmo ainda um investigado. De outro lado, adota-se o padrão “réu 

incriminado” (ou simplesmente “réu”) para designar o titular do direito ao confronto, ou seja, a pessoa a quem 

as declarações incriminadores se referem. Sobre essa terminologia genérica, cf. as notas introdutórios ao 

Capítulo 3 supra. Sobre a delimitação terminológica de “declarações do corréu”, cf. Tópicos 3.2.1 e 3.2.2 

supra. 
5 Art. 10: “Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente 

julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de 

qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida”. Cabe menção ainda ao PIDCP, cujo art. 

14(1) preceitua: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal 

competente, independente e imparcial [...] A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade 



275 

controle popular sobre a atuação de magistrados, representantes do Ministério Público e 

defensores técnicos. Um sistema processual calcado na publicidade dos atos processuais 

situa-se entre as mais importantes garantias de independência e de imparcialidade do 

julgador6. 

Especificamente como fiscalizadora dos atos processuais7 de produção da prova 

oral em juízo, a publicidade serve de resguardo à qualidade e à integridade da reconstrução 

histórica dos fatos. Por esse motivo, a publicidade deve ser vista, endoprocessualmente, 

como benéfica às partes processuais e, extraprocessualmente, a toda a sociedade. Às partes, 

porque incentiva a lealdade processual, além de encorajar as fontes de prova a contribuírem 

para uma melhor prestação jurisdicional, a respeitarem a Administração da Justiça e a 

dizerem a verdade. À sociedade, pois permite a fiscalização do modo como o Estado está 

colhendo a prova, coibindo abusos na reconstrução dos fatos e desencorajando condenações 

arbitrariamente baseadas em material colhido unilateralmente, a portas fechadas, sem a 

presença do imputado8. 

A CF de 1988 estabelece a publicidade como regra geral para a prática dos atos 

processuais, constituindo projeção da garantia do direito à informação em sua específica 

manifestação no processo9, limitando-a apenas quando a intimidade ou o interesse social 

assim o exigirem. Isso está estipulado no rol dos direitos e garantias individuais do art. 5º: 

 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação. 

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa 

da intimidade ou o interesse social o exigirem. 

 

Em outro dispositivo, o documento constitucional refere-se à publicidade dos 

julgamentos pelos órgãos jurisdicionais, estabelecendo, novamente, a publicidade como 

                                                           

de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma 

sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na medida em que isso 

seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha 

a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá 

torna-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou processo diga respeito à 

controvérsia matrimoniais ou à tutela de menores”. Por fim, também aderida pelo Brasil, a CADH, em seu art. 

8(5): “O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça”. 
6 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 75. 
7 Sobre o conceito de atos processuais e suas classificações, ver: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; 

GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral cit., pp. 357 e ss. 
8 De maneira semelhante: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation in Europe: Absent, anonymous and 

vulnerable witnesses. 2. ed. Groningen: Europa Law, 2012, p. 36; e MALAN, Diogo Rudge. Direito ao 

confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 86. 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel; e LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 68. 
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regra geral. Esse princípio10 pode sofrer restrições nos casos em que se deva preservar o 

direito à intimidade do interessado por meio da decretação do sigilo — sigilo este que poderá 

incluir a produção da prova oral em juízo —, contanto que isso não prejudique o “interesse 

público à informação”. Essa previsão constitucional encontra-se nas disposições gerais sobre 

o Poder Judiciário: 

 

Art. 93... IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos 

[...] podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 

seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 

à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação11. 

 

Com hierarquia infraconstitucional, o CPP já cuidava de estipular a publicidade 

como regra geral em seu texto, especificamente no art. 792. Desse modo, antes mesmo da 

promulgação de nossa atual CF, a publicidade já era incorporada à cultura processual 

brasileira12, de modo que se pode considerar seu enunciado normativo recepcionado pela CF 

de 1988. Versa o referido art. 792: 

 

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e 

se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do 

secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou 

previamente designados. 

 

Em outra seara subsidiariamente aplicável ao processo penal em caso de lacuna 

legislativa (CPP, art. 3º), o CPC determina, em seus arts. 8º e 11, respectivamente, que o juiz 

deve observar a publicidade na aplicação do ordenamento jurídico, assim como que “(t)odos 

os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos”. Excetuam-se os casos em 

                                                           
10 Já mencionamos que a garantia constitucional da publicidade tem estrutura normativa de princípio, segundo 

modelo teórico aqui adotado (cf. Tópicos 2.5.1 e 2.5.2 supra). Dessa maneira, mesmo sendo regra geral a ser 

observada — ou melhor, como norma de aplicação prima facie, na máxima extensão dentro das possibilidades 

fáticas e jurídicas do caso concreto —, algumas restrições podem lhe ser legitimamente impostas, quando 

outros interesses de mesma hierarquia lhe fizerem frente. De maneira a corroborar o quanto aqui arguido, 

Antonio Scarance Fernandes afirma que, “apesar de ser garantia relevante, que assegura a transparência da 

atividade jurisdicional e possibilita a sua fiscalização pelas partes e pela própria comunidade, [a publicidade] 

pode sofrer limitações necessárias à proteção de interesses relevantes do processo” (cf. Processo penal 

constitucional. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 67). 
11 A parte final deste dispositivo constitucional (“em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”) foi acrescida ao texto do constituinte 

originário por meio da EC nº 45, de 30 de dezembro de 2004. 
12 Nesse sentido: FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 67; e GRECO 

FILHO, Vicente. Tutela constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 113. Não obstante, lembra 

Rogério Lauria Tucci que, em razão de outrora ser prevista como norma de natureza legal, a publicidade sofria 

inúmeras restrições, especialmente porque as disposições constitucionais de então concediam ao STF o poder 

de restringir as hipóteses de admissão do recurso extraordinário. Cf. Direitos e garantias individuais no 

processo penal brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 187. 



277 

“segredo de justiça”, nos quais “pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus 

advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público” (art. 11, parágrafo único). 

Expressamente estabelece, ainda, que “(o)s atos processuais são públicos” (art. 189, caput), 

podendo tramitar em “segredo de justiça”, dentre outros, os processos “em que o exija o 

interesse público ou social” (inciso I) e “em que constem dados protegidos pelo direito 

constitucional à intimidade” (inciso III). 

A interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre a 

publicidade do processo nos leva às categorias de publicidade. A nos interessar em maior 

medida13, a publicidade ampla, geral ou popular, em oposição à publicidade restrita ou 

interna14. 

A primeira categoria é aquela que qualifica o processo como acessível a todo 

cidadão. A categoria restringida, por sua vez, é aquela que limita o acesso ao processo a um 

número reduzido de pessoas — no caso, aos sujeitos parciais da relação jurídico-processual, 

a seus representantes legais (ou somente a estes, conforme art. 93, IX, da CF), aos auxiliares 

da justiça e ao juiz15. 

Em relação ao acesso às partes, deve-se destacar que a publicidade interna impõe 

que todos os atos, de qualquer participante do processo, seja conhecido em toda sua extensão 

e de maneira tempestiva pela parte interessada16, permitindo-se tempo razoável para eventual 

reação. Isso encontra ressonância no direito ao confronto, na medida em que a ciência com 

antecedência razoável sobre o conhecimento probatório contrário ao seu titular, permite, no 

momento da produção da prova oral, as reações que traduzem um efetivo exercício 

defensivo. 

Das normas de regência, extrai-se a conclusão de que a publicidade ampla dos atos 

processuais é a regra geral a ser observada no processo penal brasileiro. Em consequência, 

como regra geral, é garantia do Estado Democrático de Direito o acesso dos cidadãos — 

participantes do processo ou terceiros — aos atos processuais. 

                                                           
13 Rogério Lauria Tucci trabalha com três categorias que se apresentam de forma ambivalente: publicidade 

ativa e passiva, imediata e mediata, e absoluta ou externa e restrita ou interna. Cf. Direitos e garantias cit., p. 

185. 
14 Para uma listagem das diversas terminologias empregadas pela doutrina para se referir a essas mesmas 

categorias de publicidade, ver FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 68. 
15 BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 64. 
16 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 159. 
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Mas, em situações previamente estipuladas pelo ordenamento jurídico, poderão 

ocorrer restrições à publicidade dos atos processuais para a preservação da intimidade das 

partes, respeitado o acesso por essas e por seus representantes legais. Essas restrições 

aplicáveis a terceiros, no entanto, por eleição do constituinte derivado, não poderão ocorrer 

se isso prejudicar “o interesse público à informação”. Observa-se que, na colisão entre a 

intimidade e o interesse público à informação, o documento constitucional privilegia este 

último17. A despeito dessa opção do constituinte derivado, a previsão constitucional deve ser 

interpreta com cautela. A regra geral, reforçada pela imposição da preservação do princípio 

do “interesse público à informação”, continua sendo a publicidade ampla dos atos 

processuais. Contudo, “quando o predomínio deste interesse público transformar-se em 

causa de dano à honra, imagem ou qualquer outro direito protegido por estar inserido na 

esfera de intimidade da pessoa afetada”, o juiz, mediante ato fundamentado, poderá restringir 

a publicidade externa, ou seja, a terceiros alheios àquele processo18. 

Por outro lado, a CF admite a restrição da publicidade a terceiros em nome do 

“interesse social”. A colisão entre princípios, nesta última hipótese, é solucionada por meio 

da regra do art. 792, § 1º, do CPP19, segundo a qual se permite que qualquer ato processual 

seja realizado a portas fechadas se a publicidade puder ocasionar “escândalo, inconveniente 

grave ou perigo de perturbação da ordem”20, 

Em suma, por imperativo constitucional e de tratados internacionais aderidos pelo 

Brasil, a regra geral é a publicidade ampla do atos de processuais de produção da prova em 

juízo, e qualquer restrição a isso deve ser devidamente motivada e amparada na aplicação da 

regra da proporcionalidade21. Por essa razão, pode-se afirmar que o corolário da publicidade 

dos atos de produção da prova do conteúdo do direito ao confronto é atendido pelo 

ordenamento brasileiro. 

 

                                                           
17 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 65. 
18 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório cit., p. 161. No mesmo sentido: MORAES, Maurício Zanoide de. 

Publicidade e proporcionalidade na persecução penal brasileira. In: FERNANDES, Antonio Scarance; 

ALMEIDA, José Raul Gavião de; e MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Sigilo no processo penal: 

Eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 51-53. 
19 Em sentido semelhante: TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias cit., p. 189. 
20 Eduardo Espínola Filho observa que essas situações, autorizadas a qualquer ato processual que as demandem, 

resultam de diversas circunstâncias, tais como “risco de contágio, em época de epidemia” ou “ações de 

desordeiros”. Cf. Código de processo penal brasileiro anotado. 4. ed., v. 8. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 

494. 
21 Sobre a base teórica de aplicação da regra da proporcionalidade no processo penal adotada neste trabalho, 

ver Tópico 2.5.2 supra. 
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5.1.1.2 Acesso aos Resultados da Investigação Preliminar 

 

Ainda que o direito ao confronto seja um direito de incidência restrita à produção 

da prova testemunhal contrária ao acusado na fase de instrução processual, é certo que, na 

dinâmica da aplicação prática deste direito fundamental, as informações coligidas na 

investigação preliminar, na maioria dos casos concretos, terá relevância futura sobre o 

confronto. Algumas razões, portanto, justificam o estudo do acesso aos resultados da 

investigação preliminar já neste momento. 

O direito ao confronto é ativado em relação ao conhecimento probatório contrário 

ao acusado, e este poderá estar contido nos resultados da investigação preliminar. Não 

obstante essas informações possam surgir originalmente durante um específico ato de 

produção da prova em juízo, na maioria dos casos elas terão origem em decorrência dos atos 

estatais de investigação sobre o fato criminoso. Por exemplo, os termos de colaboração 

premiada e depoimentos de interrogatório de um investigado que incrimina outra pessoa 

surgirão, via de regra, já nessa fase, e por isso devem ser acessíveis a qualquer pessoa 

envolvida na investigação. Assim, essas informações permitirão, de um lado, a preparação 

defensiva para uma efetiva inquirição da fonte contrária durante a produção da prova em 

juízo; e, de outro, darão suporte estratégico para propor contraprovas. 

Não obstante a relevância para o tema-problema do presente trabalho, desde logo 

se afirme que, no escopo do direito ao confronto, não se pode afirmar que existe publicidade 

na fase de investigação preliminar. Como já destacado, a publicidade como corolário do 

direito ao confronto, é aquela do ato processual de produção da prova oral contrária ao 

acusado. Nesse sentido, não existe publicidade na colheita dos elementos de informação pela 

autoridade persecutória, mas apenas a publicidade de seus resultados. O ato de investigação 

(colheita dos elementos de informação) é praticado a portas fechadas, de maneira unilateral 

pelo Estado, sem possibilidade de presença do titular do direito ao confronto. Por essa razão, 

o que aqui se analisará é a publicidade no acesso aos resultados da investigação preliminar; 

ou seja, em linguagem prática, as vistas e a extração de cópias dos autos. 

Além de direito à informação (CF, art. 5º, XIV) ser fundamento à publicidade das 

investigações preliminares, essas são conduzidas por autoridades públicas sujeitas aos 

princípios norteadores da Administração Pública, expressamente elencados no art. 37 da 
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CF22, dentre os quais está incluída a publicidade23. Portanto, pode-se afirmar que o 

documento constitucional impõe, também em relação à fase pré-judicial, a publicidade 

(acesso aos resultados) como regra geral. 

Infundada dúvida sobre a publicidade do inquérito policial (espécie de investigação 

preliminar) como a regra geral adviria do art. 20 do CPP, segundo o qual a autoridade pública 

encarregada da investigação “assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato 

ou exigido pelo interesse da sociedade”. Como esclarece Aury Lopes Jr.24, o art. 20 em tela 

prescreve o sigilo externo — ou seja, em relação a terceiros alheios à investigação. Já o sigilo 

interno — ou seja, em relação ao sujeito passivo da investigação preliminar — é parcial, 

jamais podendo atingir a defesa técnica. 

Para que o defensor técnico possa exercer livremente seu múnus público25, com 

plena eficácia, o profissional possui uma gama de direitos e prerrogativas que asseguram a 

independência de sua atuação, a proteção de sua atividade, e a autonomia e ausência de 

hierarquia26 em relação ao juiz, ao promotor e à autoridade policial27. Neste espectro, é 

direito do advogado 

 

examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 

sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos 

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital28. 

 

Antes dessa nova redação do dispositivo transcrito logo acima, a Súmula 

Vinculante nº 14 do STF, editada em 2009, já havia consolidado: 

 

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. 

 

                                                           
22 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”. Em reforço, na legislação ordinária, o art. 2º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994: “O advogado 

é indispensável à administração da justiça. § 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público 

e exerce função social. § 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao 

seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público. § 3º No exercício da 

profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei”. 
23 Nesse sentido: MORAES, Maurício Zanoide de. Publicidade cit., pp. 41-42. 
24 Cf. Direito processual penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 153. 
25 CF, art. 133: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 
26 Lei nº 8.906/94, art. 6º. 
27 Nesse sentido, ver LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 173. 
28 Art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, com redação dada pela Lei nº 13.245, de 12 de janeiro de 2016. 
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Algumas notas podem ser feitas da leitura conjunta do dispositivo de lei ordinária 

e do verbete vinculante do STF. 

Ao ser previsto como um direito do advogado ou do defensor, erige-se o acesso aos 

autos da investigação preliminar como regra geral a ser estritamente observada, donde 

remanesce apenas a possibilidade de leitura do art. 20 do CPP como sendo a respeito do 

sigilo externo29. Note-se que a lei fala em “qualquer instituição responsável por conduzir 

investigação” e “em autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza”, ao mesmo 

tempo em que a Súmula Vinculante endossa o acesso a “procedimento investigatório 

realizado por órgão com competência de polícia judiciária”. Dessa maneira, tanto a lei 

quanto o verbete asseguram ao defensor técnico o acesso a quaisquer autos de investigação 

preliminar, não importa qual autoridade pública o conduza. Assim, há incidência não apenas 

sobre as investigações promovidas pela polícia judiciária, mas também sobre aquelas do 

Ministério Público e das Comissões Parlamentares de Inquérito, por exemplo30. 

Há, contudo, uma aparente contraposição entre a Súmula e a lei ordinária vigente. 

A Súmula Vinculante aparenta limitar o acesso do advogado ao realizado “no interesse do 

representado”, enquanto a lei ordinária assegura o acesso aos autos da investigação 

preliminar “mesmo sem procuração”. Antes da entrada em vigor da Lei nº 13.245/16, que 

alterou a redação do supracitado inciso XIV, o entendimento doutrinário era no sentido de 

que poderia ser exigida procuração do defensor técnico (mesmo que com poderes apenas 

para obtenção de cópias dos autos de investigação preliminar). Essa exigência teria a 

finalidade de comprovar a outorga de poderes pelo representado e como forma de justificar 

a restrição de parte da investigação no que diga respeito a outros investigados que não são 

representados pelo requerente, cujos direitos também merecem tutela (por exemplo, dados 

bancários ou fiscais de outros investigados)31. 

Contudo, diante da nova norma em vigor, entendemos que a leitura deve ser 

concernente com os ditames internacionais assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de 

direitos humanos, os quais exigem que toda garantia fundamental seja lida de modo a 

assegurar o maior grau de proteção universal — como ocorre com a publicidade32. Dessa 

maneira, como a lei supracitada assegura o acesso aos autos “mesmo sem procuração”, salvo 

                                                           
29 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 174. 
30 Nesse sentido: LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 174; e BADARÓ, Gustavo. Processo 

penal cit., p. 66. 
31 Essa era a posição de Aury Lopes Jr. (cf. Direito processual penal cit., p. 174). 
32 Cf. n. 10 supra, neste Capítulo. 



282 

expressa disposição legal em contrário33, não mais se pode restringir o acesso pelo advogado 

à integralidade da investigação. Com efeito, a norma em questão sequer demanda que o 

advogado esteja representando qualquer investigado. Além disso, as informações que antes 

poderiam ser restringidas ao advogado podem também atingir a justa persecução penal e 

interesses de natureza pública do investigado. É o que ocorre, por exemplo, em 

interceptações telefônicas de conversas não envolvendo determinado investigado, mas que 

o mencionam como agente de crimes; ou mesmo dados bancários ou fiscais de outros 

investigados, os quais podem, no caso concreto, servir de elementos de convicção em 

desfavor daquele em nome de quem (mesmo sem procuração) o advogado se dirige à 

repartição pública para acesso aos autos da investigação preliminar. 

Desse modo, a única restrição que se pode impor ao defensor técnico é em relação 

às diligências investigativas em andamento e que, para terem eficácia, necessitam do sigilo 

interno (além, por óbvio, do sigilo externo) para que tenham efetividade. Exemplos clássicos 

— e justificáveis — são as interceptações telefônicas em curso e a busca (e apreensão) por 

ser realizada34. Sobre aquelas, convém algumas notas, ante a possibilidade de conterem 

declarações incriminadoras de corréu35. 

Nos casos em que cabível a interceptação telefônica36, a Lei nº 9.296, de 24 de julho 

de 1996, determina que a mesma ocorrerá “sob segredo de justiça” (art. 1º, caput). 

Procedimentalmente, estabelece que “(a) interceptação de comunicação telefônica, de 

qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados [...], preservando-se o sigilo das diligências, 

gravações e transcrições respectivas” (art. 8º, caput). 

Desse modo, não apenas deve ser, necessariamente, mantido o sigilo externo para 

proteção da intimidade e da vida privada de todas as pessoas que acabam sendo atingidas 

pela interceptação37, como também o sigilo interno durante a realização da diligência, uma 

vez que, por razões óbvias, o prévio conhecimento por seus alvos ou representantes legais 

                                                           
33 Como no caso do sigilo da colaboração premiada, que comentaremos na sequência. 
34 Outrossim, a previsão da Súmula Vinculante nº 14 de que o acesso se dá aos atos “já documentados” não 

pode conduzir à confusão com a mera juntada aos autos do inquérito. Nesse sentido, deve ser repudiada a 

postura de se retardar a anexação de atos investigatórios concluídos aos autos para que não se permita a vista 

dessas peças à defesa. A leitura constitucional que privilegia a publicidade deve ser no sentido de se restringir 

o acesso ao advogado às diligências em andamento e cujo conhecimento possa torná-la inefetiva. Do contrário, 

o defensor técnico terá direito de obter acesso aos atos já concluídos, ainda que a mera juntada das folhas aos 

autos não tenha sido feita pelas autoridades competentes. 
35 Cf. Tópico 4.1.2.4, para comparação com as declarações de coconspirators no direito estadunidense. 
36 Destaque-se que a possibilidade de realização de interceptações é prevista expressamente na CF, em seu art. 

5º, XII, parte final. As condições para o deferimento desta medida investigativa estão elencadas no art. 2º da 

Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. 
37 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 100. 
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conduziria à sua total inefetividade. Mas, concluída a diligência, a interpretação da lei 

ordinária em sintonia com o CPP e a CF impõe que os autos apartados sejam apensados aos 

autos principais e, assim, oportunizado o acesso aos interessados38. 

Uma última questão controvertida que tangencia o tema-problema do presente 

trabalho é a leitura a ser feita dos dispositivos da Lei nº 12.850/13, a respeito do sigilo da 

colaboração premiada. São eles os §§ 2º e 3º do art. 7º: 

 

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado 

de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao 

defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que 

digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de 

autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. 

§ 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a 

denúncia, observado o disposto no art. 5º. (i.n.) 

 

O § 2º supratranscrito possui redação (ver itálicos na transcrição) que direciona sua 

interpretação no mesmo sentido daquela levada a efeito para o art. 20 do CPP, indicando que 

deve ser imposto apenas o sigilo externo. De fato, o referido dispositivo legal assegura amplo 

acesso aos autos pelo defensor técnico, “no interesse do representado”39 (colaboradores ou 

incriminados), ressalvados — como há de ser — os elementos referentes a diligências ainda 

em andamento cujo conhecimento pelos seus alvos possa potencialmente frustrar seus 

resultados40. O enunciado normativo — se lido dessa maneira — está em sintonia com os 

direitos do advogado e com a Súmula Vinculante nº 1441 no sentido de assegurar a 

publicidade (interna) como regra geral, e não o sigilo42. 

                                                           
38 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 100, em que o autor também expõe 

um panorama a respeito do debate sobre as posições da doutrina e dos Tribunais Superiores acerca da 

necessidade de degravações integrais ou parciais, ou nenhuma degravação, constituindo-se os áudios o próprio 

meio de prova. Destaca, ainda, a prevalência, nos Tribunais, do entendimento de que a degravação pode ser 

parcial, em razão das dificuldades em se transcrever longas conversas em casos de interceptações que se 

arrastam por longo período e da preservação da vida privada e da intimidade de terceiros alheios à investigação, 

mas que também tiveram conversas interceptadas. Scarance Fernandes argui, com razão, que, 

independentemente da posição adotada, no mínimo deve ser assegurado à defesa técnica o acesso a todas as 

gravações realizadas, em momento que torne possível e tempestivo o seu uso para o pleno exercício dos direitos 

decorrentes de sua posição processual, nos momentos procedimentais respectivos. Cf. Processo penal 

constitucional cit., pp. 100-01. Em sentido semelhante: BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 518. 
39 Portanto, a situação difere um pouco do amplo acesso assegurado ao advogado pelo art. 14, XIV, da Lei nº 

8.906/94, tratado anteriormente. 
40 Esse destaque no sentido de que não é qualquer diligência em andamento que obsta o acesso aos autos por 

advogado no interesse do representado já foi firmado pelo STF. Ver, por todos: Rcl 24116, 2ª Turma, Rel. 

Gilmar Mendes, DJe 13-02-17, pp. 9-10. 
41 Também nesse sentido: VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. 

1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 234. 
42 Em detalhes: VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 240-41. 
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Nos casos em que a investigação compreende diversos acordos de colaboração 

premiada, em que mais de uma pessoa é colaboradora e uma pluralidade de pessoas é 

incriminada, prevalece o entendimento de que um determinado investigado não goza do 

direito de acesso “universal” a todos os elementos dos autos (especialmente depoimentos 

que não se refiram a ele)43. Em casos em que existam diversos depoimentos prestados por 

diferentes pessoas em diferentes momentos, implicando diferentes pessoas, supostamente 

integrantes de diferentes organizações criminosas, originando diferentes autos de 

investigação preliminar, assegura-se à defesa de um determinando incriminado o acesso a 

todos os elementos que tenham relação com seu exercício defensivo — grosso modo, que 

tenham pertinência com os fatos imputados e com o feito em que estão eles imersos44. 

Além disso, o acesso permitido nos interesses da defesa inclui as gravações 

audiovisuais dos atos praticados na execução do acordo de colaboração premiada45. 

A seu turno, o § 3º possui redação bastante estrita, impondo como termo do sigilo 

o recebimento da denúncia, observado os direitos do colaborador elencados no art. 5º da 

mesma lei ordinária46. Aqui, não apenas não se cogita mais de algum sigilo em relação às 

partes interessadas — uma vez que oferecida a denúncia, as diligências investigativas já 

foram concluídas —, mas deve ser estendida à publicidade ampla, ou seja, cai por terra 

também o sigilo externo — salvo exceções constitucionais já abordadas e aplicáveis também 

nos casos envolvendo colaboração premiada, e respeitados os direitos do colaborador. 

Insta observar que, nesta específica norma, o “recebimento da denúncia” deve ser 

entendido como o ato jurisdicional de cunho decisório estipulado no art. 396 do CPP, de 

modo a tornar efetiva a reação defensiva na resposta à acusação, possibilitando à defesa 

arguir tudo o que interesse à sua posição processual e arrolar testemunhas. Entender o termo 

                                                           
43 Essa posição prevalece no STF. Cf., por exemplo, Inq 3983, Pleno, Rel. Teori Zavascki, 12-05-16, pp. 22-

23. 
44 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: A confiabilidade 

das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel de Resende; e QUEIROZ, 

Ronaldo Pinheiro de. A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 

239, n. 27. 
45 Como referência, ver STF, Rcl 21258 AgR, 2ª Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe 20-04-16, p. 25. Na doutrina, 

ver DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: Uma análise do instituto pela interpretação da lei. 

Brasília: IDP, 2015, p. 44. Disponível em: http://www.idp.edu.br/docman/ebooks/1043-delacao-ou-

colaboracao-premiada/file. Acesso 04/12/17. 
46 Convém transcrever o dispositivo: “Art. 5º São direitos do colaborador: I – usufruir das medidas de proteção 

previstas na legislação específica; II – ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 

preservados; III – ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV – participar 

das audiências sem contato visual com os outros acusados; V – não ter sua identidade revelada pelos meios de 

comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI – cumprir pena em 

estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados”. 
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do sigilo da colaboração como sendo o ato decisório do art. 399 do CPP poderia acarretar 

enormes prejuízos à defesa, que eventualmente poderia ter considerada preclusa a sua 

oportunidade de arguir algumas teses defensivas e propor provas que ditariam os caminhos 

de sua estratégia durante a instrução processual. 

Problema que surge em relação a este termo é a possibilidade legal de serem 

firmados e homologados acordos “em qualquer fase da persecução penal” (art. 3º, I). 

Evidentemente, esses negócios jurídicos processuais penais podem, portanto, ser firmados 

após o recebimento da denúncia. Se assim o for, não importa em qual fase posterior à decisão 

do momento procedimental do art. 396 do CPP, o sigilo deverá ser suspenso no ato de 

homologação do acordo pelo juiz competente47. 

Sobre o levantamento do sigilo da colaboração premiada, convém concluir com as 

pertinentes e detalhadas lições de Gilson Dipp: 

 

o STJ entendeu que, após o recebimento da denúncia, não prevaleceria mais o 

sigilo da delação premiada pois essa disposição processual já havia incidido 

imediatamente afastando-o a partir daí. Tais precedentes acabaram revelando 

aspectos que a lei não cogita mas que são de capital importância. Primeiro, que a 

regra do sigilo fica relacionada com a data limite do recebimento da denúncia de 

tal maneira que a delação acertada depois do recebimento dela não se prevalece 

do sigilo, exceto se relativa a correu não denunciado ou em hipótese de aditamento 

para incluir novo correu. Depois, ao admitir questionamento ou conflito de 

competência com outros juízos a respeito dos termos do acordo, o sigilo imposto 

pela lei perante o juízo de primeiro grau acaba cedendo pela necessidade de 

discussão dele por outro Tribunal que não o destinatário da delação. Ainda que se 

transferisse para outro órgão judicial, o sigilo da delação passaria a ser partilhado 

com outros juízes ou partes que não os estritamente vinculados ao acordo. E assim 

sucessivamente por todos os tribunais quantos forem acionados para defesa do 

interesse do corréu ou de terceiros. Nessa linha, o sigilo, a despeito de 

fundamental, pode vir a ser reduzido, compartilhado ou afastado indiretamente 

mesmo antes do recebimento da denúncia. A anotação é de certo significativa e as 

proposições afirmativas da lei de certa forma tornam-se suscetíveis de 

flexibilização. Com efeito, em linha de princípio, o acordo de delação estabelecido 

depois do recebimento da denúncia nem por isso ontologicamente dispensa o 

sigilo pelas mesmas razões daquele acertado antes dela, e assim, é de toda 

conveniência e oportunidade a compreensão de que também nesse caso o sigilo 

prevalece até o recebimento do aditamento da denúncia, ou, sem ele, até a 

homologação judicial do termo de acordo seja ele estabelecido com réu já 

denunciado seja como novo correu48. 

 

Em resumo, em qualquer hipótese de investigação preliminar, o acesso aos seus 

resultados deve ser amplamente assegurado à defesa, como imposição constitucional da 

publicidade dos atos da Administração Pública e do direito à informação. Assim, também 

em relação à investigação preliminar, a publicidade (enquanto acesso aos resultados da 

                                                           
47 No mesmo sentido: VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 232. 
48 Cf. A “delação” cit., p. 40. 
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investigação) é regra geral a permitir reação defensiva efetiva desde a primeira oportunidade 

de manifestação. Não obstante, em conexão ao nosso tema de enfretamento, cabe reafirmar 

que não existe publicidade na produção dos elementos de informação orais contrários ao 

titular do direito ao confronto, mas tão somente a publicidade no acesso aos seus resultados 

(i.e., vistas e cópias dos autos da investigação preliminar). 

 

 

5.1.2 IDENTIDADE DO DECLARANTE 

 

O conhecimento da identidade do declarante pode ser inferido do art. 203 do CPP, 

segunda parte, que assim estabelece como dever da testemunha: 

 

declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde 

exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais 

suas relações com qualquer delas. 

 

Reforçando essa regra, o art. 205 do CPP demonstra que a dúvida acerca da 

identidade da testemunha não deve ser aceita sem que se proceda à verificação “pelos meios 

ao seu [do juiz] alcance”. 

Igualmente, sobre outros declarantes que são testemunhas em acepção ampla, o 

CPP aduz que “o ofendido será qualificado” (art. 201), e que o “acusado que comparecer 

perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado” (art. 185). 

No tocante à identificação do réu, o CPP reitera a necessidade de uma devida 

qualificação no art. 186, primeira parte (“Depois de devidamente qualificado”). Além disso, 

o procedimento probatório do interrogatório o divide em duas partes: uma sobre a pessoa do 

acusado, e outra sobre os fatos (art. 187, caput)49. Na primeira fase, o acusado 

 

“será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades 

sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso 

ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se 

houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e 

outros dados familiares e sociais” (CPP, art. 187, § 1º). 

 

                                                           
49 Sobre o procedimento probatório do interrogatório, cf. Tópico 5.1.6.2.1 infra. 
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Como se observa, no direito processual penal brasileiro impera, como regra geral 

— sujeita a poucas exceções — a identificação e a qualificação do declarante, seja ele 

testemunha em acepção formal, seja a vítima, perito ou corréu. A revelação da identidade do 

declarante assegura aos sujeitos parciais uma ampla e efetiva reação defensiva e em 

contraditório. Somente com o conhecimento da identidade do declarante essas garantias 

serão atendidas nos patamares exigidos pelas normas constitucionais e a pela estrutura 

acusatória do processo50. 

De fato, somente diante da transparência em relação a quem verdadeiramente é o 

declarante será possível a realização de contraprovas, incluídas as perguntas da parte 

contrária durante a inquirição direta a respeito das relações do declarante com o fato 

imputado, sobre sua credibilidade, sobre inimizades que tornem as declarações maliciosas, 

etc.51 

Na medida em que a regra geral é a revelação da identidade da fonte de prova oral 

contrária ao réu, e as exceções são demasiadamente restritas, pode-se afirmar que este 

corolário do paradigma confrontativo também é atendido pelo ordenamento processual penal 

brasileiro. 

 

 

5.1.2.1 Corréu Anônimo 

 

Inquietude nasce com o debate a respeito da possibilidade de testemunho anônimo 

no processo penal. Esse deve ser entendido como sendo aquele “cuja identidade verdadeira 

[da testemunha] — compreendendo nome, sobrenome, endereço e demais dados 

qualificativos — não é divulgada ao acusado e ao seu defensor técnico”52. Além disso, para 

que exista um real anonimato, esse “em regra é acompanhado do uso de procedimentos 

judiciários que impedem o acusado e seu defensor técnico de vislumbrar o semblante da 

testemunha, e de recursos tecnológicos que distorcem a voz dela durante o seu depoimento 

em juízo”53. 

                                                           
50 Nesse sentido: VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 243-44. 
51 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 41. 
52 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 140. 
53 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 140. 
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Na medida em que o debate acerca do anonimato de testemunhas — em acepção 

formal — é bastante denso e extenso, ultrapassando os limites do presente trabalho, 

passaremos direto às referências às normas a respeito de restrições à identificação de 

corréus54. 

A Convenção de Palermo55, em seu art. 24, dispõe sobre a necessidade de serem 

adotadas “medidas apropriadas para assegurar uma proteção eficaz contra eventuais atos de 

represália ou de intimidação das testemunhas”, estendendo tais medidas, se necessário, “aos 

seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam próximas” (art. 24(1)). Uma vez ratificado 

tal tratado e incorporado ao ordenamento interno, sua interpretação deve ser dada na maior 

extensão a fim de se assegurar o cumprimento de suas disposições. Nesse sentido, com 

relação à proteção de testemunhas no plano internacional, Laura Salvadego sustenta que a 

incidência dessas medidas também precisa levar em conta uma acepção ampla de 

“testemunha”56, tal qual o exige o conteúdo do direito ao confronto. 

Por essa razão, no tocante estritamente à proteção das testemunhas (em sentido 

amplo), consideramos aplicável a todas as hipóteses jurídicas que envolvem as declarações 

incriminadoras de corréu57 o art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/9958. 

Especificamente quanto à hipótese de colaboração premiada, o legislador acresceu 

a necessidade de se fazer constar do acordo “a especificação das medidas de proteção ao 

colaborador e à sua família” (art. 6º, V, da Lei nº 12.850/13). Essas medidas, sem dúvida, 

somente podem, em nosso ordenamento, referir-se àquelas do mencionado art. 7º da Lei nº 

                                                           
54 Sobre testemunhas (acepção formal) anônimas, cf., para visões opostas, SOUZA, Diego Fajardo Maranha 

Leão. O anonimato no processo penal: Proteção a testemunhas e o direito à prova. 1. ed. Belo Horizonte: 

Arraes, 2012, Cap. 6, no qual, de lege ferenda, defende a possibilidade de anonimato; e MALAN, Diogo Rudge. 

Direito ao confronto cit., Tópico 3.2, no qual rejeita a possibilidade do testemunha anônimo por violação ao 

direito ao confronto. 
55 Cf. n. 207 do Capítulo 3 supra. 
56 Cf. La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata 

transnazionale. In: Rivista di Diritto Internazionale, v. 98, n. 1, 1994, pp. 143-47. 
57 Cf. Tópico 3.1 e seus subitens supra. 
58 Convém transcrever o dispositivo: “Os programas [de proteção especial a testemunhas, em acepção ampla] 

compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da 

pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: I – segurança na residência, incluindo 

o controle de telecomunicações; II – escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins 

de trabalho ou para a prestação de depoimentos; III – transferência de residência ou acomodação provisória em 

local compatível com a proteção; IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais; V – ajuda 

financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa 

protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda; 

VI – suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, 

quando servidor público ou militar; VII – apoio e assistência social, médica e psicológica; VIII – sigilo em 

relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; IX – apoio do órgão executor do programa para 

o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal”. 
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9.807/99 — o qual inclui a possibilidade de “preservação da identidade, imagem e dados 

pessoais” no inciso IV. O reconhecimento desses programas, inclusive em tratados 

internacionais, tem por fundamento os direitos fundamentais daqueles que precisam receber 

essa proteção. Em jogo, estão o direito à vida59 e o direito à integridade física e psíquica60 

dessas testemunhas (em acepção ampla) e seus familiares61. 

Diante dessas constatações, o anonimato do corréu seria possível — em tese — no 

direito processual penal brasileiro, podendo ser aplicado uma vez que existe norma legal que 

o prevê, ainda que sem qualquer especificação procedimental, e essa norma apresenta uma 

necessária justificação teleológica na proteção da vida e da integridade das testemunhas. 

Contudo, conforme delimitado como matriz teórica para o presente trabalho62, para 

que seja legítima a restrição de direitos fundamentais processuais penais (nesse caso, 

resultante da colisão entre o direito ao confronto do réu e o direito à vida ou o direito à 

integridade do corréu63) não basta a norma legal com justificação constitucional. É 

necessário que a restrição seja determinada pelo juiz, mediante ato devidamente motivado, 

quando a restrição mostrar-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.  

Nessa linha teórica, o anonimato seria adequado se idôneo a garantir a segurança 

do corréu e seus familiares. Visto por outro ângulo, o anonimato do corréu seria medida 

adequada se fosse possível a conclusão do processo sem que, em momento algum, os réus 

incriminados conseguissem tomar conhecimento da identidade do corréu, e essa ocultação 

fosse barreira intransponível a condutas ilícitas que um réu tivesse a intenção de cometer 

contra o corréu ou seus familiares. 

Tendo isso em vista, afirma-se que a utilização do anonimato do corréu como forma 

de assegurar a sua integridade e de seus familiares beira a completa impossibilidade de ser 

medida adequada. A ocultação da identidade do corréu no ato de produção da prova em juízo 

não será barreira a prevenir atos de intimidação ou lesivos por parte de um réu incriminado. 

Isso decorre da própria condição de corréu e, de alguma forma, de sua estreita vinculação 

aos fatos imputados. Parece improvável que, no curso de toda persecução, réus incriminados 

não tomem conhecimento da identidade do corréu incriminador, circunstância em que o 

                                                           
59 Sobre o direito à vida, cf., por todos, SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 31. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 197-98. 
60 Sobre o direito à integridade física e moral ou psíquica, cf., por todos, SILVA, José Afonso da. Curso cit., 

pp. 199-201. 
61 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 142. 
62 Cf. Tópico 2.5.2 supra. 
63 No mesmo sentido: SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão. O anonimato cit., pp. 128-29. 
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anonimato na instrução será, inequivocamente, inócuo64. Igualmente, a probabilidade de que 

o conteúdo das declarações do corréu, ainda que sob anonimato, acabem revelando quem 

verdadeiramente é o declarante é altíssima, de modo que, como afirmado, na prática, para se 

resguardar os direitos à vida e à integridade do corréu, o anonimato será medida inadequada. 

Ainda que, hipoteticamente, o anonimato fosse medida apta aos fins de proteção do 

declarante e seus familiares, ela não pode ser vista como necessária. A necessidade, enquanto 

requisito que busca a medida com menor intervenção na esfera de direitos fundamentais de 

seus titulares, mostra, seguramente, que existem outras medidas aptas a estes fins que 

imprimem menor grau de restrição ao direito ao confronto do réu. Com efeito, há um rol de 

medidas protetivas diversas do anonimato que permitem manter o direito ao confronto em 

extensão ótima de sua conteúdo65, medidas essas cuja efetividade é de responsabilidade 

estatal66. De outra monta, a preservação somente dos dados pessoais, especialmente do 

endereço do corréu e outras informações qualificativas, pode ser medida suficiente que 

atende a todos os requisitos da regra da proporcionalidade67. Ou, uma outra solução a 

depender das circunstâncias do caso, é possível eventual aplicação, por analogia, do art. 217 

do CPP, a fim de ser assegurada a idoneidade da colheita da prova68. 

Em suma, concluímos que o completo anonimato de corréus, sob a ótica do direito 

probatório, é inaceitável no processo penal. 

 

 

5.1.3 PRESENÇA DO ACUSADO 

 

Conforme já mencionado quando propusemos distinções do direito ao confronto 

frente a outros institutos jurídicos processuais, o direito à ampla defesa (e à plenitude de 

defesa) é composto pela autodefesa e pela defesa técnica. Aquela, inclui o direito de presença 

                                                           
64 Nessa linha, SILVA, Sandra Oliveira e. A protecção de testemunhas no processo penal. Coimbra: Coimbra, 

2007, pp. 149-51. 
65 Novamente, remete-se ao art. 7º, da Lei nº 9.807/99, no qual se assegura segurança na residência (inciso I), 

escolta e segurança nos deslocamentos, inclusive para fins de prestação de depoimentos (inciso II), dentre 

outros. 
66 Assim, para o caso do colaborador premiado, VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração 

premiada cit., p. 245. 
67 De maneira semelhante, VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 245. 
68 Sobre isso, ver Tópico 5.1.3 infra. 



291 

do acusado69. Somente em raras exceções o ordenamento brasileiro permite que atos 

processuais sejam praticados pelo próprio acusado sem a assistência de um defensor técnico. 

Assim, a autodefesa deve sempre ser lida e observada junto à indispensabilidade da defesa 

técnica. Até mesmo porque, nosso ordenamento não prevê qualquer hipótese de o acusado 

realizar, ele próprio70, o confronto — especialmente sendo o protagonista da inquirição 

direta. 

Sobre a presença do acusado — e neste ponto, como dito, deve ser incluída a 

assistência do defensor técnico —, o CPP traz indicativos seguros sobre sua primazia frente 

à hipótese oposta de ausência, privilegiando também a garantia constitucional da 

imprescindibilidade de defesa técnica. 

O art. 260, caput71, ao possibilitar a abrangência de seu conteúdo a “qualquer outro 

ato que, sem ele, não possa ser realizado”, em combinação com a parte final do art. 217 como 

hipótese residual72, apontam no sentido de que a presença do acusado no momento da 

produção da prova oral é a regra geral a ser observada. 

Já o art. 261 estabelece, de maneira expressa e sem espaço para interpretações 

diversas, que “(n)enhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado 

sem defensor”. Seguindo essa imprescindibilidade, o CPP a reforça por meio de outros 

dispositivos, estabelecendo que o “defensor não poderá abandonar o processo senão por 

motivo imperioso” (art. 265, primeira parte) e que a “audiência poderá ser adiada se, por 

motivo justificado, o defensor não puder comparecer” (art. 265, § 1º). Tanto é assim que no 

Capítulo do CPP destinado a tratar das nulidades processuais, a ausência de defensor técnico 

é prevista como ato que não pode ser sanado, pois se trata de nulidade absoluta73. Isso se 

extrai da leitura conjunta dos seguintes dispositivos legais do CPP: 

 

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] III – por falta das fórmulas 

ou dos termos seguintes: [...] c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não 

tiver, ou ao ausente. 

                                                           
69 Cf. Tópicos 2.4.1 e 2.4.1.1 supra. 
70 Salvo, naturalmente, em caso da desaconselhável advocacia em causa própria. 
71 “Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato 

que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença”. 
72 “Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 

inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 

prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”. 
73 Sobre a distinção entre nulidades relativa e absoluta, aplicável e suficiente ao quanto se pretendeu expor 

neste tópico, cf., por todos, GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e 

FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, pp. 20-21. 
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Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, 

considerar-se-ão sanadas: 

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 

anteriores, serão renovados ou retificados. 

 

No procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a 

autodefesa e o direito de presença fazem-se sentir na previsão legal de que devem ser 

incluídas no questionário as arguições defensivas do acusado, ocorridas em seu 

interrogatório, ainda que divirjam das teses defensivas sustentadas por seu defensor técnico74 

(art. 482, parágrafo único, parte final). 

A atual redação do art. 457, caput, do CPP, não impede a realização do julgamento 

em Plenário pela ausência do acusado solto que tiver sido intimado de maneira regular. 

Como explica Gustavo Badaró, a previsão, inserida no contexto da “Reforma” de 2008, visa 

atender ao direito constitucional ao silêncio75. Não seria razoável exigir a presença ao 

julgamento perante o Tribunal do Júri de quem pode se calar em seu interrogatório. A 

presença perante os jurados serviria de submissão à posição degradante de ocupar o “banco 

dos réus”76. Mas, é imperioso destacar, que o direito de presença possui hierarquia 

constitucional e, portanto, em caso de justo motivo para a ausência do acusado solto 

regularmente intimado, é recomendável o respeito ao direito fundamental em tela e, 

consequentemente, o adiamento da sessão77. 

Em relação ao acusado preso, caso não compareça à sessão de julgamento se 

regularmente intimado, sua ausência não pode ser encarada como renúncia tácita ao direito 

de presença. Dessa maneira, se por qualquer razão o acusado preso não for conduzido à 

sessão de julgamento, a mesma deverá ser adiada, salvo se expressamente for requerida a 

dispensa de seu comparecimento78 (CPP, art. 457, § 2º). 

No Tribunal do Júri, no qual impera a plenitude de defesa, o comparecimento ou 

não do acusado é algo a ser decidido e ponderado à conveniência do próprio acusado e seu 

defensor técnico, conforme as circunstâncias do caso conduzam à opção por uma ou outra 

estratégia de atuação para resguardo de sua posição processual defensiva79. 

                                                           
74 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., pp. 649-50. 
75 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 684. No mesmo sentido: LOPES JR., Aury. Direito processual 

penal cit., p. 819. 
76 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., pp. 684-85. 
77 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 685. 
78 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 818. 
79 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 685. 
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Já no procedimento comum, o acusado não possui a prerrogativa de renunciar ao 

direito de presença porque o interrogatório é tido como obrigatório, podendo o acusado 

inclusive ser conduzido perante à autoridade caso não atenda a uma regular intimação (CPP, 

art. 260, caput)80. 

De relevância maior ao presente trabalho, o corolário da presença do acusado deve 

ser observado no interrogatório dos corréus (tanto nos procedimentos comuns, como nos 

procedimentos especiais81). Com efeito, o art. 188 do CPP diz que, concluída a inquirição 

do juízo, “o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido”, sendo que os 

réus serão interrogados separadamente, nos termos do art. 191 do CPP. Ao falar em “partes”, 

incluem-se todos os sujeitos parciais, ou seja, réu e também corréus, com assistência de seus 

respectivos defensores técnicos82. Tanto é assim que existe a necessidade de serem intimados 

todos os acusados e respectivos defensores para todos os atos processuais de interrogatório 

de qualquer dos componentes do polo passivo da ação penal83. 

Contudo, a respeito da previsão do art. 191, há autores que entendem que 

“separadamente” significa que um réu não assistirá ao interrogatório do outro84. Guilherme 

de Souza Nucci argumenta que essa “é a forma correta de se evitar a influência de um corréu 

sobre outro, levando-o, muitas vezes, a confissão ou acusação falsa”85 e aponta como 

objetivo maior da norma “evitar que, no mesmo instante em que um corréu está sendo 

ouvido, o outro absorva o que está sendo falado, podendo ser influenciado emocional ou 

psicologicamente pelas declarações, alterando as suas, por sua conta e risco”86. Também 

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer apontam “o fim de se evitar a modificação do 

conhecimento pessoal com base em depoimentos anteriores divergentes”87. 

Entendemos de maneira diversa. O corolário do direito ao confronto ora analisado, 

bem como o direito à autodefesa, em sua vertente do direito de presença, acrescidos da 

                                                           
80 Para Aury Lopes Jr., as possibilidades de não comparecimento do acusado por conveniência da estratégia 

defensiva deveriam ser estendidas a todos os interrogatórios, inclusive aqueles realizados durante a 

investigação preliminar, em respeito à garantia do nemo tenetur se detegere. Cf. Direito processual penal cit., 

p. 819. 
81 De se observar que o art. 474, que regula o interrogatório em Plenário, remete expressamente ao Capítulo do 

CPP que trata do interrogatório no procedimento comum. 
82 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 453; GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, 

Antonio Magalhães; e FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades cit., p. 82. 
83 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional cit., p. 266. Acresça-se que devem ser 

incluídas as audiências realizadas por carta precatória. 
84 Assim: BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 446. 
85 Cf. Código de Processo Penal comentado. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 453. 
86 Cf. Código de Processo cit., p. 454. 
87 Cf. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 449. 
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necessária interação com a defesa técnica, impõem que seja assegurada ao acusado a 

faculdade de presenciar o interrogatório do corréu. Além de assim ser oferecido maior 

espaço ao exercício defensivo, seria de certa ingenuidade se imaginar que a separação física 

dos interrogados impediria, de todo modo efetivo, o prévio contato, externo ao processo, 

entre, ao menos, os defensores técnicos. É natural que esse risco de prévio contato existe. 

Contudo, existindo algum risco em ambas as situações (separação ou não), deve-se optar por 

aquela que imponha menores restrições a direitos fundamentais88. Principalmente nesta 

hipótese, na qual a norma apenas registra que os acusados serão interrogados separadamente. 

Para o meio de prova testemunhal, o CPP expressamente positiva que, havendo várias 

testemunhas, elas “serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem 

ouçam os depoimentos das outras” (art. 210) e, no Júri, elas “serão recolhidas a lugar onde 

umas não possam ouvir os depoimentos das outras” (art. 460). Por outro lado, entre corréus, 

apenas afirma que serão ouvidos separadamente. 

Em suma, nesta questão, assumimos a posição defendida por João Guilherme Lages 

Mendes, segundo a qual o dispositivo legal ora sob análise apenas impõe “a proibição de 

ouvir pessoas em bloco, não podendo, por exemplo, o juiz colocar na sala de audiência vários 

réus que neguem a autoria e interrogá-los num só termo”89. O art. 191 do CPP não é, pois, 

uma norma que prevê possibilidade de restrição ao direito de presença do réu. 

A imposição de restrição à presença do réu a certos atos processuais é positivada 

na norma do art. 217 do CPP: 

 

Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade 

do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na 

impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 

inquirição, com a presença do seu defensor. 

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo 

deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. 

 

Lida a exceção ao direito de presença do réu aos atos de produção probatória de 

acordo com os ditames constitucionais e de tratados internacionais (incluído o direito ao 

confronto), não há dúvidas de que sua restrição somente é autorizada nos casos em que há 

efetivo risco de humilhação, temor ou sério constrangimento90, e deve ser aplicada mediante 

                                                           
88 Ou seja, a medida não seria adequada para atingir o fim de evitar o prévio contato entre as partes e, ainda 

menos, necessária. 
89 Cf. Participação do acusado no interrogatório do corréu. In: Boletim IBCCRIM, v. 20, n. 233, 2012, p. 6. 
90 CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal: Comentários consolidados & crítica jurisprudencial. 

7. ed., v. 1. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 572. 
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decisão fundamentada91. Ao contrário do que se espera, tem-se observado na vivência 

jurídica uma banalização do direito de presença do réu aos atos de produção de prova oral. 

Com efeito, ao invés de se buscar inferir alguma ação do acusado, alguma 

circunstância que leve à conclusão pela aplicação da restrição, observa-se que, antes do 

início da produção da prova, os juízes ou auxiliares da justiça às testemunhas e vítimas “lhes 

perguntam se preferem depor na ausência do acusado, independentemente da prática de 

qualquer conduta ameaçadora ou intimidativa deste”92. Às vezes, em posturas ainda mais 

reprováveis, sequer é indagado ao declarante se sente algum incômodo em depor na presença 

do acusado, e desde logo se realiza a produção da prova em desrespeito ao direito de 

presença. Após isso, basta lançar no termo (art. 217, parágrafo único) qualquer justificativa 

padronizada, como receio de represálias futuras, constrangimento pela lembrança do 

envolvimento do acusado, visível receio etc. — coisas até mesmo jamais ditas pelo 

declarante —, para que se aceite a restrição do direito de presença93. 

Não se nega, em casos nos quais haja circunstância concreta autorizadora, a 

possibilidade de aplicação, por analogia, da restrição do art. 217 a casos de corréus 

incriminadores, determinando-se a retirada do réu incriminado. Porém, nessas 

circunstâncias, ainda maiores cuidados devem ser tomados ao se determinar a retirada do 

réu incriminado para a tomada de declarações do corréu94, devendo ser realizada mediante 

ato fundamentado, a constar do termo de audiência. 

As consequências para a posição processual do réu incriminado em razão da 

existência dessas declarações desfavoráveis são nocivas95. Por essa razão, para buscar 

equilibrar essa desvantagem, cautelas devem ser tomadas. De um lado, não se pode aceitar, 

                                                           
91 Guilherme de Souza Nucci bem assevera, de maneira enfática: “Não deve o juiz retirar o réu da sala a seu 

bel-prazer ou porque imagina que a testemunha deporá melhor na sua ausência” (cf. Código de Processo cit., 

p. 522). 
92 SOUZA, João Fiorillo de. A retirada do réu da sala de audiência e o novo artigo 217 do CPP. In: Boletim 

IBCCRIM, v. 16, n. 192, 2008, p. 1. 
93 O STJ já chegou, ainda na vigência da redação anterior — bastante semelhante à atual —, a estatuir que o 

“direito de presença do acusado na sala de audiência não é absoluto e a lei, ela mesma, confere ao Juiz, em 

obséquio primariamente do conhecimento da verdade real, o poder-dever de fazer retirar o réu sempre que 

pela sua atitude possa influir no ânimo da testemunha”. Cf. STJ, HC 41233, 6ª Turma, Rel. Hamilton 

Carvalhido, DJ 06-02-06 (destaques nossos). 
94 Ou seja, o interrogatório do corréu ou a tomada de declarações em procedimento conexo. Cf. Tópico 3.2.2 

supra. 
95 A nocividade das declarações incriminadoras do corréu para a posição processual do réu é, como tivemos a 

oportunidade de estudar, um fundamento central utilizado pela Suprema Corte para o estabelecimento da 

Bruton rule, segundo a qual confissão de um corréu que não presta declarações judiciais é inadmissível como 

prova para incriminar outro réu. Cf. Tópico 4.1.2.2 supra. Sobre as declarações do corréu como elementos de 

prova e nossa premissa de sua nocividade à posição processual do réu incriminado, cf. Tópico 3.2.1 supra. 
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especialmente nessa específica circunstância envolvendo coimputados, a restrição ao direito 

ao confronto baseada em fundamento preventivo. De outro, a necessidade de se possibilitar 

a interação entre o acusado e seu defensor, especialmente nessa situação de notória 

nocividade, tende a fortalecer consideravelmente a desproporcionalidade de uma restrição à 

presença do acusado ao ato de produção probatória. 

Portanto, para que se determine a realização do interrogatório do corréu sem a 

presença do réu, devem existir concretas ações deste no sentido de intimidá-lo ou ameaçá-

lo96. Essas condutas caracterizam, como tivemos oportunidade de ver exemplos em outros 

ordenamentos97, renúncia tácita ao direito ao confronto. No entanto, considerando a 

nocividade das declarações do corréu e a necessidade de expansão do âmbito de proteção do 

direito ao confronto, a renúncia tácita somente se opera em relação ao corolário da presença 

do réu. Desse modo, o defensor técnico do réu deverá estar presente à audiência de tomada 

de declarações do corréu98, inclusive para realização do corolário de inquirição direita. 

Neste ponto, convém lembrar que é direito do colaborador, a partir do momento em 

que seu acordo é homologado, “participar das audiências sem contato visual com os outros 

acusados” (Lei nº 12.850/13, art. 5º, IV). Esse direito não inclui, em seu conteúdo, a retirada 

dos outros acusados da sala de audiência, mas apenas que a disposição das partes dentro da 

sala seja feita de modo a não haver contato visual entre o colaborador e os incriminados99. 

Por fim, em atenção a importante componente do direito de defesa, qual seja, a 

necessidade de tempo razoável para preparação da defesa100, deve ser feita outra ressalva a 

respeito das consequências da banalização da retirada do acusado da sala de audiência 

durante a instrução processual. 

                                                           
96 Essas condutas, em verdade, podem caracterizar novos crimes e, assim, servir de fundamento cautelar 

(periculum in libertatis) para a decretação de medidas cautelares pessoais contra o réu, podendo ser legítima, 

inclusive, a ultima ratio da prisão preventiva para garantia da instrução processual (CPP, art. 312, caput). Sobre 

a prisão preventiva para “conveniência da instrução criminal”, ver comentários críticos de LOPES JR., Aury. 

Prisões cautelares. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 94-95; e SANGUINÉ, Odone. Prisão cautelar, medidas 

alternativas e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 244-51, no qual ressalta que a adoção 

de uma estratégia defensiva comum entre coimputados, prestando ambos declarações falsas, não constitui 

fundamento para a decretação de medidas cautelares pessoais, se o acordo entre os imputados não tiver 

influência externa, quer dizer, não se destine à alteração dos elementos de prova provenientes de outras fontes 

de prova (cf. Prisão cautelar cit., p. 247). 
97 Cf. Tópicos 4.1.1.3, 4.1.1.4 e 4.3.2 supra. 
98 Ou seja, tanto para a tomada de declarações do imputado em procedimento conexo quanto para o 

interrogatório do corréu. Em relação a este último, o fato de ser ato obrigatório no procedimento comum 

reforça a impossibilidade de supressão do confronto protagonizado pela defesa técnica do réu. 
99 DIPP, Gilson. A “delação” cit., p. 32. 
100 Cf. Tópico 2.4.1 supra. 
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O acusado, por força dessa “ampla” aplicação da restrição do art. 217 do CPP, pode 

concretamente não haver presenciado a produção de qualquer prova oral em audiência, ou 

ao menos de algumas provas de grande relevância e pertinência em relação ao objeto daquele 

processo. Nesses casos, deve(ria) haver um cuidado para que nenhum interrogatório — 

entendido como ato de defesa101 — fosse realizado imediatamente após a coleta das provas 

orais, sem que o acusado tivesse ciência dos elementos produzidos em sua ausência e 

pudesse dialogar reservadamente com seu defensor técnico a respeito de qualquer assunto 

relevante à sua atuação defensiva. Seguramente, essa garantia deve ser observada em relação 

às posições processuais de todos os réus daquele processo. 

Somente tendo ciência dos elementos de prova produzidos em audiência é que um 

acusado, interagindo com seu defensor técnico, poderá exercer este meio de defesa. Portanto, 

“deve o magistrado franquear o acesso aos termos de depoimento das testemunhas para que, 

apenas então, o acusado possa ser interrogado”, sob pena de se desnaturar a natureza jurídica 

do interrogatório como meio de defesa102. “Para que o acusado possa ser adequadamente 

interrogado e fazer valer este ato como meio de defesa, deve ter acesso aos depoimentos das 

testemunhas que contra ele depuseram na sua ausência”, quer perante o juízo da causa, quer 

perante o juízo deprecado103. Se necessário for, recomenda-se, inclusive, a suspensão da 

audiência com designação de nova data para a realização dos atos processuais de 

interrogatório. 

Pelo quanto exposto no presente Tópico, ressalvadas algumas patologias 

constatadas na prática forense (que significam violações ao direito ao confronto), a 

legislação processual penal brasileira, no plano abstrato, corresponde a um adequado 

tratamento ao corolário da presença do acusado. 

 

 

                                                           
101 Discutindo exatamente a questão que ora plantamos, Guilherme Madeira Dezem adota como premissa: 

“Admitir que o interrogatório é meio de defesa tem por implicação necessária reconhecer que o acusado, 

quando da realização do ato do interrogatório, deve ter plena e prévia ciência do material probatório existente 

nos autos contra ele. Só assim poderá prestar seu depoimento com o sentido que a promessa constitucional da 

ampla defesa exige”. Cf. Produção da prova testemunhal e interrogatório: Correlações necessárias. In: Boletim 

IBCCRIM, v. 17, n. 207, 2010, p. 6. 
102 DEZEM, Guilherme Madeira. Produção da prova testemunhal cit., p. 6. 
103 DEZEM, Guilherme Madeira. Produção da prova testemunhal cit., pp. 6-7. 
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5.1.4 PRESENÇA DO JULGADOR 

 

A presença do julgador como conteúdo do direito ao confronto tem fundamento em 

sua condição de destinatário principal da prova, atestando a credibilidade do conteúdo das 

declarações e o comportamento do declarante no momento da audiência. Assegura-se, assim, 

a presença do juiz competente para o ato e julgamento do mérito da causa. 

Como estatuem Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e 

Antonio Scarance Fernandes104, a prova produzida sem o juiz é inválida. A presença do juiz 

ao ato de produção da prova oral é função do exercício jurisdicional — está na essência do 

processo e da função do juiz. 

Na produção da prova testemunhal, a presença física do julgador da causa é 

percebida, primordialmente, pelo próprio procedimento de produção eleito pelo legislador e 

positivado no art. 212105. Isso decorre da previsão de que o juiz complementará a inquirição 

acerca de pontos não esclarecidos ao ensejo da inquirição das partes. Pela mesma razão, o 

juiz, presenciando o ato, deve controlar as declarações da testemunha a respeito de 

“apreciações pessoais” não desvinculáveis dos fatos (art. 213106). Também a redação do 

termo de depoimento cingida, “tanto quanto possível, às expressões usadas pelas 

testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases” (art. 215107), só é concretizável por 

quem participou da audiência na qual essas fontes de prova foram inquiridas. 

O mesmo se diga a respeito do interrogatório do acusado, o qual, aliás, é 

protagonizado pelo juiz108. 

Do corolário da presença do julgador e seus fundamentos, outros institutos se 

revelam pertinentes: juiz natural, identidade física do juiz e imediação. 

Sem dúvida, o julgador da causa presente ao ato de produção da prova deve ser o 

juiz natural, aqui entendido como o juiz competente predeterminado por lei anterior ao 

cometimento do fato delituoso109. 

                                                           
104 Cf. As nulidades cit., p. 117. 
105 Cf. Tópico 5.1.6.2.2 infra. 
106 “Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando 

inseparáveis da narrativa do fato”. 
107 “Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas 

pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases”. 
108 Cf. Tópico 5.1.6.2.1 infra. 
109 BADARÓ, Gustavo. Juiz natural no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 189. 
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A seu turno, o contato direto do juiz com a produção da prova é relacionado à noção 

de imediação, a qual, a partir das lições de Jorge de Figueiredo Dias, pode ser entendida 

como a “relação de proximidade comunicante entre o tribunal e os participantes do processo, 

de modo tal que aquele possa obter uma percepção própria do material que haverá de ter 

como base da sua decisão”110. Essa relação de proximidade comunicante, como refina Décio 

Alonso Gomes, deve ser 

 

a mais íntima relação possível, entre o julgador, partes (por meio das alegações e 

posições sustentadas) e a totalidade dos meios probatórios, colhendo o primeiro, 

pessoal e diretamente, as impressões que, ao produzir sua convicção, o levam à 

sentença111. 

 

A imediação tem, sob essa ótica, incidência sobre a produção da prova112 e, 

portanto, expressa uma função instrumental, não constituindo, por si mesma, um método 

para atingir o convencimento do juiz113. Com efeito, a intervenção judicial na produção da 

prova tem uma finalidade cognitiva, que permite o seu estreito contato com os elementos de 

prova. Apresenta também uma finalidade de controle do ato, sendo função do juiz a 

intervenção para proteção da legalidade probatória e indeferimento de questões 

impertinentes e irrelevantes114. 

No interrogatório do acusado, ante a concorrência espaço-temporal entre quem 

declara (o interrogado, em posição de reação defensiva) e ante quem se declara (o juiz), a 

imediação consiste nas captações de imagem, palavras e aspectos comunicantes não verbais, 

e tem a função de prevenir os riscos de valoração inadequada mediante acesso à “totalidade 

dos aspectos comunicativos verbais ou não verbais, do declarante e de terceiros”115. A 

imediação permite, assim, não apenas a observação dos elementos verbais, mas também os 

elementos não verbais, como gestos, atitudes, reações involuntárias, etc., posturas que 

influem na íntima convicção judicial, especialmente na valoração da credibilidade da fonte 

e da confiabilidade das declarações116. 

                                                           
110 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 232. 
111 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação no processo penal. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 41. 
112 Nesse sentido: IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Sobre o valor da imediação: Uma aproximação crítica. Trad. 

port. Lédio Rosa de Andrade. In: IBÁÑEZ, Perfecto Andrés; e ANDRADE, Lédio Rosa de (Orgs.). Valoração 

da prova e sentença penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 9. 
113 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., p. 46. 
114 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., p. 101. 
115 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., p. 96. No mesmo sentido: DIAS, Jorge de Figueiredo. 

Direito processual penal cit., p. 233. 
116 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., pp. 101-02; DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual 

penal cit., pp. 233-34. 
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Sobre isso, como bem adverte Décio Alonso Gomes, “deve-se ter em mente que o 

objeto da confiabilidade das declarações adquiridas pode conter, ainda, poluição intencional 

ou involuntária do seu conteúdo por parte de quem depõe”.117 

A advertência é de extrema pertinência. Não se descura a importância reconhecida 

à imediação por permitir estreita relação comunicacional entre juiz, partes e provas, 

permitindo a mais ampla análise dos dados probatórios. Aliás, afirme-se que esse é o modelo 

preferível. Porém, não se deve perder de vista as falibilidades humanas, naturalmente 

presentes, especialmente nas comunicações não verbais, das quais podem advir 

interpretações baseadas em preconceitos e pré-conceitos. É da essência humana a 

diversidade de toda natureza. Existem pessoas mais ansiosas que outras, pessoas mais 

inseguras que outras, pessoas mais tímidas que outras. O ambiente judiciário, por toda sua 

ritualidade, suas formalidades, vestes, superioridade cultural e folclórica da figura do juiz, a 

psique imposta pela imagem do poder punitivo: todos esses fatores (dentre tantos outros) 

levam a reações das mais diversas no emocional de quem depõe118. Uma pessoa nervosa ou 

que gagueja não necessariamente é uma pessoa que está mentindo, tampouco uma pessoa 

firme e segura em suas respostas é invariavelmente sincera. 

De qualquer forma, como já afirmado anteriormente, o modelo que prima pela 

imediação é, apesar de suas falibilidades, preferível, pois permite o maior grau de interação 

entre as partes (e suas alegações) e o juiz. 

Nessa ideia, inclui-se a preferência sistêmica pela estipulação do § 2º do art. 399 do 

CPP, segundo a qual o “juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Introduzido 

no CPP pela Lei nº 11.719/08, essa norma consagra a regra119 da identidade física do juiz no 

processo penal. 

Contudo, aponte-se que a redação do dispositivo é incompleta. Como ensina 

Gustavo Badaró, a regra da identidade física do juiz impõe que toda a instrução se 

desenvolva perante um único juiz, que será justamente aquele que deverá proferir 

sentença120. 

Essa regra, na prática brasileira, possibilita exceções conjunturais, perceptíveis pelo 

fracasso no intento de tornar a audiência una uma realidade dominante, ocasião em que o 

                                                           
117 GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., p. 103. 
118 Na mesma linha: GOMES, Décio Alonso. Prova e imediação cit., p. 104. 
119 Cf. Tópico 2.5.1 supra. 
120 Cf. Juiz natural cit., pp. 217-19. 
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juiz que sentencia o feito não é o mesmo que presidiu a instrução121. Nesses casos, o 

entendimento era pela aplicação, por analogia, do art. 132, caput, segunda parte, do CPC de 

1973: o juiz que presidiu (toda) a instrução proferirá sentença, “salvo se for transferido, 

promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”122. 

Ocorre que o novo CPC, de 2015, não reproduziu o dispositivo e, assim, a regra da 

identidade física não é mais vigente no campo processual civil. Logo, não há norma a ser 

aplicada para as exceções à vinculação do juiz. Não obstante, a regra da identidade física, na 

prática, continuará a ser quebrada, e, obviamente, o processo não poderá ficar sem algum 

juiz para sentenciar. Essa lacuna legislativa acabará sendo preenchida pela jurisprudência, o 

que ocasiona os riscos da falta de clareza sobre a regra, insegurança jurídica e potenciais 

relativizações à garantia do juiz natural. 

Com as considerações e ressalvas tecidas, vê-se que a presença do juiz aos atos de 

produção da prova judicial, enquanto corolário do direito ao confronto, também é atendido 

em nosso ordenamento. 

 

 

5.1.5 DEVER DE VERACIDADE 

 

Pelo art. 203 do CPP, “(a) testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de 

dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado”. Dessa maneira, o corolário do dever de 

dizer a verdade da testemunha é expressamente presente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Naturalmente, variações podem existir, mas elas são aceitas por tutelarem outros direitos 

fundamentais. Assim, este corolário do direito ao confronto também é atendido, no plano 

abstrato, pelo ordenamento brasileiro. 

A tutelar esse compromisso123, a legislação ordinária qualifica como crime a 

conduta de “(f)azer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, 

contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, 

                                                           
121 Sobre isso: BADARÓ, Gustavo. Juiz natural cit., pp. 218-19. 
122 Esse era o posicionamento, antes de 2015, de BADARÓ, Gustavo. Juiz natural cit., p. 220-21. 
123 Para Luiz Regis Prado, “o falso testemunho atinge a instituição da justiça e, mais especificamente, sua 

atividade ou função. Por conseguinte, o bem jurídico do delito de falso testemunho radica no atentado que 

representa à administração da justiça”. Cf. Curso de direito penal brasileiro: Parte especial. 6. ed., v. 3. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 612-13. 
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ou em juízo arbitral” (CP, art. 342). A norma secundária prevê pena de reclusão, de dois a 

quatro anos, e multa. Porém, será extinta a punibilidade124, com fundamento no art. 107, VI, 

do CP, se, “antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou 

declara a verdade” (CP, art. 342, § 2º). 

Cumpre salientar, contudo, que a incidência deste dever de veracidade recai apenas 

sobre a testemunha, em sentido técnico-formal, e peritos eventualmente arrolados por 

alguma das partes, não sendo demandado da vítima ou dos corréus, a princípio. Portanto, 

somente testemunhas e peritos são possíveis sujeitos ativos do crime de falso testemunho. 

De fato, sobre o ofendido, o art. 201, caput, prevê, como regra geral para a tomada 

de suas declarações, a qualificação e as subsequentes perguntas sobre as circunstâncias do 

fato imputado, sem que, para isso, faça juramento de dizer a verdade. Essa falta é justificada 

pelo fato de que a vítima deve ser vista como contaminada pelo caso penal como um todo, 

presumindo-se um interesse no resultado do processo, nos mais diversos sentidos — seja 

para prejudicar o acusado, e.g., por vingança pessoal, seja para beneficiá-lo, e.g., por 

medo125. Por essa razão, o ofendido não é sujeito ativo do crime de falso testemunho, 

podendo, contudo, responder pela prática do crime de denunciação caluniosa126, cuja pena 

cominada é de reclusão, de dois a oito anos, e multa (CP, art. 339). 

No caso dos acusados, o não compromisso de dizer a verdade decorre do direito 

constitucional de não produzir provas contra si mesmo — o nemo tenetur se detegere127, 

decorrente dos enunciados normativos do art. 5º, LXIII, da CF128, do art. 8(2)(g) da 

CADH129, e do art. 14(3)(g) do PIDCP130. 

Questão controvertida que tem sido suscitada é se o direito ao silêncio, fundamento 

à ausência de compromisso de dizer a verdade, inclui em seu bojo também um “direito de 

mentir”. 

                                                           
124 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal cit., p. 622. 
125 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 462. 
126 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 460. 
127 Mais será dito sobre o direito ao silêncio no Tópico 5.2 infra, no qual analisaremos sua colisão com o direito 

ao confronto. 
128 “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”. Desde logo se esclareça 

que “esse direito, embora conferido expressamente ao preso, é reconhecido, segundo uniformizada orientação 

doutrinária e jurisprudencial, ao investigado, ao indiciado e ao acusado, ao ensejo do respectivo interrogatório” 

(TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias cit., p. 311). 
129 “direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”. Para que não seja 

considerado um equívoco na presente citação, reforce-se que a versão da CADH divulgada oficialmente pelo 

Planalto comete o desacordo nominal entre “pessoa”, “obrigado” e “culpada”. 
130 Que atribui à pessoa criminalmente acusada o direito de “não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a 

confessar-se culpada”. 



303 

Alguns autores defendem, expressamente, a existência de um direito de mentir, quer 

dizer, o acusado teria o direito de adotar conduta ativa de prestar declarações sabidamente 

falsas, com intenção de ludibriar os órgãos persecutórios131. 

Entendemos que afirmações contrárias à “verdade” por parte do acusado não são 

asseguradas por um direito de mentir. O que existe é uma irrelevância jurídica da ação de 

falsear a verdade sobre fatos dos quais o agente é criminalmente acusado, decorrente da 

própria garantia do nemo tenetur se detegere e da inexistência de tipificação penal desta ação 

no ordenamento jurídico132. Por isso, são ilegais quaisquer inferências133 ou consequências 

prejudiciais134 ao acusado em razão de haver-se atingido a conclusão de que mentiu perante 

a autoridade persecutória. 

A falsa incriminação de terceiros está incluída nessa irrelevância jurídica, mas 

apenas no plano processual ela é verificada sem ressalvas135. O acusado que falsamente 

prestar declarações incriminadoras de terceiro não pode ter contra si qualquer desvalor 

imposto à sua posição processual. Não é possível considerar a mentira como indicativo de 

autoria ou culpabilidade, motivo para exasperações da pena ou avaliação negativa da 

personalidade e da conduta do agente para fins de fixação da sanção penal136. No plano 

material, o agente que presta falsas declarações sobre outrem, imputando crime a quem 

sabidamente inocente, pode cometer o crime de calúnia (CP, art. 138) ou denunciação 

caluniosa137. Àquele, o CP comina pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa; a 

este, como já mencionado, reclusão de dois a oito anos e multa (CP, art. 339). Por outro lado, 

se as declarações falsas forem a respeito de responsabilidade penal própria, o agente estará 

                                                           
131 Para rica referência às diversas posições, cf. QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir provas 

contra si mesmo: O princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, pp. 273-80. 
132 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 442. 
133 Lido o silêncio dessa maneira, reforça-se a inconstitucionalidade do art. 198 do CPP, segundo o qual “(o) 

silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do 

convencimento do juiz”. 
134 Por exemplo, exasperações da pena em razão das mentiras declaradas pelo condenado. Nesse sentido: 

QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 280. 
135 Há posições contrárias. Franco Cordero entende que o acusado poderá deixar de responder a qualquer 

pergunta ou mentir, desde que a mentira não implique falsa imputação de crime a outrem. Cf. Procedura 

penale. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1998, p. 248. Gustavo Badaró, a seu turno, entende que a falsa incriminação de 

terceiro está incluída nesta irrelevância jurídica tanto no plano processual quanto no plano substancial. Para 

essa última exceção, o autor faz referência apenas à impossibilidade de que o acusado responder pelo crime de 

denunciação caluniosa caso sua ação tenha sido motivada por regular exercício de defesa. Cf. Processo penal 

cit., p. 442. 
136 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 280. 
137 No mesmo sentido: QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 280; COUCEIRO, João Claudio. A garantia 

constitucional do direito ao silêncio. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 150; e MARTELETO FILHO, 

Wagner. O direito à não autoincriminação no processo penal contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, 

p. 709. 
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sujeito à persecução da prática do crime de autoacusação falsa, cuja pena é de detenção, de 

três meses a dois anos, ou multa (CP, art. 341)138. 

Situação sensivelmente peculiar ocorre nas declarações de corréu no contexto da 

hipótese jurídica da colaboração premiada139, em que o corréu assume o compromisso de 

dizer a verdade. A Lei nº 12.850/13, ao disciplinar o acordo de colaboração premiada, impõe 

como cláusula inafastável a renúncia a determinados direitos fundamentais processuais 

penais. Em seu art. 4º, § 14, impõe: “Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, 

na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de 

dizer a verdade”. 

Tutelando este compromisso — e também como forma de tentar evitar a utilização 

ilegítima da colaboração premiada140 —, a mesma lei ordinária tipifica a conduta de 

“(i)mputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal 

a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização 

criminosa que sabe inverídicas”. A norma penal secundária comina pena de reclusão, de um 

a quatro anos, e multa (art. 19). 

Note-se que o sujeito ativo do crime em tela é o colaborador, e que a tipicidade 

objetiva indica que a imputação é em relação a outrem, e não própria. Não é, pois, qualquer 

mentira que se subsume ao tipo penal em questão141, mas somente aquelas prestadas pelo 

colaborador, imputando sabidamente falsa infração penal a outrem ou descrevendo estrutura 

de organização criminosa que sabe ser inverídica, a pretexto de seus atos de colaboração 

premiada142. 

 

 

                                                           
138 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 442; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal cit., pp. 605-

06. 
139 Para quem sustenta que a delação premiada e a colaboração premiada são institutos idênticos, o dever de 

veracidade deverá ser estendido a qualquer acordo, mesmo que versem sobre crimes diversos da formação de 

organização criminosa, sem incluir a imputação desta prática delituosa. Para nossos posicionamentos a respeito 

da delação premiada e da colaboração premiada, enquanto institutos distintos e com aplicação restrita, cf. 

Tópicos 3.1.3 e 3.1.4, e seus subitens, supra. 
140 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 263. 
141 GOMES, Luiz Flávio; e SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações criminosas e técnicas especiais de 

investigação. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 333. 
142 BITENCOURT, Cezar Roberto; e BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa: 

Lei n. 12.820/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 201. 
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5.1.6 INQUIRIÇÃO DIRETA 

 

De acordo com o anteriormente exposto143, a inquirição direta das fontes de prova 

desfavoráveis é a oportunidade de o acusado questionar o declarante, mediante perguntas. 

Ante toda a diversidade de modelos de procedimentos probatórios que os mais diversos 

ordenamentos jurídicos adotam para atender ao corolário da inquirição direta, formulamos 

caracteres mínimos que devem ser prescritos sob pena de violação ao direito ao confronto. 

Esse “modelo mínimo” deve prever um procedimento — o qual deverá ser seguido na prática 

(legalidade probatória) — no qual, contemporaneamente à produção da prova, a defesa 

técnica poderá formular perguntas orais à fonte de prova, ainda que reformuladas por 

intermédio do juiz. 

Ante esse mínimo, afirme-se que os procedimentos probatórios que serão 

detalhados na sequência atendem ao corolário de inquirição direta144, exceto se a testemunha 

for o Presidente ou o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da 

Câmara dos Deputados ou do STF. Nesse último caso, o CPP, no § 1º do art. 221, estabelece 

que, por discricionariedade da fonte de prova, o depoimento poderá ser por escrito, com 

perguntas previamente apresentadas, também por escrito, pelas partes. A disposição, nesta 

parte, é inconstitucional, por violação ao direito ao confronto, uma vez que não atende ao 

mínimo exigido pelo corolário de inquirição direta145. 

Antes de descrevermos os procedimentos probatórios de inquirição da fonte de 

prova contrária (quando essa é um corréu incriminador), é necessário definirmos as posições 

processuais (formais) ocupadas pelo corréu, pois elas definirão qual será o procedimento 

probatório a ser adotado. Apesar da elasticidade do conceito de testemunha adotado para fins 

de estudo da incidência do direito ao confronto, isso não implica em esquecer as diferenças 

entre a posição processual, em acepção formal, de cada declarante, tampouco os seus 

reflexos na ponderação dos interesses em causa. Pelo contrário, convém, ao lado da visão 

                                                           
143 Cf. Tópico 2.3 supra. 
144 Isso não significa dizer que sejam modelos que não mereçam mudanças. Sem dúvida, o aperfeiçoamento 

dos procedimentos probatórios, em busca de modelos epistemologicamente mais aperfeiçoados — que 

assegurem em maior grau o efetivo exercício defensivo e do contraditório, permitam que elementos de prova 

mais qualificados sejam produzidos, assegurem mais eficientemente uma posição de equidistância do juiz em 

relação às partes processuais — é desejável. Como exemplo, sobre o modelo de cross-examination como 

procedimento probatório para produção da prova oral, com algumas anotações sobre o déficit epistêmico e 

legislativo do art. 212 do CPP, ver Tópico 2.4.3 supra. 
145 Sobre esse mínimo adotado em nosso modelo teórico do paradigma confrontativo, cf. Tópico 2.3 supra, 

inclusive n. 118. 
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ampla da incidência do direito ao confronto, atentar-se a quaisquer situações em particular 

nas quais o regramento processual possa exercer influência sobre as condições de produção 

da prova, sobre a valoração das declarações e sobre os direitos e prerrogativas do 

declarante146. 

 

 

5.1.6.1 Posições Processuais 

 

A despeito do conceito amplo de testemunha para fins de definição da incidência 

do direito ao confronto, a figura do aqui denominado, de maneira lata, “corréu”, adquire, em 

acepções técnico-formais, diferentes contornos. Para o respectivo procedimento probatório 

de inquirição direta a ser aplicado, deve-se saber qual a posição processual do “corréu”. 

Não há maiores dificuldades em se afirmar que, quando o acusado incriminador e 

o acusado incriminado integram o polo passivo de uma mesma relação jurídico-processual, 

aquele será, formalmente, um acusado e, portanto, sua inquirição corresponde ao 

interrogatório. 

Bastante mais controvertida é a posição processual do corréu (acepção ampla) 

quando esse é acusado em procedimento diverso daquele em que o incriminado é acusado. 

Nessa situação, sem dúvida, o declarante incriminador não poderá ser réu, em acepção 

formal, porque não figura no polo passivo da ação penal. 

Em virtude de não fazer parte da relação processual que é estabelecida em 

determinada ação penal, e por ser apresentado em juízo para que profira declarações 

contrárias a terceiros, há posição no sentido de que o imputado, na parte em que realiza 

declarações atribuindo o cometimento de crimes a outrem, age como testemunha147. Essa 

posição, contudo, deve ser refutada. Adotando a síntese oferecida por Gustavo Badaró: 

 

Seria uma testemunha que não presta o compromisso de dizer a verdade (art. 203) 

e não poderia cometer o crime de falso testemunho (CP, art. 342)! Além disso, por 

óbvio, tratar-se-ia de ‘testemunha’ que não poderia ser contraditada. Finalmente, 

seria uma testemunha que não pode ser arrolada pelas partes148. 

                                                           
146 No mesmo sentido: SILVA, Sandra Oliveira e. A protecção cit., p. 24. 
147 Cf., por todos, GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e FERNANDES, 

Antonio Scarance. As nulidades cit., p. 155; e NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio 

de prova no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 169. 
148 Cf. Processo penal cit., p. 450. 
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E conclui o mesmo autor: “O corréu não tem a característica de terceiro, exigida de 

toda e qualquer testemunha, sendo inegável o seu interesse no processo”149. Esse interesse 

não é afastado sequer pelo compromisso de dizer a verdade, imposto na colaboração 

premiada, em virtude, especialmente, da “promessa de concessão de benefício (inclusive 

condicionada a tais declarações)”150. 

Ademais o equívoco conceitual em tratar o imputado como testemunha, essa 

transmutação esconde um enorme desvirtuamento no tratamento a ser dispensado a suas 

nocivas declarações. A prova testemunhal, ao contrário das declarações de quem também é 

acusado, ainda que em procedimento conexo, não demanda corroboração probatória151. 

Dessa maneira, os elementos de prova advindos da inquirição direta do corréu (em acepção 

ampla) poderia induzir à ilegal conclusão de que servem à formação do convencimento 

judicial sem necessidade de corroboração152. 

Outra opção seria considerar o acusado como informante, como sugere Mariana de 

Souza Lima Lauand153. Pela definição tradicional, informante é a testemunha que não presta 

compromisso de dizer a verdade154. No CPP, os informantes corresponderiam às 

testemunhas que podem se recursar a depor, em virtude de suspeição, como é o caso do 

“ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão 

e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado” (art. 206, segunda parte). O CPP também 

considera informantes os doentes e deficientes mentais, e os menores de 14 anos (art. 208). 

Como bem adverte Vinicius Gomes de Vasconcellos ao investigar a posição do 

colaborador que depõe em processo conexo, a sua classificação como informante conduziria 

a uma mudança na definição dessa categoria155. De fato, se o colaborador fosse um 

                                                           
149 Cf. Processo penal cit., p. 450. 
150 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 67. 
151 A corroboração probatória das declarações do corréu também é uma exigência no sistema italiano. Cf. 

Tópico 4.3.2 supra. 
152 Por essa razão, não assiste razão ao STJ em seu posicionamento de que não existe impedimento ao 

depoimento de um colaborador como testemunha nos processos em que não for parte, a pretexto da execução 

do acordo de colaboração premiada (cf., por exemplo, STJ, RHC 67493, 5ª Turma, Rel. Félix Fischer, DJe 29-

04-16). 
153 Cf. O valor probatório da colaboração processual. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da USP, 

São Paulo, 2008, p. 126. 
154 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 475. 
155 Cf. Colaboração premiada cit., pp. 67-68. 
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informante, seria um informante que presta compromisso de dizer a verdade156. Ou seja, no 

plano conceitual, retornaria à condição de testemunha, o que se mostra inviável157. 

Por outro lado, imputados (fora da hipótese jurídica da colaboração premiada) não 

deixam de prestar o compromisso em virtude das condições de suspeição, geralmente ligadas 

a relações de parentesco com alguma das partes158. Ao contrário, a ausência de compromisso 

decorre da especial condição de criminalmente acusado, ainda que em procedimento conexo, 

assistindo-lhe a faculdade de exercitar o direito ao silêncio. Por essas razões, conclui-se que 

o imputado cuja inquirição é requerida por alguma das partes não se amolda, formalmente, 

às categorias tradicionais de testemunha, informante, ou acusado. 

Defende-se, pois, a necessidade de essa posição processual receber um tratamento 

autônomo, com classificação e disciplina próprias159. Vislumbramos, de lege ferenda, a 

necessidade de um tratamento autônomo das declarações do corréu — sejam elas como meio 

de prova, sejam elas como elementos de prova160 —, aplicável a todas as hipóteses jurídicas 

de ocorrência. Essa disciplina deveria vir positivada no próprio CPP, como norma geral, a 

ser aplicada a todas as hipóteses em que um corréu incrimina outro réu161. 

Nesse sentido, sobre a posição processual ora analisada, entendemos ser salutar ao 

ordenamento pátrio a adoção da classificação do direito italiano, que trata o imputado em 

procedimento conexo como categoria autônoma, estipulando normas próprias que regulam 

a produção de suas declarações em juízo e seu valor probatório162. Essa categoria autônoma, 

tal qual aquela do modelo italiano, serviria a qualquer hipótese jurídica de ocorrência de 

declarações incriminadoras de corréu. Em acréscimo, o tratamento autônomo permitiria 

torna inequívoca toda a plêiade de direitos de titularidade do declarante, bem como traçar os 

fatores de contrabalanceamento assegurados aos incriminados. 

                                                           
156 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., p. 68. 
157 Seria o mesmo que dizer que o colaborador é um informante (= testemunha que não presta compromisso de 

dizer a verdade) que presta compromisso de dizer a verdade. O equívoco conceitual é evidente. 
158 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada cit., p. 243. 
159 Vinicius Gomes de Vasconcellos atinge a mesma conclusão em relação ao colaborador no contexto da 

colaboração premiada. Cf. Colaboração premiada cit., p. 68. Aqui, defendemos solução mais ampla, geral, 

aplicável a qualquer hipótese de declarações do corréu — o que, naturalmente, inclui a colaboração premiada, 

mas a ela não se limita. 
160 Para detalhes dessa distinção, ver Tópicos 3.2.1 e 3.2.2 supra. 
161 Como visto, foi essa a opção do ordenamento italiano, cuja disciplina processual das declarações do corréu 

foi introduzida no CPP-I, art. 192, c. 2 (como elementos de prova, notadamente regulando a necessidade de 

corroboração probatória), e art. 197-bis (como meio de prova). Sobre a disciplina italiana, cf. Tópicos 4.3.1 e 

4.3.2 supra. 
162 Cf. Tópico 4.3.2 supra. 
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Assim, de um lado, evitar-se-ia impor ao imputado em procedimento conexo, 

indevidamente, um dever de veracidade que viola seu direito ao silêncio (salvo quando 

colaborador premiado); e, de outro, protegeria a esfera jurídica do réu incriminado, evitando-

se que uma “fraude de rótulos”163 levasse à atribuição aos elementos colhidos o valor da 

prova testemunhal, ou seja, que não precisariam de corroboração. 

Convém, por fim, salientar a existência de posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial164 segundo o qual a classificação da situação do imputado em procedimento 

conexo pode variar conforme o grau de afastamento do declarante em relação ao objeto do 

processo no qual será ouvido. 

Na doutrina, essa corrente é defendida por Andrey Borges de Mendonça, que 

entende que o colaborador, quando declara sobre fatos de terceiros com os quais afirma não 

ter nenhuma participação criminosa, deverá ser ouvido como testemunha, com compromisso 

de dizer a verdade165. Segundo o autor, a justificativa para isso seria: “se em relação àquele 

fato o agente declara não ter qualquer participação, não há sentido em ouvi-lo como 

informante ou como colaborador-imputado se é terceiro e estranho à sua ocorrência”166. 

Entendemos, contudo, que a hipótese ventilada não deve ser aceita. 

A posição aqui questionada, por carregar uma ideia de grau de afastamento do 

objeto do processo167, remonta-nos à possibilidade da chamada “testemunha assistida” do 

direito italiano (ainda que, da maneira como construído o argumento por Borges de 

Mendonça, com ela não coincida, nem a ela se faça referência). Testimone assistito é aquela 

remotamente vinculada ao fato objeto da ação penal, assim entendida a situação na qual a 

testemunha praticou crimes para assegurar a empreitada criminosa ou ocultar sua descoberta. 

                                                           
163 Tratando do direito ao silêncio das testemunhas, Maria Elizabeth Queijo afirma: “Se o princípio somente 

fosse reconhecido ao indiciado e ao acusado, em processo penal, facilmente se poderia fraudar a sua incidência. 

Bastaria tomar declarações do suspeito como testemunha”. Cf. O direito cit., pp. 240-41. Já Carlos Henrique 

Borlido Haddad, com ênfase, preleciona: “Estando caracterizada uma dessas modalidades, co-réus podem ou 

não figurar no mesmo processo. O que não se admite é a tentativa de desmembrá-lo para desvinculá-los entre 

si, a fim de se permitir a produção de provas increpantes de status testemunhal”. Cf. Conteúdo e contornos do 

princípio contra a auto-incriminação. 1. ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 287. 
164 Por exemplo: STJ, RHC 67493, 5ª Turma, Rel. Félix Fischer, DJe 29-04-16, cuja ementa conteve: “se o 

sistema processual penal, como regra geral, não admite a oitiva do corréu na qualidade de testemunha, na 

mesma ação penal, não há que se falar em qualquer ilegalidade quanto ao depoimento de [...], porquanto, ainda 

que não seja colaborador, foi denunciado em processo diverso, sob outro contexto, o que permite sua oitiva 

como testemunha nos autos da ação penal em questão”. 
165 Cf. A colaboração premiada cit., p. 244. 
166 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada cit., p. 244. 
167 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada cit., p. 245: “A questão, portanto, deve ser 

analisada em relação ao grau de terzietà do colaborador em face dos fatos imputados”. 
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Por seu vínculo “distante”, a testemunha assistida depõe sob compromisso de dizer a verdade 

e assistida por defensor técnico168. 

Essa hipótese que autorizaria a oitiva do corréu (em acepção ampla) como 

testemunha com base na remota vinculação ao fato objeto da ação penal não é prevista em 

lei, de modo que sua aplicação se mostra de todo questionável, por implicar enorme 

insegurança jurídica e sujeita a discricionariedades arbitrárias169. Essa ausência normativa 

não pode ser suprida por um enorme espaço de discricionárias interpretações sobre o 

“contexto”170 de todo um caso penal, que pode contar com diversos processos conexos, 

gerando uma complexidade probatória que precisa ser considerada em todos os seus aspectos 

e reflexos. 

Quer dizer, o grau de subjetividade é extremamente nocivo, restando à mercê de 

discricionariedades que terão, por consequência, a fácil introdução de elementos de prova 

com sobrevalorização de sua confiabilidade171. Ou seja, novamente se busca expandir, 

                                                           
168 Cf. Tópico 3.3.2 supra. 
169 Nesse sentido, reforça-se nossa proposta, de lege ferenda, de positivação de tratamento autônomo a ser dado 

às declarações do corréu. Esse conjunto de normas poderia conter uma disciplina sobre situações nas quais, a 

depender do tipo de conexão ou do grau de afastamento em relação ao fato imputado, o “corréu” (em acepção 

ampla) deixaria de ser um “imputado em procedimento conexo” para, legalmente, tornar-se testemunha. É o 

exemplo das “testemunhas assistidas” do ordenamento italiano. Contudo, somente a lei assim poderia 

estabelecer essas hipóteses. Sem previsão legal, tudo que resta é espaço para transmutar corréus incriminadores 

em testemunhas, a fim de (ilegalmente) se esquivar da regra de corroboração probatória. 
170 Cf. citação do precedente do STJ na n. 164 supra. 
171 A título ilustrativo, veja-se o exemplo, a que chama de “fatos totalmente alheios”, dado por Andrey Borges 

de Mendonça para sustentar seu posicionamento (cf. A colaboração premiada cit., pp. 242-43): “um 

colaborador que é doleiro pode narrar fatos nos quais atuou diretamente, como a lavagem de dinheiro que 

participou para agentes públicos, mas também pode narrar fatos que presenciou apenas pelo contato que 

desenvolveu com o agente ou, ainda, pelo fato de ter ouvido comentários de terceiros (como, por exemplo, que 

este agente era responsável por traficar mulheres, sem que o doleiro tenha tido qualquer participação neste fato 

ou na lavagem dos valores provenientes de tal crime)”. Sem dúvida, o colaborador deste exemplo pode, 

realmente, não ter vínculo de autoria ou participação com os fatos sobre os quais prestará declarações. Contudo, 

olhando a situação pela ótica do direito probatório, nota-se que pode existir um vínculo probatório entre os 

casos, ainda que não exista um vínculo de direito material (coautoria ou participação), permitindo-se reflexos 

naqueles em que o declarante é colaborador. As suas declarações — tomadas como testemunhais no exemplo 

dado e, portanto, desprovidas de qualquer exigência de corroboração probatória — não farão qualquer 

referência direta aos crimes abarcados por sua colaboração premiada, mas fornecerão elementos de prova 

(testemunhais) a respeito de circunstâncias dos fatos abrangidos pelo acordo. Vejamos pelo exemplo dado. Ao 

declarar sobre fatos “que presenciou apenas pelo contato que desenvolveu com o agente”, o colaborador 

fornece elementos de prova (testemunhais) de que teve contato com o agente público, ao passo que este agente 

pode, na ação penal que envolve a colaboração, negar que teve qualquer contato com o doleiro. Ou seja, o 

“contato” em questão deixaria de necessitar de corroboração, pois estaria “demonstrado” por prova testemunhal 

— que não exige corroboração. Ao declarar sobre fato que diz ter ouvido de terceiros, fornece elementos de 

prova (testemunhais) de que o agente público conhecia estes terceiros, e eles participavam, juntos, de um 

círculo criminoso. Ou ainda, ao declarar que o agente precisava que alguém lavasse o dinheiro proveniente do 

crime de tráfico de mulheres, prova que o agente tinha recursos ilícitos, enquanto que é possível que ele, em 

seu processo no contexto da colaboração, declare que toda a sua renda é proveniente de negócios lícitos. Como 

se vê, e é o que se pretendeu demonstrar, mesmo no que parece ser um exemplo simples, exorta-se uma 

complexidade probatória que precisa ser levada em consideração, sob pena se permitir mais um perigoso canal 

de indevidas transmutações de papeis no processo penal. 
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inadvertidamente, as oportunidades de transmutação de imputados em testemunhas, à 

míngua de qualquer previsão legal, em busca da desnudação de suas declarações da 

exigência de corroboração probatória. 

Em aspectos práticos, é realmente difícil conceber que a parte acusatória queira 

produzir declarações de um imputado como prova se a fonte está afastada do fato de tal 

maneira que se justifique a transmutação em testemunha “desinteressada”, com a 

consequente extirpação do direito ao silêncio e imposição do compromisso de veracidade. 

De fato, quanto mais afastado do objeto do processo, menor, em tese, as contribuições que 

o declarante poderia oferecer à tese acusatória. Mas — é forçoso se admitir —, casos nos 

quais existam declarações incriminadoras de quem também é envolvido, em maior ou menor 

medida, nos crimes apurados, tendem a possuir considerável base nessas declarações, sendo 

despiciendo se cogitar que a acusação proporia a prova se a fonte não pudesse fornecer, 

perante o juízo, elementos de prova dotados de verdadeiro potencial de influenciar no 

julgamento172. 

Por essas razões, no estágio atual do ordenamento processual penal brasileiro, 

sempre que houver algum vínculo probatório entre o caso penal no qual o corréu é 

participante e o caso penal no qual se pretende tomar suas declarações173, ele não poderá ser 

ouvido na qualidade de testemunha174. 

Em conclusão, não obstante sua posição processual autônoma175, o imputado em 

procedimento conexo terá tratamento equiparável ao de testemunha e, assim, suas 

                                                           
172 Na hipótese específica da colaboração premida, afirma Vinicius Gomes de Vasconcellos que “a sua atuação 

[do colaborador], em qualquer hipótese, é determinada pelo acordo firmado com o poder estatal, em troca de 

um benefício se cumpridos os termos homologados, de modo que seu status deve ser sempre de ‘colaborador’, 

impondo a necessidade da regra de corroboração e a fragilização de sua confiabilidade na valoração do lastro 

probatório”. Cf. Colaboração premiada cit., pp. 68-69. 
173 Nesse sentido, reconhece Paolo Tonini: “Nei delitti di criminalità organizzata o economica o politica, un 

qualche collegamento ‘probatorio’ esiste sempre”. Cf. Il diritto dell’imputato a interrogare colui che lo accusa 

e diritto di non rispondere. In: Diritto Penale e Processo, v. 1, n. 3, 1997, p. 357. 
174 Retomando-se os exemplos da n. 171 supra. Se ignorarmos o vínculo probatório naqueles exemplos, qual 

seria o impeditivo legal para que a acusação apresentasse o termo de depoimento da “testemunha” no processo 

do réu incriminado no contexto da colaboração? Não existe essa vedação. Assim, a acusação poderia, mediante 

uma simples petição, juntar o termo de depoimento naquele processo, com o objetivo de demonstrar que o réu 

incriminado no acordo tinha contato com o doleiro, participava de um círculo criminoso com terceiros, tinha 

recursos ilícitos, etc. Esses elementos de prova, não obstante constem de uma prova emprestada, foram, nos 

autos de origem, produzidos sob compromisso de dizer a verdade e, logo, seriam desprovidos da exigência de 

corroboração. Também essas constatações servem a confirmar que não se pode deixar ao sabor de 

subjetividades a estipulação do “papel” que imputados assumirão ao prestarem declarações sobre fatos 

imputados a outrem. 
175 Cumpre destacar que, mesmo à luz da legislação vigente, não se está diante de prova atípica, como 

esclarecemos no Tópico 3.2.2 supra. 
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declarações serão tomadas, por analogia, por meio do procedimento probatório para a 

produção da prova testemunhal: aquele do art. 212 do CPP. 

 

 

5.1.6.2 Procedimentos Probatórios 

 

 

5.1.6.2.1 Procedimento do Interrogatório 

 

Mesmo ao advento da “Reforma” de 2008 do CPP, o interrogatório permaneceu 

sendo um ato tipicamente judicial, ou seja, é o juiz quem interroga o acusado176. 

O procedimento do interrogatório é divido em duas partes, conforme expressa o art. 

187, caput, do CPP. A primeira parte é denominada “interrogatório de qualificação”, que 

versa sobre a pessoa do acusado, e a segunda, “interrogatório de mérito”, que versa sobre os 

fatos imputados e sua autoria177. 

Na primeira parte, ao acusado: 

 

será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades 

sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso 

ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se 

houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e 

outros dados familiares e sociais (CPP, art. 187, § 1º). 

 

Na segunda parte, o juiz indagará ao acusado sobre “ser verdadeira a acusação que 

lhe é feita”; “não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-

la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais 

sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela”; “onde estava ao 

tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta”; “as provas já apuradas”; “se 

conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o 

que alegar contra elas”; “se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou 

qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido”; “todos os demais fatos 

e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração”; e 

                                                           
176 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 443. 
177 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 445. 
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“se tem algo mais a alegar em sua defesa” (CPP, art. 187, § 2º, incisos I a VIII, 

respectivamente). 

Encerrado o interrogatório pelo juiz, esse deverá indagar “das partes se restou 

algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender 

pertinente e relevante” (CPP, art. 188). Essa previsão foi introduzida pela Lei nº 10.792, de 

1º de dezembro de 2003, mas já era observada na realidade forense, em nome do 

contraditório178. Como salienta Gustavo Badaró, o dispositivo não expressa como serão 

formuladas as perguntas, mas essas deverão ser realizadas diretamente pelas partes, 

iniciando-se pela acusação e, por último, pela defesa179. 

O CPP também estabelece normas para o interrogatório do surdo, do mudo, e do 

surdo-mudo: “ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá 

oralmente”; “ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito”; “ao 

surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas”. 

(CPP, art. 192, incisos I a III, respectivamente). E também estabelece que, caso “o 

interrogando [surdo, mudo ou surdo-mudo] não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como 

intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo” (CPP, art. 192, parágrafo 

único). 

Em consonância com a CADH180 e o PIDCP181, o art. 193 do CPP assegura: 

“Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de 

intérprete”. 

No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, o procedimento 

probatório é o mesmo, uma vez que o caput do art. 474 remete ao procedimento do 

interrogatório no procedimento comum. Por outro lado, o § 1º do mesmo artigo 

expressamente aduz que as perguntas das partes serão formuladas diretamente ao acusado. 

Também são permitidas perguntas pelos jurados, as quais deverão ser realizadas por 

intermédio do juiz-presidente (§ 2º). 

                                                           
178 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e FERNANDES, Antonio Scarance. 

As nulidades cit., p. 82. 
179 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 446. 
180 Pelo art. 8(2)(a), é assegurado o “direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, 

se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal”. 
181 Pelo art. 14(3)(f), toda pessoa acusada de um crime tem o direito de “ser assistida gratuitamente por um 

intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento”. 
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Com relação ao momento do interrogatório, tanto no procedimento comum, como 

no procedimento especial do Júri, sagrou-se sua realização como último ato da instrução 

(CPP, art. 400, e art. 474, caput). 

Na medida em que, na hipótese do presente trabalho, mais de um acusado será 

interrogado (pelo menos dois — o corréu incriminador e o réu incriminado), um após o outro, 

duas situações poderão ocorrer, observáveis em qualquer dos procedimentos aqui analisados. 

Se no curso da persecução penal já se tomou conhecimento da existência de 

declarações incriminadoras de um corréu (por exemplo, em interrogatório policial), 

sustentamos que o corréu incriminador deverá ser interrogado antes do réu incriminado, para 

que esse possa ter a oportunidade de reagir às declarações feitas contra si em seu 

interrogatório — que, como visto, é meio de defesa do réu. 

Por outro lado, é possível que não existam prévias declarações incriminadoras do 

corréu — e essas só venham a ocorrer no curso do interrogatório (do corréu incriminador), 

como uma “novidade”. A ordem dos interrogatórios, nesses casos (ante a ausência de prévias 

incriminações), poderá ser acordada entre os defensores técnicos e, não havendo consenso, 

caberá ao juiz decidir. De qualquer forma, a partir do momento em que o interrogatório do 

corréu se revelar incriminador de outro réu, deve-se sempre permitir a interação entre o réu 

incriminado e seu defensor técnico, como determina o § 5º do art. 185 do CPP182. 

Assim, nessa conjuntura de “novidade”, a ordem dos interrogatórios poderá vir a 

ser corréu incriminador–réu incriminado. Nesse caso, recomenda-se, se necessário, a 

suspensão do ato, a fim de que haja possibilidade de interação reservada entre defesa e réu 

incriminado para melhor elaboração de perguntas durante o interrogatório do corréu e 

preparação para o subsequente interrogatório do réu. Naturalmente, a ordem poderá ser réu 

incriminado–corréu incriminador. Também nesse caso, recomenda-se a possibilidade de 

suspensão do ato (interrogatório do corréu) para que a defesa e o réu interajam e se preparem 

para um efetivo exercício defensivo. Sem prejuízo, nessa segunda hipótese, deve ser 

possibilitada, a requerimento da defesa ou mesmo de ofício, a realização de um segundo 

interrogatório do réu incriminado183, para que, ciente da prova produzida a partir do 

                                                           
182 “Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada 

com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos 

reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência 

do Fórum, e entre este e o preso”. 
183 Como possibilita o art. 196 do CPP: “A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício 

ou a pedido fundamentado de qualquer das partes”. 
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interrogatório do corréu que o incriminou, possa “responder” às incriminadoras declarações 

mediante o exercício do meio de defesa que é o seu interrogatório. 

 

 

5.1.6.2.2 Procedimento Probatório do Art. 212 do CPP 

 

A Lei nº 11.690/08 introduziu entre nós um novo modelo procedimento de 

produção da prova testemunhal, o qual também deve ser aplicado quando os sujeitos parciais 

pretendem introduzir, no processo, as declarações de um imputado que não figura como réu 

(em acepções formais). 

Já tivemos a oportunidade de descrever este procedimento probatório ao ensejo da 

distinção entre direito ao confronto e exame cruzado184, cabendo aqui uma breve retomada 

para fazer introduzir especificidades relativas à posição processual assumida pelo corréu (em 

acepção ampla). 

Desde logo, nota-se que a produção das declarações do corréu perante o juízo, ao 

contrário do interrogatório, não é obrigatória. Por isso, caberá à parte interessada — no mais 

das vezes, a acusação — requerer a produção da prova perante o juízo. 

Segundo as regras que devem ser observadas para este procedimento no caso de 

corréus atuando como imputados em procedimento conexo, o compromisso de dizer a 

verdade será tomado apenas do colaborador premiado. Após juramentado (ou não) o 

declarante, serão formuladas perguntas pela acusação185. Depois, será a vez da defesa técnica 

proceder ao contraexame. Sobre essas duas fases do procedimento, o juiz possui a função de 

fiscalizador do ato, incumbindo-lhe indeferir perguntas que possam induzir a resposta, ou 

que sejam impertinentes ou irrelevantes. Ao final do exame defensivo, o juiz poderá 

complementar a inquirição a respeito de pontos não esclarecidos. 

Compreender o passo-a-passo das etapas procedimentais não é, como afirma Aury 

Lopes Jr., “o mais difícil”, mas sim “abandonar o ranço inquisitório que ainda domina o 

                                                           
184 Cf. Tópico 2.4.3 supra. 
185 Nada impede que o corréu seja arrolado pela defesa, ocasião em que a inquirição deverá ser iniciada pelo 

defensor técnico. Contudo, nessas situações (talvez raras), a expectativa é de que as declarações serão 

favoráveis ao acusado e, por isso, estão fora do âmbito de incidência do direito ao confronto. 
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senso comum dos atores judiciários”186. Com efeito, a alteração legislativa não foi, na 

prática, recepcionada pela jurisprudência, pois em reiteradas decisões se afirmou que a 

adoção de outro modelo probatório não previsto em lei gera nulidade relativa, a exigir a 

demonstração de um prejuízo para a seja decretada a nulidade do ato processual. Esse 

entendimento domina o STJ187 e prepondera no STF188. 

Contudo, na esteira das conclusões de Marcio Geraldo Britto Arantes Filho189, 

entendemos que a prova produzida sem observância à legalidade probatória caracteriza 

nulidade absoluta, vez que a ordem da inquirição revela muito mais do que mera inversão 

irregular entre etapas. Os fundamentos da introdução do modelo vigente assentam-se em 

garantias processuais penais amparadas pela CF, pela CADH e pelo PIDH, como o direito à 

prova, o direito de defesa e o contraditório190. Além destes, o procedimento assenta-se no 

direito ao confronto, em seu corolário de inquirição direta das fontes de prova contrárias de 

acordo um mínimo internacionalmente exigível, que pressupõe, como vimos, a atenção à 

legalidade probatória. 

Cumpre salientar ainda que, de maneira equivocada, o legislador não adotou um 

procedimento uniforme para inquirição das testemunhas na instrução criminal comum, 

alterada pela Lei nº 11.690/08, e na instrução do Plenário do Tribunal do Júri, com as 

alterações da Lei nº 11.689/08. Nesse último, o procedimento probatório é aquele do art. 

473, §§ 1º e 2º:191 

 

Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando 

o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do 

acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, 

e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. 

§ 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do 

acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, 

mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. 

                                                           
186 Cf. Direito processual penal cit., p. 464. 
187 Para ficarmos apenas com alguns precedentes mais recentes do STJ, ver: AgRg no REsp 1669722, 6ª Turma, 

Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 31-08-17; REsp 1582632, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti, DJe 11-

05-17; HC 383337, 5ª Turma, Rel. Jorge Mussi, DJe 22-03-17; AgRg no AREsp 890049, 5ª Turma, Rel. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28-11-16; AgRg no REsp 1505705, 6ª Turma, Rel. Sebastião Reis Júnior, 

DJe 21-11-16; dentre tantos outros. 
188 Ver, nos precedentes do STF, por exemplo: HC 109051, 1ª Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe 20-10-14; 

HC 115266, 2ª Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJe 23-09-13; RHC 111251 AgR, Pleno, Rel. Celso de Mello, 

DJe 29-10-14. 
189 Cf. O cross-examination como procedimento probatório para produção de prova testemunhal no direito 

processual penal brasileiro. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2016, p. 202. 
190 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. O cross-examination cit., p. 202. 
191 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas – Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza de 

Assis (Coord.). As reformas no processo penal: As novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008, p. 287; GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; e 

FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades cit., p. 154. 
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§ 2º Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por 

intermédio do juiz presidente”. 

 

Da leitura do dispositivo que rege a matéria extrai-se que, nesse procedimento 

probatório, o juiz-presidente inicia a inquirição e, depois, as partes formularão diretamente 

as perguntas, iniciando-se pela acusação — que, na maioria das vezes, será quem proporá a 

produção das declarações de um imputado em procedimento conexo. 

À luz do conteúdo do direito ao confronto, o procedimento probatório do Júri atende 

ao corolário de inquirição direta, uma vez que supera o mínimo demandado, nos moldes 

definidos no presente trabalho192. Assim, não haverá irregularidade se a instrução em 

Plenário seguir a estrita legalidade probatória, com inquirição iniciada pelo juiz. Contudo, 

nada impede — pelo contrário, em atenção ao sistema acusatório, é assim preferível — que 

se adote o modelo do art. 212 do CPP, norma geral que rege a produção da prova 

testemunhal193. Evidentemente, isso também se aplica à tomada de declarações de um 

imputado em procedimento conexo. 

Uma última questão pertinente ao procedimento probatório ora analisado é o locus 

da produção dessa prova no iter procedimental. 

Por ser equiparável a testemunha no tratamento processual (mas não é, 

formalmente, testemunha), intuitivo alocar a tomada de declarações de um imputado em 

procedimento conexo dentre as testemunhas de acusação. Contudo, isso deixaria aberta a 

possibilidade de intercalação dentre as demais testemunhas. Entendemos que a nocividade 

dessas declarações induz a necessidade de um mais adequado posicionamento da produção 

da prova, de modo a que as demais provas produzidas levem em conta esse conhecimento 

probatório incriminador já levado ao processo194. Assim, a solução por nós apresentada leva 

em consideração a tendência de a acusação, em casos envolvendo imputados que incriminam 

outros imputados, contar com considerável embasamento nessas declarações (nocivas à 

posição processual do réu). 

Diante isso, a fim de que essa relevante informação oferecida pela fonte de prova 

possa ser alvo de contraprovas e de reação pelas partes prejudicadas ao longo da instrução, 

                                                           
192 Cf. Tópico 2.3 supra. 
193 Nesse sentido: LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 821. 
194 Evidentemente, de lege ferenda, uma disciplina legal autônoma para as declarações do corréu poderia vir 

acompanhada da solução ora apresentada, minimizando dúvidas práticas. 
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indica-se como mais adequado a inquirição do corréu (em acepção ampla) antes das 

testemunhas (em acepção formal) de acusação e após eventuais ofendidos195. 

 

 

5.2 DIREITO AO CONFRONTO E SUA COLISÃO COM O 

DIREITO AO SILÊNCIO 

 

Casos penais envolvendo mais de um acusado podem atingir uma enorme 

complexidade, dadas as inúmeras variantes a serem consideradas. No plano processual 

penal, deve-se ter em mente todas as posições processuais, ocupadas por titulares de direitos 

e garantias, os quais devem ser coexistentes. Nesse sentido, o direito ao confronto — direito 

fundamental decorrente do direito de defesa — emerge como importante instrumento de 

reação defensiva, a impor que toda prova testemunhal, em uma acepção ampla, desfavorável 

ao acusado seja produzida na forma em que seu conteúdo exige: em audiência pública, na 

presença do acusado e do julgador da causa, impondo-se um dever de veracidade ao 

declarante cuja identidade é de conhecimento do acusado, permitindo-se a inquirição direita 

da fonte contemporaneamente à produção da prova. 

Contudo, já foi demonstrado que o direito ao confronto não é absoluto, e algumas 

derrogações ao paradigma de seu conteúdo são legitimamente permitidas. Nesse contexto, 

na específica hipótese em que o declarante é um corréu (amplo) — e, por ser criminalmente 

acusado, legitimado ao exercício de direitos fundamentais processuais penais —, um direito 

fundamental emerge como antagônico ao direito ao confronto: o direito ao silêncio. 

Esse direito fundamental é de extrema importância a um processo penal 

democrático. No plano internacional, dois diplomas indicam o compromisso internacional 

assumido pelo Brasil no sentido de assegurar o direito à não autoincriminação. A uma, isso 

se dá pela adesão ao PIDCP, que, em seu art. 14(3)(g), assegura a toda pessoa criminalmente 

acusada o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a se confessar culpada 

de algum crime. A duas, pela adesão do Brasil à CADH, que reforça a incorporação deste 

                                                           
195 A solução proposta leva em consideração a opção do legislador de alocar a tomada das declarações do 

ofendido como o primeiro ato da instrução oral, conforme os arts. 400, caput (procedimento comum), e 473, 

caput (procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri). 
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direito fundamental196 a partir de seu art. 8(2)(g), segundo o qual toda pessoa tem direito de 

não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a se declarar culpada da prática de infração 

penal. No plano doméstico, a CF assegura-o em seu art. 5º, LXIII. 

Conforme já foi mencionado neste trabalho, o direito ao silêncio decorre do 

princípio do nemo tenetur se detegere, mais amplo, caracterizado pelo direito de não se 

autoincriminar197. Como esclarece Maria Elizabeth Queijo, o direito ao silêncio é a 

manifestação mais tradicional do nemo tenetur se detegere, sendo dele indissociável, mas a 

ele não se restringe198. 

Além de poder permanecer em silêncio, a garantia do nemo tenetur se detegere 

também protege o imputado de qualquer desvalor que possa ser extraído do exercício deste 

direito. Ou seja, o silêncio não importa admissão do fato imputado, tampouco pode ser 

interpretado em prejuízo da posição processual do acusado199. Ensina Manuel da Costa 

Andrade que o silêncio nada mais é do que a ausência de resposta, pura e simplesmente, não 

podendo ser apreciado de qualquer forma pelo julgador200. Sobre isso, bem questiona Carlos 

Henrique Borlido Haddad: 

 

Se o silêncio gerasse conclusões depreciativas, constituir defensor, formular 

perguntas às testemunhas ou apresentar alegações finais acarretariam o mesmo 

efeito, pois, assim como o primeiro, são manifestações do direito de defesa201. 

 

Se por um lado, o direito ora em apreço é reconhecido em todas as manifestações 

pessoais e formais do acusado ao longo da persecução penal, incluídas aquelas realizadas na 

fase de investigação preliminar202, por outro, o direito ao silêncio do corréu incriminador 

terá seu momento de colisão com o direito ao confronto do réu na tomada de declarações 

                                                           
196 Sobre a natureza jurídica do direito de não se autoincriminar, ver QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., 

pp. 69 e ss. 
197 Cf. Tópico 2.4.1 supra. 
198 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., pp. 232-33. 
199 É o que consagra o parágrafo único do art. 186 do CPP, com redação dada pela Lei nº 10.792/03: “O silêncio, 

que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. Decorre desse conteúdo 

do nemo tenetur se detegere a conclusão de que a parte final do art. 198 do CPP (“O silêncio do acusado não 

importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz” – i.n.) não 

foi recepcionada pela CF de 1988. Nesse sentido, cf., por todos, QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 

136. 
200 Cf. Sobre as proibições de prova em processo penal. 1. ed. reimp. Coimbra: Coimbra, 2013, p. 128. 
201 Cf. Conteúdo e contornos cit., p. 68. No mesmo sentido, Maria Elizabeth Queijo: “Ninguém pode exercer 

regularmente um direito seu e ser prejudicado em sua esfera jurídica, em decorrência desse exercício. Seria o 

mesmo que reconhecer a inexistência do direito em foco”. Cf. O direito cit., p. 263. Ver também: TUCCI, 

Rogério Lauria. Direitos e garantias cit., p. 315. 
202 Sobre o direito ao silêncio no interrogatório policial, cf., por todos, MOURA, Maria Thereza de Assis; e 

MORAES, Maurício Zanoide de. Direito ao silêncio no interrogatório. In: Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, v. 2, n. 6, 1994, pp. 141-44. 
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judiciais daquele — ou seja, no interrogatório judicial ou na tomada dessas declarações de 

acordo com o procedimento do art. 212 do CPP, quando imputado em procedimento conexo 

e arrolado pela acusação para prestar declarações desfavoráveis ao réu. 

Devemos, pois, analisar a abrangência do direito de calar nesses momentos. 

O interrogatório, como vimos203, é dividido em interrogatório de qualificação e 

interrogatório de mérito. 

Na fase de qualificação, prevalece o entendimento de que o acusado não tem direito 

de se calar a respeito de sua qualificação204. Jorge de Figueiredo Dias aponta que a 

identificação do acusado é “questão básica de todo o processo penal, sem todavia dizer 

directamente respeito à culpa daquele”205, sendo esta a justificativa para a exceção ao direito 

de permanecer em silêncio206. O próprio autor português ressalva que essa justificativa tem 

validade “até certo ponto”207. Isso porque, como explica Maria Elizabeth Queijo, o direito 

ao silêncio não tem incidência sobre os dados de identificação, tais como nome, sobrenome, 

filiação, data e local de nascimento, número de carteira de identificação208; porém, pelo 

imperativo de hierarquia constitucional, o acusado não está obrigado a responder às 

indagações sobre antecedentes criminais e condenações anteriores, outros processos penais 

a que esteve submetido, sobre sua vida pregressa e suas oportunidades sociais209. 

No interrogatório de mérito, o direito ao silêncio tem forte incidência, podendo ser 

exercido livremente e de maneira ampla. Assim, sobre fatos próprios, o acusado tem direito 

de escolher se responderá às perguntas formuladas ou se permanecerá em silêncio no 

interrogatório de mérito. É pacífico na doutrina dever ser assegurado, ainda, o direito de 

escolher responder a algumas perguntas, mas se negar a responder outras210. De outra monta, 

afronta o nemo tenetur compelir o acusado a justificar as razões pelas quais escolheu não 

                                                           
203 Cf. Tópico 5.1.6.2.1 supra. 
204 Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 446. 
205 Cf. Direito processual penal cit., p. 445. A seu turno, Maria Elizabeth Queijo defende: “a correta 

identificação do acusado é elementar para a adequada persecução penal, evitando inclusive que os dados 

pessoais de terceiros sejam fornecidos indevidamente pelo acusado. Extrai-se que não tem o acusado o direito 

de silenciar, bem como há o dever de dizer a verdade com referência à qualificação”. Cf. O direito cit., p. 246. 
206 Essa constatação também nos remete à impossibilidade de declarações de corréu anônimo. Cf. Tópico 

5.1.2.1 supra. 
207 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal cit., p. 445. 
208 A própria autora apresenta exceção a essa regra geral, defendendo que o direito ao silêncio deve ser 

observado no interrogatório de qualificação caso essa integre o próprio fato imputado — como, por exemplo, 

no crime de falsa identidade (CP, art. 307). 
209 Cf. O direito cit., p. 246. 
210 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições cit., pp. 128-29; DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito 

processual penal cit., p. 449; QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., pp. 248-49; BADARÓ, Gustavo. 

Processo penal cit., p. 446;  
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responder a uma pergunta — mesmo que, na decisão de mérito da causa, o juiz não decline 

qualquer consideração sobre essas razões211. Portanto, para uma efetiva proteção da garantia 

em tela, implicitamente “(r)econhece-se ao acusado [...] uma total discricionariedade acerca 

da motivação, mais ou menos nobre, a legitimar a opção por não responder”212. 

Com relação à situação do imputado em procedimento conexo, a impossibilidade 

de incidência do direito ao silêncio é refutada pela própria negação de sua qualificação 

formal como testemunha213. Lembra João Claudio Couceiro que a norma internacional da 

CADH que assegura o nemo tenetur se refere a “toda pessoa”, possibilitando uma ampla 

incidência do direito214. Assim, defende-se que o direito ao silêncio na tomada de 

declarações de um imputado em procedimento conexo deve ter a mesma amplitude daquele 

assegurado no interrogatório de mérito215. Contudo, é notório que, nessa hipótese, o corréu 

é arrolado pela acusação com o objetivo de contribuir para a tese acusatória a respeito do 

fato imputado a acusados daquele processo, não possuindo, a princípio, função probatória 

contra se. Disso podem advir particularidades, as quais somente poderão ser percebidas com 

a devida análise da colisão do direito ao silêncio com o direito ao confronto. 

Definidas, brevemente, as noções gerais do conteúdo e a aplicação do direito ao 

silêncio, atingimos o ponto de sensível colisão entre os interesses antagônicos, questão sobre 

a qual há posições divergentes a respeito da possibilidade ou impossibilidade de exercício 

do direito de permanecer em silêncio a respeito de fatos alheios. 

Previamente, cumpre esclarecer a situação prática na qual a colisão terá lugar e que 

reflete maiores consequências ao arcabouço jurídico envolto em nosso tema-problema. 

Na medida em que o direito ao confronto, para ter incidência, pressupõe declarações 

contrárias ao titular deste direito, somente haverá a possibilidade de colisão entre esses 

direitos fundamentais caso existam, efetivamente, essas declarações. Imagine-se que o 

                                                           
211 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., pp. 259. Por essa razão, acertada a revogação do antigo art. 191 

do CPP pela Lei nº 10.792/03, o qual versava: “Consignar-se-ão as perguntas que o réu deixar de responder e 

as razões que invocar para não fazê-lo”. Essa regra deve comportar uma única exceção, estabelecida à luz dos 

direitos fundamentais em jogo, conforme defenderemos alhures. 
212 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdo e contornos cit., p. 291. 
213 Cf. Tópico 5.1.6.1 supra. 
214 Cf. A garantia cit., pp. 132-33. Aliás, como firma Maria Elizabeth Queijo, também as testemunhas, em 

acepção formal, têm direito ao silêncio (cf. O direito cit., p. 239). Contudo, a autora esclarece uma distinção 

prática. De um lado, os imputados podem exercer o direito ao silêncio em relação a todas as perguntas, inclusive 

anteriormente à própria formulação das perguntas, logo ao início do interrogatório de mérito. Por outro lado, 

as testemunhas, em razão de dever de veracidade, não podem invocar o direito ao silêncio aprioristicamente. 

Ao contrário, somente podem deixar de responder às perguntas cujas respostas possam conduzir à 

autoincriminação. Cf. QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 240. 
215 No mesmo sentido: HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdo e contornos cit., p. 287. 
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corréu tenha permanecido em silêncio durante toda a persecução penal, nunca fornecendo, 

pessoalmente, qualquer elemento de informação ou elemento de prova. É fora de dúvida que, 

nesses casos, não existirá necessidade de intervenção do direito ao confronto. Do mesmo 

modo, se, por exemplo, existirem apenas declarações extrajudiciais que favorecem o 

acusado, o exercício do direito ao silêncio pelo corréu não será situação que demande o 

direito ao confronto. 

Na prática, situações de interesse ao confronto ocorrerão se o corréu já proferira 

assertivas desfavoráveis em etapa anterior da persecução — no mais das vezes, em sede 

policial. Ou, também possível, o corréu, ao ensejo de seu interrogatório judicial ou tomada 

de declarações em procedimento conexo, decide responder a algumas perguntas e, assim o 

fazendo, introduz no processo, pela primeira vez, elementos de prova desfavoráveis ao réu. 

A partir disso, o direito ao confronto passa a ter incidência e, se o corréu decidir então por 

se calar, a colisão será desafiada216. 

Feitos estes esclarecimentos, é possível realizar considerações a respeito dessa 

situação de choque, a qual, como vimos, ocorre sob as mesmas circunstâncias nas hipóteses 

de declarações de corréu aqui ventiladas. 

Nos sistemas norte-americano e inglês, como tivemos oportunidade de analisar217, 

a tomada de declarações do corréu dá-se como meio de prova testemunhal, porque, naquelas 

culturas jurídicas, o imputado que decide submeter-se ao cross-examination é formalmente 

considerado testemunha e assume o compromisso de dizer a verdade em relação às respostas 

que der. Dessa maneira, quando o corréu assume a posição de testemunha no próprio 

processo em que acusado, é compromissado e pode ser indagado a respeito, inclusive, de 

fatos de responsabilidade penal própria (limitados à imputação penal). 

Essa peculiar situação não é sistemicamente conciliável com a cultura jurídica 

brasileira, não servindo de parâmetro no tratamento do direito ao silêncio em colisão com o 

direito ao confronto. Primeiro, porque o interrogatório é obrigatório e, portanto, não fica à 

discrição do corréu a sua realização. Segundo, porque o corréu não assume, via de regra, o 

                                                           
216 “Se tuttavia egli [o corréu], dinanzi al giudice, rinuncia a tale diritto [direito ao silêncio] e rede 

dichiarazioni erga alios, a questo punto si attiva il diritto a confrontarsi”. Cf. CONTI, Carlotta. L’imputato nel 

procedimento connesso: Diritto al silenzio e obbligo di verità. Padova: Cedam, 2003, p. 168. 
217 Cf. Tópicos 4.1.2 e 4.2 supra. 
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compromisso de dizer a verdade218. Terceiro, porque o corréu pode escolher não responder 

a perguntas sobre sua própria responsabilidade penal219. 

Tratando o tema sob a perspectiva do sistema italiano, Vittorio Grevi parte da 

hipótese-limite na qual o declarante confessa o fato próprio, mas escolhe permanecer em 

silêncio sobre fatos alheios. Lembra o autor italiano que o direito ao silêncio tem como 

fundamento político-legislativo a proteção do acusado contra o risco de autoincriminação220. 

Diante disso, argumenta que não haveria sentido, nessa situação-limite, continuar a 

reconhecer ao imputado o direito de não responder às perguntas a respeito de 

responsabilidade penal de terceiro, uma vez que decidira se autocriminar no momento em 

que confessou os fatos próprios. Defende, por essa razão, que se deve assumir o imputado 

em procedimento conexo como testemunha — com todas as obrigações correlatas — em 

relação a fatos de terceiros221. 

Esse posicionamento parece não prescindir de uma atividade intelectual bastante 

difícil e sem qual a hipótese aventada torna-se inoperante: a separação objetiva entre o que 

é fato próprio e o que é fato de outrem. 

Assim posta, a separação parece de fácil visualização, até porque a regra é 

conceitualmente clara. De um lado, as expressões designativas de responsabilidade penal do 

próprio declarante são protegidas pelo direito ao silêncio; e, de outro, as expressões 

designativas de responsabilidade penal de outrem não estão acobertadas por aquele direito 

fundamental. Contudo, na esteira da análise de Piermaria Corso, a separação daquilo que é 

fato próprio daquilo que é fato alheio é obscura, feita por linhas tênues, por vezes são 

inseparáveis222, sendo extremamente difícil — e de um enorme risco — declarar sobre a 

responsabilidade de terceiros sem atingir a própria essência do nemo tenetur: não fornecer 

elementos prejudiciais à sua própria posição processual223. 

Ainda mais grave do que essa dificuldade — na verdade, pode se tratar de uma 

verdadeira impossibilidade — seria a percepção, pelo imputado-declarante, da ocasião em 

                                                           
218 Salvo na hipótese jurídica da colaboração premiada. 
219 No mesmo sentido, mas sobre a incompatibilidade entre o sistema inglês e o sistema italiano, cf. CONTI, 

Carlotta. L’imputato cit., pp. 335-36. 
220 Cf. Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui. In: Rivista Italiana di Diritto e 

Procedura Penale, v. 41, 1998, p. 1138. 
221 GREVI, Vittorio. Il diritto al silenzio cit., pp. 1138-39. 
222 Cf. Diritto al silenzio: Garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere. In: L’indice Penale, v. 

2, n. 3, 1999, p. 1091. No mesmo sentido: AMODIO, Ennio. Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di 

verità dell’imputato sul fatto altrui. In: Cassazione Penale, v. 41, n. 12, 2001, p. 3596. 
223 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., pp. 247-48. 
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que seria autorizado o exercício do direito ao silêncio, ou seja, a certeza de que a resposta a 

ser dada diria respeito exclusivamente a fato alheio, sem implicações sobre imputações de 

fatos próprios. Do titular do direito — o imputado —, sendo receptor de uma pergunta, seria 

demandado fazer uma prospecção entre a resposta construída em sua mente e a impressão 

que os elementos informativos provocariam no julgador e nas partes, avaliando se esses 

elementos poderiam prejudicá-lo. Esse exercício mental não pode ser exigido de quem está 

exercendo um meio de defesa, ou mesmo prestando declarações em procedimento conexo. 

A solução significaria sempre o exercício do direito ao silêncio, correndo-se o risco de se 

calar sobre fatos alheios, ou, bastante mais invasivo a direitos fundamentais, ver-se com 

receio de se calar e, assim, acabar compelido a prestar declarações que também o prejudicam 

de alguma forma. 

Percebe-se que a colisão entre o direito ao silêncio e o direito ao confronto será 

sempre traumática. Ambos os direitos são manifestados em extremos opostos. Enquanto o 

confronto, em seu estado de aplicação ótima, é vivenciado por intensa comunicação verbal 

e interação entre os participantes do processo, e entre esses e a fonte de prova, o direito ao 

silêncio é seu extremo oposto: é a ausência de qualquer expressão verbal. Impor um sobre o 

outro é impor restrição total: não há como haver confronto com quem permanece em 

silêncio, assim como não há um calar-se simultâneo a um confronto com aquele que se acusa. 

Parece-nos, portanto, que a tensão entre o direito ao silêncio e o direito ao confronto 

deve ser resolvida, primeiramente, no plano abstrato da norma224. E, atualmente, a única 

norma vigente a esse respeito é o § 14 do art. 4º da Lei nº 12.850/13, o qual, na hipótese de 

colaboração premiada, soluciona a colisão privilegiando o direito ao confronto dos 

incriminados, na medida em que impõe aos colaboradores a renúncia ao (exercício do) 

direito ao silêncio e o dever de veracidade nos depoimentos que prestar. Em qualquer outra 

hipótese de declarações de corréu, pelo “silêncio” do legislador, mister o privilégio do nemo 

tenetur225. Até mesmo porque, seu exercício é, via de regra, deixado à discricionariedade do 

exercício defensivo do declarante, conforme conveniência estratégica adotada226, enquanto 

                                                           
224 Conforme pressuposto teórico adotado neste trabalho (cf. Tópico 2.5.2 supra), no campo processual penal, 

a restrição a direitos fundamentais deve se dar pela aplicação da regra da proporcionalidade, que tem por um 

de seus pressupostos a legalidade: a restrição imposta precisa estar prevista em lei. 
225 MARTELETO FILHO, Wagner. O direito cit., pp. 77-79. 
226 No mesmo sentido aqui defendido para o estado atual do ordenamento processual penal brasileiro, cf. 

HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdo e contornos, pp. 291-92: “Conquanto não haja expressa 

previsão legal, a opção por falar ou calar independe do conteúdo do que se pretende afirmar ou ocultar, se diz 

respeito a fatos próprios ou alheios. E a escolha do silêncio não importa em que seja motivada pelo propósito 

defensivo, malgrado se converta em regra, podendo justificar-se por variadas razões, inclusive para a proteção 

de terceiros. Portanto, mesmo que se consiga restringir o conteúdo das declarações que se pretende obter, sem 
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o confronto, para que ocorra, não depende apenas da discricionariedade de seu titular. 

Somente mediante lei alguém poderia ser obrigado a não exercer227 o direito ao silêncio; e 

somente mediante lei alguém poderia ser obrigado a ser confrontado por aquele que acusa228. 

Não obstante ser esta a solução para o estado atual do ordenamento processual penal 

brasileiro, com intuito de lege ferenda, pensamos que isso não é o mais adequado para o 

sistema. Inarredável a conclusão de que somente a lei pode impor a uma pessoa 

criminalmente acusada o dever de depor em juízo, impedindo-lhe de livremente exercer seu 

direito ao silêncio. Contudo, também é verdade que esse estado de coisas pode reduzir em 

demasia a efetividade da persecução penal e o direito à prova da acusação. 

Por isso, como indicação que busca acomodar todos os princípios em jogo, 

entendemos que, de lege ferenda, podem ser estipuladas regras a respeito da conexão 

probatória entre os casos penais. Conforme a situação, o corréu (em acepção ampla) poderia 

ser, formalmente, uma testemunha, a depender de qual o vínculo entre o caso em que 

formalmente acusado e aquele no qual iria depor como testemunha. Essas regras de conexão 

— apenas como exemplo — poderiam se referir a um grau de afastamento em relação ao 

fato imputado (a exemplo das “testemunhas assistidas” do direito italiano). Outra 

possibilidade seria determinar que, imputados em procedimentos conexos que deponham 

sobre questões incidentais (por exemplo, falsidade documental, questões procedimentais, 

ilicitude de uma prova, etc.) e não sobre os fatos objeto da imputação, sejam formalmente 

testemunhas. Contudo, o sistema, ao lado dessa imposição de um dever de depor a quem, 

inicialmente, teria o direito de permanecer calado, deve estipular compensações — 

contrabalanceamentos, sob pena de inconstitucionalidade. Neste caso, o ideal seria que a lei 

genuinamente vedasse que as declarações pudessem, depois, ingressar no processo no qual 

o declarante é formalmente acusado, garantido que a imposição do dever de depor não 

prejudique seu direito de defesa. 

Todavia, como já reafirmado, somente a criação legislativa poderia dar solução 

diversa. Atualmente, deve-se privilegiar o direito ao silêncio do corréu incriminador, sempre 

                                                           

risco de auto-incriminação, não será viável estabelecer a obrigação de falar em relação ao co-réu, por ter o 

acusado a si disposta a liberdade de escolher a conduta processual que melhor lhe aprouver”. 
227 CF, art. 5º, II: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
228 Como no caso das testemunhas (“A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor” – CPP, art. 

206) e do colaborador (“Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, 

ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade” – Lei nº 12.850/13, art. 4º, § 

14). 
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que prestar declarações em qualquer outro processo que possua um vínculo probatório com 

o seu caso penal. 

Adiante em nossa análise da situação atual do ordenamento brasileiro, ao lado das 

conclusões já expostas, parece razoável perquirir uma importante exceção à ampla 

incidência do direito ao silêncio no interrogatório de mérito ou mesmo na tomada de 

declarações do imputado em procedimento conexo em virtude de sua colisão com o direito 

ao confronto. 

Como afirmado anteriormente, o titular do direito ao silêncio pode deixar de 

responder a qualquer pergunta, responder a todas as perguntas, ou selecionar qual irá 

responder e sobre qual exercerá o direito de permanecer calado. Nessa conjuntura, duas 

situações de interesse ao confronto se sobrelevam: quando o declarante não responde a 

nenhuma pergunta da defesa do réu, e quando o declarante responde apenas a algumas 

perguntas da defesa do réu229. 

Na primeira hipótese, o corréu, antes mesmo de a defesa do réu fazer qualquer 

pergunta, declara que permanecerá em silêncio. Nessa situação, não se deve fazer constar as 

perguntas que seriam feitas, pois isso somente serviria a possibilitar a extração de elementos 

para se valorar o silêncio230. Não se vislumbra que o direito ao confronto teria condições, 

neste caso, de impor a consignação das perguntas, pois a delimitação das declarações como 

não confrontadas ou confrontadas231 para a valoração dos elementos de prova é facilmente 

perceptível, pois o silêncio foi exercido em relação a todo o exercício defensivo em juízo. 

Situação diferente ocorre quando o corréu faz uma seleção das perguntas da defesa 

do réu. Nessa situação, entendemos que o direito ao confronto autoriza a simples 

consignação das perguntas (efetivamente feitas) que não foram respondidas — sem, contudo, 

que se exija do corréu a declinação das razões pelas quais exercera o direito de se calar em 

relação àquelas perguntas. Pensamos ser isso possível na medida em que possibilita ao réu 

uma oportunidade de análise e devida separação entre as declarações confrontadas e as 

                                                           
229 Evidente que a hipótese da colaboração premiada está fora dessas situações. Já na delação premiada (cf. 

Tópico 3.1.3.1 supra), ainda que o acusado tenha direito ao silêncio, em geral não fará uso, em virtude das 

impressões negativas que essa ausência de colaboração poderia, ainda que implicitamente, refletir no ato 

decisório de aplicação dos benefícios penais ao delator. 
230 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito cit., p. 259. 
231 Cf. Tópico 5.3.1 e seus subitens infra, onde essa afirmação será detalhada. 
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declarações não confrontadas232 — separação essa de suma relevância no momento da 

valoração das declarações do corréu, como analisaremos no próximo Tópico. 

Em suma, a colisão entre o direito ao confronto e o direito ao silêncio evidencia um 

antagonismo extremo: dialética comunicacional vs. ausência de comunicação. Não obstante, 

ambos são direitos de mesma hierarquia, os quais devem ser acomodados no sistema de 

modo a que ambos sejam, em máxima medida possível, assegurados e protegidos. De outro 

lado, porém, o direito ao silêncio depende apenas da discricionariedade de seu titular, 

enquanto que o direito ao confronto não depende apenas da vontade de seu titular em realizar 

um exercício defensivo. Dessa maneira, cabe à lei a solução da colisão, estipulando em tais 

e quais situações o corréu incriminador deverá responder às perguntas da defesa do réu 

incriminado, sem possibilidade de exercitar seu direito de se calar. Nesse sentido, dentre as 

hipóteses jurídicas de declarações do corréu, verificamos que somente a colaboração 

premiada impõe ao corréu incriminador a renúncia ao exercício do direito ao silêncio e o 

dever de veracidade em suas respostas. Nas demais hipóteses, deve ser-lhe (ao corréu 

incriminador) assegurada a faculdade de não responder às perguntas que lhe forem 

formuladas, sempre que o processo no qual for depor guardar um vínculo probatório com o 

processo no qual é formalmente acusado. 

 

 

5.3 CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA AUSÊNCIA DE 

CONFRONTO NA TOMADA DE DECLARAÇÕES DO 

CORRÉU 

 

Após estudarmos o paradigma confrontativo no ordenamento brasileiro vigente233 

— ou seja, o modelo de apresentação (produção) do saber testemunhal contrário ao réu ao 

julgador de mérito —, bem como analisar a colisão do direito ao confronto com seu 

antagônico direito ao silêncio234, foram traçadas as bases nas quais os operadores do direito 

devem se assentar ao se observar a aplicação do direito fundamental ora objeto de estudo. 

                                                           
232 Cf. Tópico 5.3.1 e seus subitens infra. 
233 Cf. Tópico 5.1 e seus subitens supra. 
234 Cf. Tópico 5.2 supra. 
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Passo seguinte, cumpre discorrer sobre as decorrência da inobservância destas 

bases. O presente Tópico, portanto, tem por objetivo analisar a consequência jurídica da 

ausência de confronto — ou seja, o que deve ocorrer quando o saber testemunhal (lato sensu) 

contrário ao réu não é produzido em audiência de instrução. 

Para o enfrentamento da problemática, além das bases traçadas até o momento, 

adota-se a premissa exposta por Geraldo Prado ao introduzir seu estudo a respeito da cadeia 

de custódia da prova: “Em um cenário de transição de formas autoritárias para expressões 

do processo penal conformadas ao estado de direito, a materialização dessa passagem 

convoca ao tratamento complexo e delicado das questões probatórias”235. 

Com efeito, temos por premissa que o processo penal atual é assentado em bases 

autoritárias e precisa ser conformado à ordem constitucional e aos tratados internacionais de 

direitos humanos assinados pelo Brasil. Nessa conformação, reconhece-se a complexidade 

do direito probatório e de todas as questões a ele conectadas. Não obstante, os fenômenos 

probatórios precisam ser encarados, pois integram a essência do processo. Aqui, serão 

oferecidas propostas teóricas que têm o condão de tornar a proteção do direito fundamental 

ao confronto mais efetiva frente a toda a complexidade que as questões probatórias podem 

colocar diante dos operadores do direito. Para esse fim, os olhares do estudo serão, sempre, 

no vetor tratados internacionais de direitos humanos/CF → CPP. 

No contexto desta complexidade probatória, antes de analisar a consequência 

jurídica da ausência de confronto, é necessário delimitar sobre quais declarações do corréu 

incriminador se pode considerar que não houve confronto. A separação que se busca será 

entre as declarações confrontadas e as declarações não confrontadas. Após assentar esses 

conceitos, estudaremos o tratamento a ser, juridicamente, dispensado às não confrontadas. 

Por fim, discorremos, em caráter conclusivo, nossa visão a respeito do cumprimento (ou não) 

do Brasil com seu compromisso internacionalmente assumido de proteção ao direito ao 

confronto. 

 

 

                                                           
235 PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: A quebra da cadeia de custódia das 

provas obtidas por métodos ocultos. 1.ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014. 
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5.3.1 DELIMITAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONFRONTADAS E DAS 

DECLARAÇÕES NÃO CONFRONTADAS 

 

Em apertada síntese236, o direito ao confronto impõe que todo conhecimento de 

natureza testemunhal contrário ao réu seja transmitido ao processo em audiência pública, na 

presença do acusado e do julgador da causa, na qual a identidade do declarante seja 

conhecida e esse assuma o compromisso de dizer a verdade, sendo inquirido diretamente 

pelo acusado contemporaneamente à produção da prova. 

Entendam-se, para a análise a ser aqui empreendida, declarações confrontadas 

como sendo elementos de prova fixados no processo a partir de sua produção de acordo com 

o paradigma exigido pelo conteúdo do direito ao confronto, ainda que não aplicado em seu 

estado ótimo. Nesse recorte, restrições — se legítimas — são admitidas, e os elementos de 

prova serão também considerados confrontados. 

Assim, por exemplo, a tomada de declarações do corréu em audiência a portas 

fechadas (segredo de justiça); ou sem a presença do acusado; ou sem que o corréu-depoente 

assuma o compromisso de dizer a verdade (exceto se colaborador premiado); ou, ainda que 

respeitando as regras que dão vazão à garantia do juiz natural, o julgador não tenha presidido 

a instrução processual; ou ainda que alguns dados do corréu tenham sido mantidos sob sigilo 

por fundadas razões (e.g., endereço). E assim por diante237. 

No extremo oposto, as declarações não confrontadas, para o escopo do presente 

trabalho, serão aquelas produzidas completamente fora do paradigma do conteúdo deste 

direito fundamental — ou seja, quando nenhum corolário do conteúdo do direito ao 

confronto de titularidade do réu incriminado é observado na produção dos elementos de 

convicção. 

De pronto, nessa categoria, vem a lume a situação na qual as anteriores declarações 

extrajudiciais238 do corréu são introduzidas no processo como prova, em substituição à prova 

                                                           
236 Sobre o conteúdo do direito ao confronto, cf. Tópico 2.3 supra, e, especialmente para o processo penal 

brasileiro, 5.1 e seus subitens supra. 
237 Como ressalta Stefano Maffei, em razão de o paradigma confrontativo ser composto de seis corolários, as 

combinações de possíveis restrições são excessivamente extensas: ao todo, seriam 63 categorias de restrições 

(“a, a-b, a-b-c, a-b-c-d, etc...”). Cf. The right to confrontation cit., p. 45, n. 60. Qualquer uma delas ensejará 

(evidentemente, caso as restrições sejam legítimas) declarações confrontadas. 
238 Entenda-se por extrajudicial como “fora” do processo ao qual as declarações são destinadas, ou seja, “fora” 

o processo no qual o réu incriminado (titular do direito ao confronto) é formalmente acusado. Essa ressalva 

tem o condão de evitar que se restrinjam as declarações não confrontadas a elementos de informação 
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produzida de acordo com o paradigma confrontativo. No processo penal brasileiro, isso 

poderá ocorrer mesmo que o corréu compareça em juízo e deponha. Nesse caso, essas 

declarações produzidas fora do processo são não confrontadas, e aquelas, coexistentes, 

produzidas em audiência, serão consideradas declarações confrontadas. Do mesmo modo, 

pode acontecer de o corréu não comparecer em juízo, e a produção da prova ser substituída 

pelas declarações extrajudiciais. É o caso clássico de testemunha ausente239, em acepção 

ampla (incluído, pois, o corréu ausente), cujas declarações devem ser consideradas como 

não confrontadas. 

No direito processual penal brasileiro, consideraremos, nessa noção de corréu 

ausente (por não comparecimento em juízo), incluídos os seguintes elementos de convicção: 

(i) termo de interrogatório policial do corréu; (ii) resultados de interceptação telefônica240 

lícita241; e (iii) termo de depoimento do corréu implicando criminalmente o réu (ambos em 

acepção ampla), originado da produção da prova em outro processo no qual este último não 

é parte — portanto, prova emprestada242. 

Ao lado dessa situação, a imputação criminal também dirigida ao corréu-declarante 

lhe outorga a faculdade de exercer, ao prestar declarações, o direito de permanecer calado243. 

Nessa situação, apesar do comparecimento do corréu, o exercício do direito ao silêncio torna, 

no escopo do confronto, suas declarações como não confrontadas, e seu tratamento deve ser 

equiparado ao de corréu ausente. 

Entendidos esses conceitos ora adotados, relembre-se que o direito ao confronto 

não é absoluto. Desse modo, restrições podem ser legítimas e, portanto, há situações nas 

                                                           

produzidos na investigação preliminar. Ao contrário, também podem ser as declarações não confrontadas 

elementos de prova produzidos na fase processual, em processo no qual o réu incriminado não é parte. 
239 Para a definição de testemunha ausente adotada neste trabalho, ver n. 289 no Capítulo 4 supra. 
240 Na prática, das interceptações telefônicas, o que interessará ao confronto será apenas a conversa interceptada 

que se dá entre o corréu (acepção ampla) e um terceiro, sem a participação do réu (acepção ampla). Além disso, 

nessa conversa, o réu deve ser mencionado, e sobre ele devem ser realizadas assertivas incriminadoras. Do 

contrário, a interceptação telefônica não ensejará o fundamento à incidência do direito ao confronto. 
241 Frise-se que pressuporemos a licitude da interceptação telefônica. A ilicitude da interceptação, nesta 

situação, é alheia ao escopo do presente trabalho. 
242 “Entende-se por prova emprestada aquela que é produzida num processo para nele gerar efeitos, sendo 

depois transportada documentalmente para outro, visando a gerar efeitos em processo distinto”. Cf. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova emprestada. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo em evolução. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 62. A nos interessar neste trabalho, portanto, a tomada de declarações do 

corréu (lato sensu) produzida em processo no qual o réu incriminado não é parte (autos de origem) e, 

posteriormente, introduzida, como meio de prova documental (cópia do termo de depoimento) no processo em 

que o réu incriminado é formalmente acusado (autos de destino). 
243 Hipótese que, como visto, é excluída em relação ao colaborador premiado (cf. Tópico 5.2 supra). 
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quais as declarações não confrontadas do corréu poderão ser admitidas como prova no 

processo. 

Diante das duas hipóteses de ausência suscitadas (exercício do direito ao silêncio e 

não comparecimento), uma série de indagações demanda análises e respostas. Como 

delimitar quais seriam as declarações confrontadas e quais seriam as declarações não 

confrontadas nessas duas hipóteses de ausência? Quais as situações nas quais o direito ao 

confronto poderá ser restringido e, portanto, o uso das declarações não confrontadas será 

legítimo? E, por fim, caso a restrição ao direito ao confronto seja ilegítima, qual a 

consequência jurídica para as declarações não confrontadas? 

Iniciando nossa tarefa de solucionar essas indagações, recordamos que as 

jurisprudências do TEDH e da CIDH estabelecem um teste para a verificação da violação ao 

direito ao confronto, cuja uma das etapas é a verificação de um “bom motivo” para a ausência 

do declarante244. Segundo esse critério, a introdução de declarações não confrontadas 

(mormente advindas de “testemunha ausente”, em acepção ampla) como prova no processo 

precisa ser antecedida de boas razões pelas quais essas declarações não puderam ser 

confrontadas. 

Essa etapa do teste pode ser adotado para a verificação da necessidade de restrição 

ao direito ao confronto245 — correspondente à aceitação, como prova, das declarações não 

confrontadas. Nesse sentido, pode-se analisar a necessidade, enquanto requisito que busca a 

medida com menor intervenção na esfera de direitos fundamentais de seus titulares, como a 

demanda por um bom motivo pelo qual algum princípio (e.g., direito ao silêncio do corréu, 

direito à prova da acusação, interesse público à persecução penal) prevalecerá e, assim, será 

autorizada a aceitação de declarações não confrontadas como prova. 

Adotando-se essas premissas, passa-se a analisar as indagações anteriormente 

feitas. 

 

 

                                                           
244 Sobre isso, no TEDH, cf. Tópicos 4.4.3.1 e 4.4.4 supra. Ver também nossa prospecção interpretativa sobre 

a jurisprudência da CIDH, segundo a qual também a partir do conteúdo da norma do art. 8(2)(f) da CADH 

deve-se exigir a demonstração da necessidade — o bom motivo — da restrição ao direito ao confronto. Cf. 

Tópico 4.6 supra. 
245 Cf. Tópico 2.5.2 sobre o modelo teórico de aplicação da regra da proporcionalidade na restrição de direitos 

fundamentais processuais penais. 
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5.3.1.1 (Segue): Corréu Ausente e Exercício do Direito ao Silêncio 

 

Como visto, um dos motivos que leva a se entender um corréu como ausente é o 

exercício do direito ao silêncio quando da tomada de suas declarações em juízo (seja no 

interrogatório, seja em procedimento conexo). 

Nessa situação específica em que a ausência decorre do silêncio, não se deve 

analisar a necessidade da restrição do direito ao confronto (o “bom motivo”) a partir do olhar 

do direito ao silêncio como direito fundamental, previsto no documento constitucional e a 

cuja proteção se comprometeu o Brasil ao se tornar signatário de tratados internacionais de 

direitos humanos que asseguram ao criminalmente acusado a garantia de não ser obrigado a 

produzir provas contra si mesmo. A natureza jurídica do direito ao silêncio aponta nessa 

direção e, invariavelmente, seu exercício legítimo colidirá com o direito ao confronto — 

norma de mesma hierarquia. Assumir, portanto, que o exercício ao direito ao silêncio é um 

bom motivo para que as declarações não confrontadas do corréu sejam consideradas como 

elementos de prova é um caminhar em círculos, pois apenas se retorna ao ponta de partida: 

a solução da colisão entre o direito (fundamental) ao silêncio e o direito (fundamental) ao 

confronto246. A questão, contudo, é saber se, quando prevalece o direito ao silêncio do corréu 

sobre o direito ao confronto do réu, as declarações não confrontadas poderão ser utilizadas 

como prova. 

Ademais, esse círculo argumentativo teria como centro o titular do direito ao 

silêncio naquela tomada de declarações, ou seja, o próprio corréu-declarante. O bom motivo 

para a utilização das declarações extrajudiciais, contudo, tem como ponto central a figura do 

réu incriminado — titular do direito a que todo saber testemunhal (lato sensu) contrário a si 

seja apresentado ao processo de acordo com os mandamentos de seu conteúdo (em audiência 

pública, na sua presença e na presença do julgador da causa, com oportunidade de inquirição 

direita da fonte identificada). 

Como visto anteriormente, o direito ao silêncio de um acusado e o direito ao 

confronto de um outro acusado são manifestados de maneira oposta, uma vez que aquele se 

expressa pela ausência de expressão verbal, enquanto que esse último possui, em sua própria 

                                                           
246 Cf. Tópico 5.2 supra. 
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natureza, intensa comunicação verbal. Mas, ainda assim, são direitos fundamentais que 

precisam conviver247. 

Adotando-se essa premissa, não há sentido, à luz de uma leitura integrativa de 

direitos humanos a serem universalmente reconhecidos e protegidos, em se defender que a 

discricionariedade (constitucionalmente assegurada) de um corréu em exercitar o direito de 

permanecer em silêncio imponha ao réu incriminado o custo de ter contra si admitida prova 

testemunhal (em acepção ampla) nociva em total desatenção ao conteúdo de seu direito ao 

confronto. Na realidade, como afirma Diogo Rudge Malan, seria “injusto que a tomada de 

uma decisão tão volúvel quanto a do co-réu [...] tenha o condão de transformar em 

admissíveis em juízo as suas prévias declarações testemunhais contra o acusado”248. 

Por essas razões, quando a “ausência” da testemunha contrária (o corréu) decorre 

de seu exercício do direito ao silêncio, deixando declarações não confrontadas no processo, 

defende-se não existir um bom motivo para a restrição do direito ao confronto249. Desse 

modo, declarações não confrontadas não são aceitas e, portanto, estão sujeitas a determinada 

consequência jurídica250. 

Necessário, diante deste quadro, saber como delimitar quais são as declarações 

confrontadas e quais são as declarações não confrontadas. 

Essa especial situação do corréu ausente em virtude do exercício de seu direito ao 

silêncio exige maiores cuidados na separação entre declarações confrontadas e declarações 

não confrontadas, pois ambas poderão coexistir no mesmo processo e em um mesmo termo 

de depoimento. Para traçar a linha delimitadora, a extensão do confronto dependerá das 

perguntas e das respostas em contraexame ou reperguntas (no caso de interrogatório) da 

defesa do réu desfavorecido pelas assertivas. As tomadas de declarações do corréu251 podem 

versar sobre uma multiplicidade de fatos e circunstâncias, abarcando diversos temas e 

                                                           
247 Em sentido semelhante: MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 160. No mesmo sentido ao 

aqui defendido, assevera Stefano Maffei: “the silence of an accused person in the courtroom does not 

automatically make his or her prior depositions admissible evidence against a co-accused. This state of affairs 

causes obvious concerns to the prosecution. It would be hazardous to base the decision to prosecute mainly on 

the evidence of an accomplice, since there is always a risk that those who made prior allegation will later 

refuse to take the stand to pursue their own strategic purposes”. Cf. The right to confrontation cit., p. 206. 
248 Cf. Direito ao confronto cit., p. 161. 
249 Em construção semelhante: ANTUNES, Maria João. Direito ao silêncio e leitura em audiência de 

declarações do arguido. In: Sub Judice: Justiça e Sociedade, v. 4, 1992, pp. 25-26. 
250 A qual será estudada no Tópico 5.3.2 infra. 
251 Não é demais lembrar a adoção de acepções amplas para simplificar a exposição. Assim, recordamos que 

as personagens aqui tratadas não necessariamente ocuparão o mesmo polo de uma mesma ação penal. “Réu” e 

“corréu” apenas indicam, respectivamente, quem é incriminado e quem incrimina. 
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assuntos. Nessa complexa conjuntura, podem advir, em uma mesma produção da prova, 

pontos confrontados e pontos não confrontados. 

Definirão a confrontação os temas ou assuntos252 que foram abordados pelas 

perguntas da defesa do réu e respondidas pelo corréu, bem como os assuntos e temas sobre 

os quais a defesa do réu não quis formular nenhuma pergunta, mas que foram abordados por 

outros participantes da inquirição em juízo. 

Três cenários emergem demandando enfretamento: (i) quando o corréu não exerce 

o direito ao silêncio (por opção ou por imposição legal, como no caso da colaboração 

premiada)253; (ii) quando o exerce em relação a toda a inquirição da defesa do réu; e (iii) 

quando o exerce em relação a apenas algumas perguntas da inquirição da defesa do réu. 

No primeiro cenário, na medida em que o corréu decidiu por responder a todas as 

perguntas, todos os elementos fixados no processo a partir da produção da prova judicial 

serão considerados confrontados — mesmo que a defesa do réu não aborde um ou outro 

tema. 

Imagine-se que o corréu não exerça o direito ao silêncio e sejam abordados os temas 

A, B, C e D durante a produção da prova. Se a defesa técnica do réu incriminado aborda 

apenas os temas A, B e C em contraexame ou reperguntas, devem-se considerar todas as 

declarações do corréu em juízo — inclusive aquelas sobre o tema D — como confrontadas. 

Cabe à defesa técnica a abordagem de todos os temas e assuntos que considerar pertinentes 

à sua posição processual, de modo que a ausência de respostas diretamente confrontadas a 

respeito do tema D, neste exemplo, deveu-se à opção da defesa do réu em não inquirir sobre 

ele254, e não ao exercício do direito ao silêncio pelo declarante. 

                                                           
252 Temas e assuntos, aqui, devem ser tomados como sendo cada imputação penal feita a cada acusado. No 

contexto de cada imputação, a visão deve ser globalizante. Não se pode considerar, para o traço aqui pretendido, 

a abordagem defensiva a respeito de todos os pormenores e detalhes de cada fato imputado. Deve-se adotar um 

entendimento globalizante dentro de cada imputação a cada acusado. Em sentido semelhante: SEIÇA, António 

Alberto Medina de. O conhecimento probatório do co-arguido. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 222. 
253 Essa primeira hipótese é aqui introduzida, pois a sistemática de delimitação das declarações confrontadas e 

das declarações não confrontadas, considerando-se os temas e assuntos, é a mesma a ser adotada para os casos 

em que há algum exercício do direito ao silêncio. Destaque-se que sempre que coexistirem declarações 

confrontadas e declarações não confrontadas a respeito de um mesmo tema ou assunto, prevalecem aquelas 

que foram produzidas em atenção ao direito ao confronto. Por exemplo, se o corréu presta declarações em sede 

policial incriminando o réu pelo crime A, mas em audiência decide prestar declarações no sentido de que o réu 

não cometeu o crime A, ou que na verdade cometeu o crime B, prevalecem as declarações realizadas em juízo. 

Essas, serão declarações confrontadas; aquelas feitas em sede policial, não confrontadas. 
254 Tal opção pode ser lida como uma renúncia tácita ao direito ao confronto no tocante, especificamente, ao 

tema D. Não se pode permitir que a defesa deixe de formular perguntas com o intuito de formar “declarações 

não confrontadas”. Defender essa possibilidade não seria defender uso do direito ao confronto, mas seu abuso. 
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Assim, nesse primeiro cenário, as declarações judiciais são integralmente 

confrontadas, e quaisquer declarações prévias geradas fora do paradigma confrontativo 

serão não confrontadas. 

No segundo cenário, se o corréu, por sua discricionariedade, quer em interrogatório, 

quer em tomada de declarações em procedimento conexo, opta por permanecer em silêncio 

em relação a toda a inquirição da defesa do réu que ele incrimina, suas declarações não 

podem ser consideradas confrontadas255. De nada adiantaria a proteção assegurada pelo 

direito ao confronto se nenhuma pergunta formulada pelo seu titular não fosse respondida 

pela fonte256. 

Em relação ao terceiro cenário, o corréu tem o direito fundamental ao silêncio, o 

qual o autoriza, à sua discricionariedade defensiva, a selecionar quais perguntas responderá 

e sobre quais se calará. Dessa maneira, para que seja traçada a linha necessária entre o que 

são declarações confrontadas e o que são seu extremo oposto é imperiosa a atividade de 

comparação entre o que fora anteriormente declarado (em fase pré-judicial, em exame 

direto/reperguntas da acusação ou em interrogatório do juiz), as perguntas formuladas pela 

defesa do réu em juízo, e as respostas dadas a essas perguntas. 

No caso do interrogatório judicial, a defesa do réu será a última257 a formular 

perguntas ao corréu (após, inclusive, a defesa do próprio corréu). Nessa conjuntura, como já 

dito, cabe à defesa técnica a abordagem de todos os temas e assuntos que considerar 

pertinentes à sua posição processual. Assim, por formular as perguntas na etapa final do 

procedimento probatório do interrogatório, considerar-se-ão confrontadas (i) as declarações 

que se ligam aos assuntos e temas abordados pela defesa do réu e efetivamente respondidos 

                                                           
255 No caso da produção da prova de acordo com o procedimento do art. 212 do CPP (portanto, a tomada de 

declarações de um imputado em procedimento conexo), se o declarante exerce o direito de permanecer calado 

em relação a todas as perguntas do réu que incrimina, o juiz não deve formular qualquer pergunta 

complementar em relação aos fatos imputados àquele réu, sob pena de não manter sua posição de equidistância 

das partes. Os elementos de prova advindos daquela tomada de declarações não poderão ser considerados 

confrontados, independentemente de o corréu responder às perguntas formuladas pelo juiz ou não. Desse modo, 

o juiz inquirir o corréu serviria apenas à sua contaminação com a versão unilateral acusatória, comprometendo 

sua posição de imparcialidade. O perigo de quebra da imparcialidade revela-se ainda maior ao se considerar a 

consequência da ausência do confronto no momento de valoração das provas— tema que abordaremos no 

Tópico 5.3.2 infra. 
256 Nesse caso, conforme visto anteriormente (cf. Tópico 5.2 supra), as perguntas da defesa do réu não devem 

ser consignadas, pois a recusa foi em relação a toda a inquirição defensiva. A total negativa em responder a 

toda a inquirição da defesa torna todas as declarações não confrontadas, sendo desnecessário constar quais 

temas e assuntos seriam abordados pela defesa. Por isso, a consignação das perguntas serviria apenas a 

possibilitar a valoração do silêncio do corréu, devendo, por isso mesmo, ser vedada. 
257 Evidentemente, mais de um réu podem ser incriminados por um corréu. As considerações aqui feitas valem 

para essa situação também, na medida em que cada imputação deve ser individualmente considerada. 
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pelo corréu-declarante e (ii) eventuais assuntos previamente abordados na inquirição judicial 

e sobre os quais a defesa do réu optou por não fazer perguntas. Em consequência, os pontos 

sobre os quais, neste caso, silenciou-se o corréu (ponto ii) devem ser considerados como não 

confrontados. 

Note-se que a única maneira de ser concretizável a separação entre declarações 

confrontadas e declarações não confrontadas é se fazendo consignar as perguntas do réu que 

não foram respondidas pelo corréu. Excepcionalmente neste caso em que o corréu escolhe 

algumas perguntas para responder, o direito ao silêncio deve ceder ao direto ao confronto e, 

assim, será lícito consignar as perguntas (efetivamente) feitas, para que, posteriormente, os 

sujeitos parciais e o juiz tenham condições de saber quais temas e assuntos foram 

confrontados e quais não o foram. Todavia, evidentemente essas perguntas não respondidas 

somente poderão ser valoradas em relação ao réu, jamais servindo a qualquer valoração em 

prejuízo do corréu-declarante. 

A partir do exemplo anteriormente dado, imagine-se que o juiz, interrogando o 

acusado, aborde os temas A, B e C. A acusação, a seu turno, aborda os mesmos temas e 

também um tema D. A defesa técnica do próprio corréu não inova nos temas. Quando ocorre 

a inquirição da defesa do réu, o advogado tenta abordar os temas A, B e C, mas sobre A o 

corréu se cala. Tem-se, pelo exposto, como confrontados os temas B, C e D, porque as 

perguntas da defesa sobre B e C foram respondidas, e sobre o tema D optou-se por não 

inquirir, renunciando, tacitamente, ao confronto em relação a este tema. O tema A não pode 

ser considerado confrontado, pois sobre ele o corréu exerceu o direito ao silêncio na 

contraprova da defesa do réu. 

A seu turno, no caso do procedimento do art. 212 (portanto, quando da tomada de 

declarações de um imputado em procedimento conexo), a lógica da divisão entre declarações 

confrontadas e não confrontadas neste terceiro cenário é a mesma: serão confrontadas as 

declarações referentes a temas ou assuntos sobre os quais houve perguntas da defesa do réu 

e respostas do corréu, e não confrontadas aquelas sobre as quais o corréu se manteve em 

silêncio. Do mesmo modo, temas ou assuntos sobre os quais a defesa não formulou perguntas 

serão considerados confrontados se integrantes da inquirição dos demais participantes do 

procedimento probatório. 

Pode ocorrer a peculiaridade, em razão do modelo adotado pelo CPP em seu art. 

212, de um novo tema ou assunto advir da inquirição complementar do juiz. Nessa hipótese, 

deve-se reabrir a inquirição, com a possibilidade de reexame pela acusação, a qual terá o 
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ônus de formular perguntas, sob pena de as declarações sobre este novo assunto restarem 

não confrontadas, ante a impossibilidade de a defesa do réu exercitar o direito ao confronto 

das declarações contrárias258. 

Resta evidente a complexidade do direito probatório no tratamento das declarações 

confrontadas e das declarações não confrontadas. Nada obstante, essa delimitação, em um 

dado caso concreto, é indispensável por exigência do direito ao confronto e por uma 

necessidade advinda do tratamento jurídico a ser dispensado a todo saber testemunhal levado 

ao julgador de mérito fora do paradigma confrontativo. 

Em suma, conclui-se que o exercício do direito ao silêncio não é um bom motivo 

para a restrição do direito ao confronto e, assim, as declarações não confrontadas do corréu 

não podem ser aceitas como prova contrária ao réu. 

Resta a pergunta: qual a consequência jurídica para as declarações não 

confrontadas? Antes, abordaremos a outra hipótese de ausência — aquela decorrente do não 

comparecimento em juízo. 

 

 

5.3.1.2 (Segue): Corréu Ausente e Renúncia ao Direito ao Confronto 

 

A outra possibilidade de “ausência” do corréu seria o seu não comparecimento em 

juízo. Ou seja, em relação às duas espécies de tomada de declarações do corréu, seriam os 

casos em que o interrogatório judicial de um corréu não aconteceu ou a tomada de 

declarações de um imputado em procedimento conexo não ocorreu em virtude de o 

declarante, por qualquer motivo, não se apresentar perante o juízo. 

Essas duas possibilidades de produção da prova (interrogatório e tomada de 

declarações do imputado em procedimento conexo) transparecem a necessidade de 

tratamentos diferenciados, pois lidam com situações diversas, notadamente pelo fato de o 

interrogatório ser meio de defesa do corréu-declarante e, ao mesmo tempo, um ato processual 

obrigatório no procedimento comum. Além disso, para um melhor enfrentamento da 

                                                           
258 Como visto anteriormente, as fases do procedimento probatório em análise possuem uma relação de 

facultatividade e prejudicialidade, ou seja, a fase posterior somente ocorrerá se a anterior ocorrer e a parte 

decidir realizar a inquirição. Assim, o reexame, no exemplo proposto, será uma faculdade do órgão acusatório, 

e o recontraexame somente poderá ocorrer se a acusação realizar o reexame. Cf. Tópico 2.4.3 supra. 
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questão, dividiremos os motivos da ausência em três categorias: motivos gerados pelo réu 

incriminado; motivos gerados pelo corréu-declarante; e motivos alheios à vontade dos 

participantes dos atos processuais. 

A ausência do corréu ao julgamento pode se dar por motivos gerados pelo réu 

incriminado. Nessa categoria ora analisada, atos ilícitos praticados pelo acusado ou a seu 

mando podem interferir no comparecimento do corréu em juízo. Aqui, os exemplos podem 

ser atos de intimidação, como ameaça, constrangimento ilegal ou lesão corporal, os quais 

não geram a impossibilidade material ao comparecimento do depoente; ou atos mais graves 

que geram essa impossibilidade de comparecimento (e.g., homicídio consumado). 

Analisando o tema-problema do presente trabalho em perspectiva internacional, 

verificou-se que a ausência da testemunha em razão de atos ilícitos do acusado é, de um 

modo geral, entendida como renúncia tácita ao direito ao confronto259. Dessa feita, se o órgão 

acusatório comprovar260 que o acusado praticou ou consentiu com a prática de ato ilícito por 

terceiro que tinha a finalidade de impedir o comparecimento pessoal do declarante ou 

comprometer a sinceridade de suas declarações em juízo, deve ser admitida a utilização das 

declarações não confrontadas261. 

No entanto, observa-se que tal construção, de um modo geral, é feita a respeito de 

testemunhas em sentido formal-jurídico. Ainda que, como já se reiterou, para fins de 

incidência do direito ao confronto deve-se adotar um conceito amplo de “testemunha”, em 

nenhum momento se pode descurar da formal posição processual de cada declarante262. Em 

nosso objeto de estudo, o declarante é também criminalmente imputado no mesmo contexto 

do caso penal global, ocupando ou a posição de corréu no mesmo processo em que aquele 

que incrimina é réu, ou a posição de um imputado em procedimento conexo que é arrolado 

pela acusação para oferecer elementos de prova desfavoráveis ao acusado. 

                                                           
259 Cf. nos EUA, Tópicos 4.1.1.3 e 4.1.1.4, especialmente a respeito do julgamento Giles v. California, 554 

U.S. 353 (2008), e sobre a Rule 804(b)(6) das FRE, que positiva a exceção à regra geral de inadmissibilidade 

de hearsay conhecida como forfeiture by wrongdoing. Na Itália, cf. Tópico 4.3.2, especialmente comentários 

ao art. 111 c. 5 da Constituição italiana, e ao art. 500 c. 4 do CPP-I. 
260 Diogo Malan destaca o problema advindo desta hipótese no que concerne ao grau de certeza a respeito da 

responsabilidade do réu sobre a conduta ilícita que gerou a indisponibilidade do declarante para depor. Como 

observa o referido autor, a decisão judicial pela renúncia tácita ao direito ao confronto pode implicar em pré-

julgamento a respeito do mérito da causa, especialmente quando o mesmo órgão jurisdicional decide sobre a 

admissibilidade de provas e sobre o meritum causae. A distinção, aponta Malan, deve ser de graus distintos de 

convicção: indícios suficientes acerca do fato ilícito que teria causado a indisponibilidade da testemunha, e 

“prova cabal” no caso da decisão de mérito da causa. Cf. Direito ao confronto cit., pp. 163-64. 
261 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 163. 
262 SILVA, Sandra Oliveira e. A protecção cit., p. 24. 
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Assim, na primeira hipótese, o interrogatório do corréu é ato obrigatório no 

procedimento comum. Por essa razão, a menos que se esteja diante de uma impossibilidade 

material de comparecimento (e.g., decorrente de homicídio), o corréu terá que ser 

interrogado e, por consequência, haverá confronto. Nessa conjuntura, a renúncia tácita do 

réu ao direito ao confronto deve ser traduzida apenas na extensão do fundamento à restrição 

possibilitada pelo art. 217 do CPP, não se permitindo que o corréu seja interrogado na 

presença do acusado263. 

A conclusão não é diferente em relação à tomada de declarações do corréu em 

procedimento conexo. Isso decorre da própria condição de declarante-imputado, o que, em 

alguma medida, torna-o vinculado ao caso penal de uma tal maneira que não se pode 

prescindir da tomada de suas declarações sem que outras medidas264 sejam antes adotadas. 

Muitas vezes, aliás, a tese acusatória tem todo seu eixo central definido com suporte 

probatório nas naturalmente suspeitas declarações do corréu265. Por essa razão, as 

autoridades devem envidar esforços sinceros para que o imputado em procedimento conexo 

                                                           
263 Ver nossas considerações formuladas no Tópico 5.1.3 supra sobre o corolário da presença do acusado do 

conteúdo do direito ao confronto. Aliás, conforme lá tivemos oportunidade de ressaltar, esses atos ilícitos ora 

debatidos podem servir de fundamento cautelar (periculum in libertatis) para a decretação de medidas 

cautelares pessoais contra o acusado, podendo ser legítima, inclusive, a ultima ratio da prisão preventiva para 

garantia da instrução processual (CPP, art. 312, caput). 
264 Novamente, a aplicação, por analogia, do art. 217 do CPP, e mesmo a aplicação de medidas cautelares 

pessoais para garantia da instrução processual. Além disso, a realidade da aplicação do procedimento comum 

no Brasil permite, na prática, a adoção de outras medidas antes de se determinar que as declarações anteriores 

não confrontadas serão válidas em virtude de atos ilícitos do acusado. Com efeito, a ideia de se estipular um 

critério de necessidade da restrição ao direito ao confronto baseada em um bom motivo para a ausência da 

testemunha (em acepção ampla) tem mais razão de ser quando o julgamento ocorre em procedimentos 

concentrados (day-in-court), nos quais a possibilidade de adiamento da audiência de instrução, debates e 

julgamento é bastante restrita. Em nossa realidade forense, apesar da tentativa legislativa de 2008 (Lei nº 

11.719), a audiência una não é uma prática constante, e a suspensão da audiência, com designação de outra 

data para a sequência dos atos, é facilmente decretada. Nem mesmo no procedimento dos crimes de 

competência do Tribunal do Júri isso se mostraria justificável. O CPP adota a possibilidade de as partes 

arrolarem testemunhas em caráter de imprescindibilidade quando residentes na mesma comarca em que 

ocorrerá a sessão de julgamento (art. 461, caput). Assim, caso o declarante não compareça tendo sido arrolado 

nestes termos, a menos que a parte requerente desista da produção da prova, nova data para a sessão plenária 

poderá ser marcada (art. 461, § 1º). Isso dá tempo e oportunidade para adoção de outras medidas diante da 

ausência de um imputado em procedimento conexo em decorrência de atos ilícitos do réu, como as medidas 

cautelares pessoais ou a retirada do acusado no momento da tomada dessas declarações. Caso o declarante-

imputado resida em outra comarca, pode ser realizada audiência por carta precatória, sem a presença do réu, 

situação na qual o paradigma confrontativo deverá ser observado (ainda que com restrições), permitindo-se o 

contraexame pela defesa técnica (ver CPP, art. 473, § 3º, parte final). 
265 Para ilustrar essa condição probante especial que possui o imputado que incrimina outros imputados, 

António Alberto Medina de Seiça utiliza-se da metáfora do rosto dúplice de Jano, associando o rosto sorridente 

do deus romano à proximidade do corréu em relação aos fatos objeto da imputação (muitas vezes expressando 

um conhecimento sem o qual a tese acusatória não é possível restar demonstrada); e o rosto assustador à posição 

privilegiada de quem pode falsear e mentir, para obter benefícios penais ou se esquivar de qualquer 

responsabilidade penal mais gravosa para si. Essa “dupla face” das declarações do corréu traduz uma 

possibilidade real de erro judiciário na decisão que se ampara nelas, razão pela qual todos os esforços devem 

ser esgotados para que a prova seja produzida em atenção ao conteúdo do direito ao confronto. Cf. O 

conhecimento cit., pp. 141-42. 
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preste suas declarações sob confronto. Pode-se concluir que os atos ilícitos do réu, caso não 

gerem a impossibilidade material do comparecimento do corréu, não justificam abrir mão da 

produção da prova em atenção ao direito ao confronto. É possível contornar a situação 

respeitando, em equilíbrio, tanto este direito fundamental quanto a segurança e a idoneidade 

física e psíquica do corréu. 

A respeito, portanto, da primeira categoria definida (ausência do corréu por motivos 

gerados pelo réu incriminado), concluímos que somente se os atos ilícitos gerarem a 

impossibilidade material de comparecimento do declarante será legítima a utilização das 

declarações não confrontadas como prova, pois se opera a renúncia tácita ao exercício do 

direito ao confronto em toda a sua extensão. Se, contudo, os atos ilícitos do acusado não 

gerarem impossibilidade material ao comparecimento, outras medidas deverão ser adotadas, 

de modo que a renúncia do réu atingirá somente o corolário de seu direito de presença e, 

consequentemente, não se justifica a pronta adoção das declarações não confrontadas como 

prova. 

Na segunda categoria delineada, a ausência relaciona-se a motivos gerados pelo 

próprio corréu. Aqui, por exemplo, no caso do procedimento dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri, quando o acusado renuncia ao direito de presença ao seu julgamento266. 

Nessa hipótese, o raciocínio a ser empregado é o mesmo aplicado ao exercício do direito ao 

silêncio267, não sendo razoável autorizar a completa revogação do direito ao confronto em 

virtude de um exercício discricionário do corréu. Em suma, também neste caso, não se 

demonstra a necessidade da adoção das declarações não confrontadas como elementos de 

prova contrários ao réu. 

Nessa segunda categoria, é interessante a provisão constitucional italiana, já 

estudada neste trabalho268, segundo a qual a culpa do réu não pode ser provada com base em 

declarações extrajudiciais feitas por quem, voluntariamente, negou-se a prestar declarações 

em juízo269. Essa disposição constitucional privilegia a prova produzida sob o paradigma do 

direito ao confronto, não permitindo que declarações diversas daquelas produzidas em 

                                                           
266 Essas questões foram abordadas no Tópico 5.1.3 supra. Note-se que a hipótese somente faz sentido na 

tomada de declarações por meio do interrogatório do corréu. A princípio, o imputado em procedimento conexo 

pode permanecer calado, contudo nenhuma norma o autoriza a não atender a uma intimação para depor. 
267 Cf. Tópico 5.3.1.1 supra. 
268 Cf. Tópico 4.3 supra. 
269 Art. 111 c. 4: “(l)a colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da 

chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo 

difensore”. 
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atenção a este direito fundamental sirvam de base para a demonstração da responsabilidade 

penal do réu270. 

Por fim, a terceira categoria diz respeito à ausência ocasionada por motivos alheios 

à vontade dos participantes dos atos processuais. Nesta categoria congregamos as situações 

nas quais a ausência do corréu em juízo não se vincula a qualquer razão gerada por ele 

próprio ou pelo acusado por ele incriminado. Sobrelevam-se como exemplos desses motivos 

as situações de doença grave, morte acidental ou causada por terceiros, e a prisão do corréu. 

Estudando o assunto em uma perspectiva geral (no sentido de ser aplicável a 

qualquer testemunha em acepção ampla), Stefano Maffei visualiza que, de um lado, seria 

possível sustentar que a morte do declarante autorizaria a utilização de declarações 

extrajudiciais como prova, pois o “custo” da exclusão dessas declarações não confrontadas 

excede o escopo da proteção do direito ao confronto. Semelhantemente, seria possível 

sustentar que, em caso de doença grave, haveria uma colisão entre o direito à saúde e à 

integridade da testemunha (em acepção ampla) e o direito ao confronto do réu, sendo 

autorizada a restrição total deste ante os riscos que correria o declarante diante dos malefícios 

ao seu estado de saúde que poderiam advir do comparecimento em juízo para depor271. De 

outro lado, Stefano Maffei também observa que as situações específicas de cada caso 

concreto devem ser observadas, uma vez que certas ocorrências podem ser previsíveis (e.g., 

declarante muito idoso, pessoa com quadro clínico em constante piora, etc.). Nesses casos, 

o direito ao confronto impõe uma oportunidade antecipada de realizar a produção da prova 

em atenção ao paradigma confrontativo272, sob pena de inadmissibilidade de quaisquer 

declarações tomadas fora do escopo do confronto. Stefano Maffei também aponta, por fim 

— em situação bastante pertinente a corréus na posição de declarantes —, ser possível 

argumentar a impossibilidade de se admitir as declarações extrajudiciais quando o 

falecimento ou a doença da testemunha (em acepção ampla) decorre do fracasso do Estado 

em assegurar o direito à vida e à saúde273. Isso ocorreria, por exemplo, quando o declarante 

estivesse preso em estabelecimento prisional que não oferece condições mínimas de 

dignidade e salubridade, em manicômios judiciais ou estabelecimentos públicos 

congêneres274. Nesses casos, a ausência dá-se em decorrência de omissão de representantes 

                                                           
270 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 205; MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., 

p. 157. 
271 Cf. The right to confrontation cit., p. 50. 
272 Cf. The right to confrontation cit., p. 50. 
273 Cf. The right to confrontation cit., p. 50. 
274 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 159-60. 
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do Estado no cumprimento de suas funções públicas, denotando que nenhum esforço jamais 

fora tomado a fim de se assegurar a produção da prova em atenção ao paradigma 

confrontativo275. 

Não obstante as ponderações por último referidas, entendemos que nem todas elas 

podem ser integralmente transferidas à situação das declarações do corréu. 

Sem dúvida — e agora analisando estritamente a nossa hipótese-problema —, se a 

doença ou a morte decorre de condições atribuíveis a órgãos governamentais e suas omissões 

em assegurar a saúde, a integridade, a dignidade da pessoa humana e, no limite, o direto à 

vida, deve o próprio Estado — representado inclusive pelos órgãos persecutórios — suportar 

o ônus da perda da chance de produzir validamente a prova276. Nessas situações, é 

inadmissível se considerar que há um “bom motivo” para a transmutação das declarações 

extrajudiciais em provas contra o acusado. 

Igualmente, sendo a doença ou a possibilidade de passamento do corréu-declarante 

situações previsíveis, também será inadmissível a substituição do depoimento oral judicial, 

pois incumbia à acusação requerer a produção antecipada da prova. Ressalve-se, contudo, 

que essa hipótese não é admissível quando o corréu-declarante ocupa posição de resistência 

à imputação penal na mesma relação processual que o réu incriminado. Isso pois seu 

interrogatório é também meio de defesa e deve ser realizado como último ato da instrução. 

Por outro lado, a tomada de declarações de um imputado em procedimento conexo pode ser 

                                                           
275 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 50; MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., 

p. 160. 
276 Como exemplo, não é despiciendo lembrar que o STF declarou que o sistema carcerário brasileiro vive um 

“estado de coisas inconstitucional”. Cf. ADPF 347, Pleno, Rel. Marco Aurélio, DJe 19-02-16. Dentre outras 

razões, o acórdão aponta a “situação vexaminosa do sistema penitenciário brasileiro” (p. 22), a “falta de acesso 

a trabalho, educação ou qualquer outra forma de ocupação do tempo”, os “constantes os massacres, homicídios, 

violências sexuais, decapitação, estripação e esquartejamento”, “a tortura policial, espancamentos, 

estrangulamentos, choques elétricos, tiros com bala de borracha”, “relatos de travestis sendo forçados à 

prostituição” (p. 24). Esse fatores conduzem à conclusão de que o “quadro não é exclusivo desse ou daquele 

presídio”, de modo que a “situação mostra-se similar em todas as unidades da Federação, devendo ser 

reconhecida a inequívoca falência do sistema prisional brasileiro” (p. 24). E, a respeito da responsabilidade por 

este estado de coisas inconstitucional, constou do referido acórdão: “A responsabilidade pelo estágio ao qual 

chegamos [...] não pode ser atribuída a um único e exclusivo Poder, mas aos três — Legislativo, Executivo e 

Judiciário —, e não só os da União, como também os dos estados e do Distrito Federal. Há, na realidade, 

problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da 

lei penal. Falta coordenação institucional. O quadro inconstitucional de violação generalizada e contínua dos 

direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de 

todos os poderes públicos da União, dos estados e do Distrito Federal, sobressaindo a sistemática inércia e 

incapacidade das autoridades públicas em superá-lo” (pp. 26-27). 
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realizada mediante incidente jurisdicional de antecipação de prova, com aplicação analógica 

do art. 225 do CPP277, no qual o paradigma confrontativo deverá ser observado. 

Por fim, os casos nos quais a condição de debilidade de saúde do declarante e sua 

morte não eram previsíveis — por exemplo, o falecimento decorrente de um acidente de 

carro, ou a morte ocasionada por ação ilícita de terceiro, sem qualquer participação do réu 

incriminado. Todas essas situações em um só momento, pois solucionáveis sob o mesmo 

fundamento. 

Como bem observa Diogo Rudge Malan278, o tratamento da questão deve ser feito 

a partir das regras de distribuição do ônus da prova no processo penal, conforme 

interpretação a ser dada à primeira parte do caput do art. 156 do CPP279. O ônus da prova, 

em seu aspecto subjetivo, caracteriza-se pelo “encargo que pesa sobre as partes de buscar as 

fontes de prova e introduzi-las no processo, pelos meios de prova”280. No processo penal, 

esse ônus é integralmente distribuído à acusação281, devendo também a acusação “suportar 

o risco da prova frustrada”282. Nessa perspectiva, assemelha-se injustificável atribuir ao 

acusado as consequências negativas e adversas decorrentes de situações inesperadas, 

fortuitas, completamente desvinculadas da pessoa do réu titular do direito ao confronto283. 

                                                           
277 CPP, art. 225: “Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar 

receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de 

qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento”. Nessa situação, à exceção de casos de 

colaboração premiada, em que o colaborador renuncia ao direito ao silêncio, na prática pode ocorrer um 

incremento da chance de esse direito fundamental ser invocado, pois a tomada de declarações antecipada pode, 

de alguma forma, prejudicar a posição defensiva do declarante no processo em que figura como acusado. Não 

obstante isso, a solução que privilegia o direito ao confronto remanesce. 
278 Cf. Direito ao confronto cit., p. 164. 
279 “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. 
280 BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 181. 
281 “Concebido o Ministério Público como uma parte interessada na persecução penal, desejando ver provada 

a tese acusatória, é perfeitamente possível afirmar que ao Ministério Público incumbe o ônus da prova dos 

fatos necessários para a condenação penal” (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova cit., p. 240). No mesmo 

sentido, Maurício Zanoide de Moraes, estudando o assunto à luz do direito fundamental à presunção de 

inocência, afirma que esse se traduz também sob a forma de uma “norma probatória”, a qual é voltada a 

determinar “quem deve provar”, “por meio de que tipo de prova”, e “o que deve ser provado”. Assim, em 

resumo: “o ônus de provar no processo penal é da acusação, uma vez que, partindo o órgão acusador do 

pressuposto juspolítico do ‘estado de inocência’ do cidadão, é a ele que caberá demonstrar a sua tese pela culpa 

do indivíduo”; “a prova a ser produzida nos autos pelo órgão acusador não pode ser qualquer prova, mas deve 

ser uma prova lícita, ou seja, uma prova buscada, produzida, analisada e considerada pelo juiz dentro dos 

padrões definidos pela Constituição e pelas leis”; e “a prova deverá ser ‘incriminadora’”, assim entendida 

aquela “apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas 

circunstâncias e a autoria” (cf. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal 

brasileiro: Análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, pp. 462-64). 
282 BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova cit., pp. 182-83. 
283 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 164-65. Neste ponto, o autor referido cita interessante 

passagem de FRIEDMAN, Richard D. ‘Face to face’: Rediscovering the right to confront prosecution 

witnesses. In: International Journal of Evidence & Proof, v. 8, n. 1, 2004, pp. 19-20, da qual também faremos 
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Além disso, como salienta Diogo Rudge Malan ao analisar essa mesma questão, 

não é raro que a ausência da testemunha (em acepção ampla) para depor decorra de longo 

interregno entre o depoimento policial e a produção da prova em juízo. Nesses casos, o 

próprio Estado quase sempre deverá ser considerado o responsável pela indisponibilidade, 

pois frequentemente não é capaz de finalizar a persecução em prazo razoável. Nessas 

circunstâncias, mostra-se bastante questionável ignorar o direito ao confronto e “premiar” a 

demora na prestação jurisdicional com a aceitação das declarações não confrontadas284. 

Desse modo, em resumo, o único bom motivo para se aceitar a “ausência” de um 

corréu-depoente e, por consequência, impor-se legitimamente a restrição total ao direito ao 

confronto mediante a aceitação de declarações não confrontadas como prova do fato 

imputado, é a renúncia, expressa ou tácita, do réu incriminado ao exercício do direito ao 

confronto. Haverá renúncia tácita quando o acusado praticar atos ilícitos que tornem 

materialmente impossível a presença do corréu (em acepção ampla) em juízo para depor. 

Haverá renúncia expressa quando o réu anuir com a utilização das declarações não 

confrontadas como prova. 

Concluída a análise da delimitação das declarações confrontadas e das declarações 

não confrontadas e, igualmente, estipuladas as hipóteses em que o uso dessas últimas não 

caracteriza legítima restrição ao direito ao confronto, convém nos direcionar à última 

indagação a ser respondida:  

Essa a questão que passamos a analisar285. 

                                                           

citação direta em maior abordagem, pois extremamente pertinente à questão ora debatida: “But what of the (…) 

argument that where the witness is unavailable at trial, then ‘necessity’ calls for the admission of the out-of-

court statement if it is deemed reliable? First, notice that the only area of dispute lies when the witness is 

unavailable at trial through the fault of neither party (…). Secondly, notice that even if the witness is 

unavailable at trial the necessity rationale may be weak, because if the prosecution had reason to fear that the 

witness would become unavailable at trial it presumably was in a position, at an earlier time, to protect itself 

against that possibility and yet preserve the accused’s confrontation right, by taking the witness’s deposition. 

Now, which party should bear the risk that the witness will be unavailable at trial through the fault of neither 

party? On the one hand, the prosecution bears the burden of proving guilt beyond a reasonable doubt, it is the 

party that wants to use the witness’s testimony; and it was presumably able to protect itself against the risk of 

unavailability. On the other hand, the accused has no burden to produce evidence, and enjoys the right to be 

confronted with adverse witnesses. It seems apparent that the risk should be on the prosecution. If the witness 

becomes unavailable without fault of the accused, and the prosecution has not taken adequate steps to ensure 

that he has had an opportunity to confront her, then the prosecution should be foreclosed from using the 

witness’s testimonial statement-and a court’s judgment that the statement was reliable should not substitute 

for the confrontation right”. 
284 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 166. 
285 Cumpre destacar que as declarações confrontadas seguem o caminho “ideal” do curso probatório de um 

processo. Fixados os elementos de prova produzidos de acordo com o conteúdo do direito ao confronto, 

nenhuma questão sobre a violação a este direito fundamental emerge. Passo seguinte, essas declarações 

(confrontadas) poderão ser valoradas pelo juiz no momento de decidir o mérito da causa penal. Na medida em 
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5.3.2 ENFRENTAMENTO DO STATE OF AFFAIRS: PROIBIÇÃO DE 

VALORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO CONFRONTADAS 

 

Conforme anotado anteriormente, o direito ao confronto é um direito fundamental 

que implica a necessidade de que todo saber testemunhal (lato sensu) seja transferido ao 

processo a partir do paradigma de seu conteúdo. Historicamente, sua concepção tinha como 

principal escopo evitar os abusos e as arbitrariedades estatais em torno da concretização do 

direito de punir amparado em elementos de informação obtidos a portas fechadas, sem a 

possibilidade de o acusado presenciar e contrariar a fonte da informação286. 

As declarações incriminadoras do corréu são abarcadas nessa ideia, pois um 

imputado (“corréu”) é considerado uma “testemunha” para fins de incidência do direito ao 

confronto, quando suas declarações são contrárias à posição de um outro imputado (“réu”). 

Desse modo, como regra geral, tais declarações somente podem chegar até o julgador de 

mérito se fixadas no processo a partir do paradigma do conteúdo do direito ao confronto. 

Ademais, o conhecimento probatório do corréu demanda maiores cuidados e maior 

intensidade das proteções oferecidas pelo sistema processual penal à posição do réu 

incriminado. Isso é uma decorrência da enorme nocividade que essas declarações 

representam, seja por serem inerentemente desconfiáveis, seja pelo enorme risco de erro 

judiciário ao se condenar com base nelas287. 

                                                           

que a valoração é um momento posterior à tomada de declarações do corréu e, quando essas declarações são 

confrontadas não há que se falar em violação ao direito ao confronto ou em ilegalidade na produção da prova, 

a valoração das declarações confrontadas está além do escopo do presente trabalho. Registre-se, contudo, que 

especificamente em relação a qualquer situação jurídica de declarações (confrontadas) incriminadoras de 

corréu, deve ser observada a regra de corroboração probatória, por aplicação, por analogia, do art. 197 do CPP: 

“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”. Além dessa regra geral, no caso específico da colaboração premiada, a Lei 

nº 12.850/13, no § 16 do art. 4º, positiva: “Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 

apenas nas declarações de agente colaborador”. Sobre a regra de corroboração aplicável às declarações do 

corréu, ver: PRADA, Ignacio Flores. El valor probatorio de las declaraciones de los coimputados. Madrid: 

Tecnos, 1998, pp. 19-30; SEIÇA, António Alberto Medina de. O conhecimento cit., pp. 218-28; SILVA, Sandra 

Oliveira e. A protecção cit., pp. 309-21; LIBARONA, Mariano Cúneo. La declaración del coimputado en el 

proceso penal. 1. ed. Buenos Aires, 2009, pp. 186-99; DOMINIONI, Oreste. La valutazione delle dichiarazioni 

dei pentiti. In: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, v. 41, n. 4, 1986, pp. 741-67; PAZIENZA, 

Vittorio. Il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato in procedimento conesso. In: 

Cassazione Penale, v. 56, supl. 6, 2015, pp. 272-78; BEVERE, Antonio. La chiamata di correo: Itinerario del 

sapere dell’imputato nel processo penale. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2001, pp. 26-32. Sobre a regra de 

corroboração analisada à luz da norma específica para a colaboração premiada, ver: VASCONCELLOS, 

Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 220-27; e MENDONÇA, Andrey Borges de. A 

colaboração premiada cit., pp. 254-65. 
286 Cf., especialmente, Tópicos 2.1 a 2.3 supra. 
287 Cf. Tópico 3.2.2 supra. 
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Essa nocividade, expressa ou implicitamente, é reconhecida pelos ordenamentos 

jurídicos estudados no Capítulo precedente. Nos EUA, a Bruton rule foi traçada pela 

Suprema Corte com fundamento central nessa ideia da nocividade que as assertivas 

incriminadoras do corréu impõem à situação defensiva do réu incriminado. Essa regra 

jurisprudencial determina que a confissão do corréu que implica outro réu não pode ser 

valorada em prejuízo do réu incriminado288. Na Inglaterra, como visto, vige regra 

semelhante, a qual tem por base as normas do CJA, na Parte em que trata de hearsay. A 

confissão de um corréu somente é prova contra ele próprio, e as declarações não 

confrontadas somente podem ser introduzidas a partir de alguma exceção à inadmissibilidade 

de hearsay no processo — ainda que largamente expandidas as possibilidades concretas de 

introdução de hearsay a partir da permissão de uso da prova nos “interesses da justiça”289. 

Já na Itália, as declarações do corréu somente são aceitas como prova se produzidas em 

audiência de instrução, e as extrajudiciais (não confrontadas) somente serão aceitas, como 

regra geral, com a anuência do réu incriminado290. 

Como se vê a partir dessas três referências estrangeiras, em virtude de fundamento 

de hierarquia constitucional do direito ao confronto, existe, nesses países, a tendência 

(passível de hipóteses de restrição) de se permitir que somente os elementos de prova cuja 

produção atendam ao conteúdo do direito ao confronto atinjam o contato com o julgador de 

mérito daquela causa penal específica. Alterações neste padrão devem ser consideradas 

restrições ao direito ao confronto e, como tais, precisam ser justificadas à luz de regras 

previamente estabelecidas, bem como estipulados fatores de contrabalanceamento a fazer 

frente a essas limitações ao escopo do confronto291. 

Nesse ponto, é nossa intenção estudar qual a consequência jurídica da ausência de 

confronto em relação às declarações do corréu no ordenamento brasileiro. Vale dizer, sem 

haver um bom motivo (necessidade) para a restrição do direito ao confronto, analisaremos 

como (e se) as declarações não confrontadas devem ser valoradas pelo julgador ao decidir o 

mérito da causa penal. 

                                                           
288 Cf., especialmente, Tópicos 4.1.2.2 e 4.1.2.3 supra. 
289 Cf. Tópicos 4.2.1 e 4.2.2 supra, com comentários à s. 114(1)(d) do CJA, a qual estabelece a possibilidade 

de admissão de hearsay em caso de o tribunal entender que a admissibilidade atende aos interesses da justiça. 
290 Cf. Tópico 4.3 e seus subitens supra, com comentários ao art. 111, c. 4, da Constituição italiana, que 

expressa o direito ao confronto, e ao art. 513 do CPP-I, segundo o qual as declarações não confrontadas de um 

imputado que se recusa a depor somente poderão ser aceitas com a anuência do réu incriminado. 
291 Nesse sentido: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 44-46. 
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Notam-se, no sistema processual brasileiro, dois “sistemas de valoração da 

prova”292 convivendo. No procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal 

Júri, adota-se o sistema da íntima convicção, no qual não há necessidade de motivação, e os 

jurados decidem com base em seu convencimento pessoal293. No procedimento comum, a 

norma legal que disciplina a avaliação das provas é aquela do caput do art. 155 do CPP, 

segundo o qual 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”. Tal norma deve ser lida em conjunto e em 

conformidade com o art. 93, IX, da CF, que exige que toda decisão judicial seja motivada. 

Esses dispositivos mencionados sacramentam o que se convenciona chamar de princípio do 

livre convencimento motivado ou da persuasão racional294. 

Analisando o supracitado art. 155, Gustavo Badaró afirma que essa norma “acaba 

por limitar a valoração judicial, no que diz respeito aos elementos do inquérito policial” 295. 

Segundo o autor, não existe uma regra de exclusão absoluta, mas uma regra de limite legal 

à valoração: estabelece-se que o inquérito policial é insuficiente para, isoladamente, amparar 

uma condenação criminal296. Porém, dadas as aporias da redação dada ao art. 155 pela Lei 

nº 11.690/08, entende o autor ser necessário ofertar a tal dispositivo uma interpretação 

conforme a CF. Nesse sentido, sobre o advérbio “exclusivamente”, conclui Badaró que “os 

elementos de informação do inquérito policial poderão ser valorados quando não forem 

exclusivos, isto é, quando estiverem corroborados por provas produzidas em juízo”297. 

Conclui, igualmente, que tanto “os elementos de informação do inquérito quanto as provas 

em contraditório devem ser convergentes, apontando para um convencimento judicial no 

mesmo sentido”298. 

Já Aury Lopes Jr. parte da distinção entre atos de prova e atos de investigação. 

Aqueles, dirigidos ao convencimento judicial, realizados no processo penal e exigem 

observância de princípios consagrados, como a publicidade, o contraditório e a imediação. 

                                                           
292 Sobre os sistemas de valoração das provas, ver, de maneira sucinta, BADARÓ, Gustavo. Processo penal 

cit., p. 415; e LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., pp. 376-78. 
293 No CPP, a opção pode ser extraída do juramento feito pelos jurados logo após a formação do Conselho de 

Sentença, em confirmação à exortação do juiz-presidente: “Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa 

com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça” 

(art. 472). Nesse sentido, por todos, BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 415. 
294 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 415; e LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., pp. 377-

78. 
295 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 416. 
296 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., pp. 417-18. 
297 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 418. 
298 BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 419. 
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Esses últimos, realizam-se na investigação preliminar, servem à formação de um juízo de 

probabilidade a serviço da acusação e da construção da opinio delicti, e não exigem a estrita 

observância da publicidade, do contraditório e da imediação299. Conclui, assim, que somente 

os atos de prova são “aptos a fundamentarem a sentença”, pois praticados no processo penal, 

atendendo às garantias da jurisdição e demais regras do devido processo penal300. 

Nota-se, como ponto que se pretendeu destacar em relação aos posicionamentos 

destes dois últimos autores citados, que ambos adotam a linha que se vale do contraditório 

para estipular a leitura em conformidade com a CF a ser feita sobre o sistema de persuasão 

racional que norteia a valoração da prova (positivada no art. 155, caput, do CPP). Nesse 

sentido, ambos os autores destacam a atividade judicial a ser desenvolvida — para Badaró, 

em proeminência; para Lopes Jr., em exclusividade — sobre aqueles elementos que foram 

fixados no processo a partir da formação da prova em contraditório. 

A partir dessa ideia, podemos testar a consequência jurídica da ausência de 

confronto em relação às declarações do corréu a partir dessa noção. Para essa linha teórica, 

a existência de contraditório é condição de validade da prova301 e, dessa maneira, a sua 

ausência na produção da prova desnatura a essência do elemento de convicção, tornando-o 

uma “não-prova”302. Segundo essa linha, pode-se atingir a conclusão de que as declarações 

não confrontadas do corréu, feitas em qualquer outro momento diverso da audiência de 

instrução do processo do réu incriminado, sem contraditório, não poderiam ser valoradas 

pelo juiz303. 

Não se discorda desse posicionamento geral. Ao contrário, sua construção é 

amparada em uma correta interpretação em conformidade com a CF, em atenção a cânones 

do direito probatório e que busca, de uma forma ou de outra, conviver com a disposição legal 

do art. 155 do CPP. 

                                                           
299 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 362. 
300 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 363. 
301 Assim: GRINOVER, Ada Pellegrini. O conteúdo da garantia do contraditório. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini. Novas tendências do direito processual: De acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1990, pp. 24-25. 
302 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 169. 
303 Por essa conclusão, também analisando à luz do contraditório, cf. MALAN, Diogo Rudge. Direito ao 

confronto cit., pp. 99-100. No mesmo sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio 

Magalhães; e FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades cit., p. 120. Especificamente no contexto da 

colaboração premiada e também analisando a questão à luz do contraditório, atingindo-se a mesma conclusão, 

cf. VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada cit., pp. 219-20. 
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Não obstante, na prática e nas decisões judiciais como um todo, a impossibilidade 

de valoração das declarações não confrontadas por fundamento no contraditório, apesar de 

correta, tem se mostrado fraca e, ao fim e ao cabo, infrutífera. A fragilidade da proteção aos 

direitos do réu resta ainda maior, na prática, se entendida a norma do art. 155 do CPP como 

uma regra de limite legal à valoração. Cogitaremos algumas razões para isso. 

Como todo direito ou garantia fundamental que tenha estrutura normativa de 

princípio, o contraditório pode ser restringido304. Em seu escopo de atuação, o contraditório 

possui, horizontalmente, uma incidência (necessariamente) bastante extensa. Desse modo, 

deve manifestar-se em todas as oportunidades de reações dos sujeitos parciais. Ou seja, deve 

ser possibilitado efetivo exercício deste preceito fundamental, quer na participação de todos 

os atos probatórios, quer por intermédio de petições escritas ou alegações orais. O 

contraditório, portanto, incide previamente à admissão da prova, em sua produção, e na 

possibilidade de comentar, com parcialidade, os resultados da produção da prova (os 

elementos de prova fixados no processo). Esse último momento, prévio à valoração pelo 

juiz, tem a finalidade influir no convencimento judicial e fortalecer a posição processual 

respectiva305. Ante toda essa extensão de sua incidência e as suas diversas oportunidades de 

exercício, é intuitivo pensar que um numeroso espaço para restrições se coloca306. 

A respeito de um mesmo meio de prova oral, a doutrina observa uma pluralidade 

de momentos (antes, durante e após a produção da prova) em que o contraditório se revela, 

pontuando que só existe legalidade na decisão de mérito quando são observados todos esses 

momentos em conjunto307. Não obstante o acerto dessa unidade teleológica308, são esperados 

entendimentos de que o contraditório estaria atendido se oportunizada a sua reação em ao 

menos um desses momentos. Isso, imerso na racionalidade (e na mentalidade) inquisitória 

                                                           
304 Cf. Tópico 2.5.1 e n. 333, no Capítulo 2 supra. 
305 Os aspectos do contraditório foram expostos, com mais detalhes, no Tópico 2.4.2 supra. 
306 Não se está aqui a abandonar a matriz teórica adota neste trabalho para restrições a direitos e garantias 

fundamentais, muito menos a se defender esta ou aquela restrição. O argumento lançado, notadamente em 

relação ao contraditório, pode ser constatado pela vivência jurídica e a partir de constantes leituras da doutrina 

pátria. Há diversos exemplos em que se aponta que restrições ao contraditório ocorrem aos montes, sem que 

sejam legítimas (mas, ainda assim, aceitas na prática forense). A questão da valoração dos elementos coligidos 

na fase de inquérito é uma delas, conforme se vem comentando neste Tópico. Além dessa problemática, muitas 

outras, por exemplo, o debate sobre o contraditório a respeito das questões de direito (cf., por todos, BADARÓ, 

Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 31-36), ou 

o contraditório prévio à decretação de medidas cautelares pessoais (cf., por todos, LOPES JR., Aury. Direito 

processual penal cit., pp. 594-96). 
307 Nesse sentido, GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova cit., pp. 138-39, no qual vislumbra 

três revelações do contraditório: preventiva, instaurada para debater a realização de um ato processual; 

concomitante, manifestada através da efetiva atuação das partes na prática do ato; e posterior, sobre o 

“resultado” do ato. 
308 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova cit., p. 139. 
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das bases do processo penal brasileiro, significaria — com todas as ressalvas — “proteção 

demais” para “fundamento de menos”. Repare-se: o contraditório deve ser observado “três 

vezes” para cada meio de prova, em todos os meio de prova, e anteriormente a cada decisão 

que o juiz dará no curso do processo. 

Em outras palavras, o espaço para aceitação de restrição ao contraditório é muito 

amplo. Com esse entendimento, bastaria ofertar às partes a oportunidade de manifestação 

sobre os elementos já produzidos, previamente à valoração judicial, para que o contraditório 

fosse considerado atendido309. Não à toa, na linha das conclusões de Diogo Rudge Malan, 

nota-se a remanescência da noção de que “o contraditório [...] — segundo concepção 

predominante na nossa jurisprudência — se contenta com a manifestação bilateral das partes 

processuais sobre o resultado da prova oral”310. 

Por esse modo de visualizar a questão, observa-se que a restrição à unidade 

teleológica do contraditório não implica sua inexistência, mas apenas sua limitação a alguns 

de seus momentos de revelação. Longe de ser isso ideal ou de se mostrar um modelo 

proporcional de restrição ao preceito fundamental do contraditório, fato é que rende amplo 

espaço para formar uma aliança (flagrantemente inquisitória) com as ideias de verdade real, 

imparcialidade e livre convencimento motivado311, traduzindo quão infrutífera tem sido, na 

prática jurídica brasileira, a proteção dada às declarações não confrontadas fundada 

exclusivamente no contraditório. É enorme a possibilidade de o juiz formar seu 

convencimento com base em contaminação decorrente do contato com os elementos 

                                                           
309 Em dois estudos comparados, Mirjan Damaška fez as mesmas observações a respeito do princípio do 

contraditório em suas manifestações em países imersos na tradição continental. Cf. Evidentiary barriers to 

conviction and two models of criminal procedure: A comparative study. In: University of Pennsylvania Law 

Review, v. 121, n. 3, 1973, pp. 560-61; e idem. The uncertain fate of evidentiary transplants: Anglo-american 

and continental experiments. In: American Journal of Comparative Law, v. 45, n. 4, 1997, p. 846. No mesmo 

sentido: MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 144. 
310 Cf. Direito ao confronto cit., p. 105. Destaque-se, conforme já citado antes, que Malan não é partidário 

deste entendimento, mas apenas faz um cotejamento geral da jurisprudência e observa que o contraditório é 

entendido como satisfeito caso as partes tenham a possibilidade de exercer algum de seus momentos de 

revelação. 
311 Sobre esses três “princípios” e seu (des)serviço em favor de uma cultura inquisitória, ver: STRECK, Lenio 

Luiz. A filosofia traída pela dogmática jurídica: Uma crítica à noção de verdade e ao livre convencimento no 

processo penal. In: MALAN, Diogo; e MIRZA, Flávio (Coords.). Setenta anos do Código de Processo Penal 

brasileiro: Balanço e perspectivas de reforma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 215-48; idem. O livre 

convencimento e sua incompatibilidade com o dever de accountability hermenêutica: O sistema acusatório e a 

proteção dos direitos fundamentais no processo penal. In: MALAN, Diogo; e PRADO, Geraldo (Coords.). 

Processo penal e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, pp. 156-87; e PINHO, Ana Cláudia 

Bastos de; e BRITO, Michelle Barbosa de. É possível controlar o livre convencimento motivado?: Quando a 

falta de uma teoria da decisão transforma a discricionariedade em “princípio”. In: PINHO, Ana Cláudia Bastos 

de; DELUCHEY, Jean-François; e GOMES, Marcus Alan de Melo (Coords.). Tensões contemporâneas da 

repressão criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, pp. 53-71. 
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coligidos extrajudicialmente312, invocando, no ato de motivação, um dissimulado 

cotejamento com elementos de prova produzidos em contraditório judicial313. 

Por outro viés, pode-se tentar solucionar o impasse gerado pelo state of affairs do 

sistema processual penal brasileiro mediante uma proteção mais intensa imposta pelo direito 

ao confronto314. Esse direito fundamental tem incidência específica na produção da prova 

oral em juízo, a ditar que todo saber testemunhal (em acepção ampla) incriminador seja 

transferido ao julgador mediante o paradigma de seu conteúdo. Dessa maneira, ou o 

confronto é observado nessa apresentação do saber testemunhal no processo, ou não existirá 

confronto — ao contrário do que ocorre com o contraditório, que possui diversos outros 

momentos de manifestação, inclusive a respeito de um mesmo meio de prova. Salvo as 

hipóteses de exceção anteriormente tratadas, em que as restrições ao direito ao confronto são 

legítimas315, impõe-se que nenhum saber testemunhal contrário ao acusado chegue até o 

julgador se fixados no processo fora desses parâmetros. E, além disso, considerando a 

concepção histórica que dá fundamento juspolítico ao direito ao confronto316, a 

indiscriminada aceitação das declarações não confrontadas significa a permissão para que 

condenações sejam amparadas em “prova” produzida a portas fechadas, sem a presença do 

acusado e seu defensor, incutidas em abusos e arbitrariedades estatais — tudo o que o direito 

ao confronto tinha, justamente, a finalidade de barrar. 

Diante dessas constatações, com base em um direto fundamental que possui 

incidência única no momento de produção da prova oral em juízo, conclui-se que a 

existência de declarações não confrontadas no processo não significa mera restrição deste 

direito, tampouco que algum confronto tenha existido (ao contrário do que se poderia 

argumentar — legitima ou ilegitimamente — sobre o contraditório). Pelo contrário, 

declarações não confrontadas no momento processual e na forma previstos prévia e 

legalmente significam a inexistência de confronto. Daí também a necessidade de uma 

proteção mais intensa a ser-lhe assegurada. A inobservância do confronto afronta 

                                                           
312 Com a ressalva feita na n. 238 supra. 
313 LOPES JR., Direito processual penal cit., pp. 162-63, no qual exemplifica a existência de — absurdas — 

decisões que se amparam em confissões extrajudiciais obtidas mediante tortura corroboradas por outros 

elementos de prova obtidos a partir das regras do devido processo. 
314 Sobre a distinção entre o direito ao confronto e o contraditório, cf. Tópico. 2.4.2 supra. 
315 Cf., especificamente com enfoque no tema-problema do presente trabalho, Tópicos 5.3.1 e seus subitens 

supra. 
316 Cf. Tópicos 2.1 e 2.2 supra. 
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diretamente tratados internacionais de direitos humanos, e, em razão de sua incidência única, 

não possui outra oportunidade de manifestação para compensar sua total restrição. 

Nesse sentido de proteção forte, aliada à condição de nocividade das declarações 

do corréu317, a mera possibilidade de cotejamento analítico das declarações não confrontadas 

com outros elementos de prova — que podem até terem sido produzidos em atenção a todas 

as regras do devido processo penal, inclusive respeitando-se os corolários do conteúdo do 

direito ao confronto — já representa violação ao direito ora em discussão. Eventual 

argumento de que o contraditório posterior equilibraria a inexistência do confronto seria 

confundir uma coisa e outra. O contraditório e o confronto convivem, complementam-se, 

mas não se substituem nem podem ser causa de exclusão um do outro318. 

É por isso que, como proposta de solução, defende-se que as declarações não 

confrontadas são barradas por uma proibição de valoração independente. 

Indo direto ao ponto319, entendam-se as proibições de valoração como sendo 

aquelas vedações à atividade judicial de utilização320 dos elementos informativos fixados no 

processo321. Dito de outra forma, a impossibilidade de qualquer consideração judicial sobre 

o resultado da produção da prova já presente no processo para fundamentar a decisão de 

mérito, gerando a ilegalidade como fundamento recursal contra a sentença que assim 

considere os elementos “excluídos” por uma proibição de valoração322. 

Manuel da Costa Andrade também ressalta a divisão das proibições de valoração 

em dependentes e independentes, a partir de sua vinculação ou não a uma anterior proibição 

                                                           
317 Como adotado por premissa, as declarações do corréu são nocivas à posição processual do réu, e também 

por isso invocam maiores atenções à proteção do direito ao confronto. Sobre essa premissa, cf. Tópico. 3.2.1 

supra. 
318 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 104. 
319 Para o quanto aqui sustentado, tem-se por base teórica a obra de ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as 

proibições cit. Em complemento, consideram-se também os seguintes trabalhos: AMBOS, Kai. As vedações 

de utilização das provas no processo penal alemão. Trad. esp. Óscar Julián Guerrero Peranta, trad. port. 

Marcellus Polastri Lima. In: AMBOS, Kai; e LIMA, Marcellus Polastri. O processo acusatório e a vedação 

probatória: Perante as realidades alemã e brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 81-125; 

GÖSSEL, Karl-Heinz. As proibições de prova no direito processual penal da República Federal da Alemanha. 

Trad. port. Manuel da Costa Andrade. In: Revista Portuguesa de Ciências Criminais, v. 2, n. 3, 1992, pp. 397-

441; e ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Trad. esp. Gabriela Córdoba e Daniel Pastor. Buenos Aires: 

Del Puerto, 2000, especialmente pp. 190-95. 
320 De acordo com a assentada terminologia adotada entre nós, a expressão técnico-formal mais adequada é 

valoração. No entanto, neste momento empregamos utilização como sinônimo de valoração apenas para 

destacar que a tradução de Marcellus Polastri Lima, feita a partir da tradução ao espanhol de Óscar Julián 

Guerrero Peranta do texto originário em alemão de Kai Ambos (AMBOS, Kai. As vedações cit.) emprega 

“proibição de utilização de provas” para se referir à proibição de valoração. 
321 Em profundo desenvolvimento, com referência a tantas teorias que buscaram conceituar o instituto em 

questão, ver: ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições cit., pp. 90-114. 
322 GÖSSEL, Karl-Heinz. As proibições de prova cit., pp. 398-99. 
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de produção de prova323. Adotando-se, para esses conceitos, a definição de Kai Ambos, tem-

se que as proibições de valoração dependentes “consistem na consequência de desobediência 

a uma proibição de produção probatória”, ao passo que as proibições de valoração 

independentes “se baseiam em uma infração objetiva e direta das normas constitucionais, de 

forma independente”324. Vê-se, em resumo, que a proibição de valoração pode ser a sanção 

à prova proibida produzida, ou ser uma sanção a uma prova lícita e legitimamente produzida, 

mas que, por imposição de preceitos fundamentais prevalecentes, não pode ser considerada 

para a formação do convencimento judicial325. 

No que tange às preocupações relacionadas ao direito ao confronto no ordenamento 

jurídico brasileiro, as “origens” das declarações não confrontadas do corréu não possuem, 

em si mesmas, qualquer vedação imposta pela lei à sua produção. Como anteriormente 

delimitado, as declarações não confrontadas podem se ensejar a partir das diversas 

decorrências do exercício do direito ao silêncio pelo corréu e pela introdução de declarações 

extrajudiciais. Essas, como já adiantado326, podem ser originadas da tomada de declarações 

na fase de investigação preliminar, das assertivas obtidas a partir de interceptação telefônica 

(lícita) e da prova emprestada. Nenhuma delas representa proibições de produção. 

As tomadas de declarações na fase de investigação preliminar — incluídos, para 

recordar, os termos de colaboração premiada — são introduzidas no processo por uma 

imposição legal. O art. 12 do CPP, como já mencionado, estabelece que os autos do inquérito 

policial acompanharão a denúncia ou queixa. Ou seja, em nosso ordenamento, não se pode 

                                                           
323 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições cit., pp. 57-58, negando, assim, a necessidade de 

vinculação entre uma proibição de produção e uma proibição de valoração. No mesmo sentido: ROXIN, Claus. 

Derecho procesal penal cit., p. 194. Para uma noção suficiente à compreensão da tese aqui exposta, nos limites 

exigidos pelo próprio trabalho, entenda-se “proibição de produção de prova” como sendo a barreira que veda 

a produção (e, consequente, a introdução dos elementos probatórios) de determinadas provas no processo. 

Essas proibições são geralmente divididas, em doutrina, em temas proibidos de prova (hipóteses fáticas que 

não podem ser objeto de prova); meios proibidos de prova (não podem ser empregados determinados meios de 

prova) e métodos proibidos de prova (barram certas técnicas de extração da informação da fonte). Ver, sobre 

isso, AMBOS, Kai. As vedações cit., pp. 85-86; e ROXIN, Claus. Derecho procesal penal cit., pp. 191-94. 
324 AMBOS, Kai. As vedações cit., p. 87. 
325 Nesse sentido, Manuel da Costa Andrade, ao questionar a necessidade de vinculação entre a proibição de 

produção e a proibição de valoração, conclui: “O modelo começa a abrir brechas do lado do postulado da 

prioridade lógica e normativa da proibição de produção de prova, segundo o qual a proibição de valoração 

pressupõe invariavelmente a prévia identificação de uma proibição de produção. Este postulado é posto 

abertamente em crise pelas chamadas proibições de valoração independentes, isto é, que ocorrem à margem de 

qualquer violação das normas de produção da prova. Emergindo, por via de regra, a partir da referência directa 

à tutela constitucional dos direitos fundamentais, as proibições de valoração independentes podem igualmente 

suscitar-se no contexto duma produção de prova inteiramente conforme aos pertinentes imperativos legais”. 

Cf. Sobre as proibições cit., p. 56. 
326 Ver as considerações iniciais ao Tópico 5.3 supra. 
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falar em uma proibição de produção, se existe uma norma vigente que, bastante ao contrário, 

determina a obrigatoriedade de sua introdução no processo. 

As declarações incriminadoras de um corréu (em acepção ampla) constantes de 

conversas interceptadas também não caracterizam proibição de produção. Evidentemente, 

como também já destacado, restringe-se aqui a análise da situação do emprego deste meio 

de obtenção de prova de maneira lícita, de acordo com os preceitos constitucionais e legais. 

Naturalmente, uma intercepção ilícita conclama a proteção de outros direitos fundamentais 

e de vias autônomas de impugnação, visando desentranhar dos autos os elementos ilícitos 

acostados, de modo que, nestas condições, nenhum debate sobre o direito ao confronto teria 

lugar. 

E, por fim, a prova emprestada também não possui correspondência em uma 

proibição de produção que seja positivada e prevista em nosso ordenamento. Com efeito, 

não é ilegal, em si mesmo327, o ato de o órgão acusatório ou o querelante apresentar petição 

juntando aos autos (autos de destino), como meio de prova documental, um termo de 

depoimento produzido em outro processo (autos de origem), no qual o paradigma 

confrontativo de titularidade do réu incriminado não foi exercido porquanto este não ser 

sujeito naquela relação jurídico-processual em que o depoimento foi produzido (autos de 

origem)328. 

                                                           
327 Nosso destaque é para a juntada em si. Tomando os momentos da prova, o meio de prova documental — 

do qual se traveste o termo de depoimento nestes casos de prova emprestada — possui a peculiaridade de, em 

nosso sistema processual penal, fundir, em um único ato instantâneo (o protocolo da petição juntando o 

documento), três momentos da prova: a propositura, a admissão e a produção. Sobre isso, ver BADARÓ, 

Gustavo. Provas atípicas e provas anômalas: Inadmissibilidade da substituição da prova testemunhal pela 

juntada de declarações escritas de quem poderia ser testemunha. In: YARSHELL, Flávio Luiz; e MORAES, 

Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 

2005, pp. 345-46. Nessa sistemática, caso se tenha a prova emprestada como ilícita e, portanto, inadmissível 

(CF, art. 5º, LVI), a solução será — sempre — pela sanção ao ingresso da prova ilícita no processo — ou seja, 

o desentranhamento (CPP, art. 157, caput). Contudo, em si mesmo, o ato da produção (simultâneo à propositura 

e à admissão como “ingresso”), não é ilícito — ou melhor, não é proibido pelo ordenamento. O problema, que 

já deve ter sido notado, a respeito do juízo de admissibilidade da prova, será objeto de ponderações no próximo 

Tópico deste trabalho. 
328 A doutrina brasileira dirige-se no sentido de considerar a prova emprestada inadmissível com fundamento 

central no contraditório. A admissão da prova emprestada somente seria possível se atendidos alguns requisitos: 

mesmas partes, mesmo juiz natural e objetos de prova afins. Nesse sentido, por todos: GRINOVER, Ada 

Pellegrini. Prova emprestada cit., pp. 62-63. Nada obstante, nota-se, como já mencionado na nota de rodapé 

precedente, a solução dessa “inadmissibilidade” será sempre por exclusão, pois não é ilícito, em si mesmo, o 

ato de a acusação apresentar a prova emprestada no processo do réu incriminado. Além disso, a reforçar a 

proteção mais fraca oferecida pelo fundamento exclusivo do contraditório, inclusive a respeito da prova 

emprestada, veja-se recente precedente da Quinta Turma do STJ: “Ademais, de acordo com a jurisprudência 

desta Corte, o fato de o acusado não ser parte no processo em que foi produzida a prova emprestada não a torna 

inválida, desde que seja oportunizado ao réu proceder ao contraditório e à ampla defesa sobre o seu conteúdo, 

tal como ocorrido no caso dos autos” (STJ, AgRg no AREsp 693181, 5ª Turma, Rel. Ribeiro Dantas, DJe 15-

03-17). Na Sexta Turma do mesmo Tribunal Superior: “Inexiste nulidade na condenação baseada em 
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Por essas razões, sustentamos que as declarações não confrontados do corréu são 

alvo de uma proibição de valoração independente, que tem por fundamento a violação ao 

direito ao confronto. Essa independência e autonomia da proibição ora arguida tem, ainda, a 

vantagem da ampliação ao espectro protetivo do direito ao confronto ao desvinculá-lo de 

qualquer discussão sobre a legalidade ou ilegalidade da precedente introdução do 

conhecimento probatório no processo. A manutenção dessa relação de dependência entre a 

proibição de produção e a sanção de proibição da valoração serviria de máscara à violação 

ao direito ao confronto na medida em que eventual legitimidade da fixação do conhecimento 

probatório no processo se tornaria justificativa para uma (inconstitucional) apreciação 

daqueles elementos de convicção. De outro lado, a dependência poderia elevar os riscos de 

violação ao direito ao confronto, por deixar esse direito fundamental totalmente 

desamparado caso não sobrevenha uma decisão que determine o desentranhamento das 

declarações não confrontadas ou, ao menos, reconheça a nulidade absoluta329. 

Em suma, não importa, diante desta proibição de valoração independente, a 

(i)legalidade ou a (in)constitucionalidade da apresentação dos elementos não confrontados 

ao julgador: se a ausência do confronto com o corréu incriminador não for devidamente 

justificada para hipóteses reduzidas330, absolutamente nenhuma consideração sobre eles 

pode ser feita na sentença331. 

Essa solução não é novidade em experiências estrangeiras, as quais, algumas 

poucas, convém apontar como exemplo. 

                                                           

depoimento de testemunha colhido em outro processo criminal, uma vez oportunizada a manifestação das 

partes sobre o conteúdo da prova juntada, resguardando-se o direito de interferir na formação do convencimento 

judicial” (STJ, REsp. 1561021, Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, DJe 25-04-16). 
329 Destaque-se a suficiência da classificação tradicional das nulidades absolutas para o quanto aqui exposto. 

Como já defendido em outras ocasiões (cf. n. 141, no Capítulo 2 supra, e nn. 73, e 186-88, neste Capítulo 

supra), as questões que tangenciaram o tema das nulidades processuais não necessitaram abordar a controversa 

incidência da noção de prejuízo, característica da classificação das nulidades relativas, porque, em todas elas, 

negou-se a exigência de uma tal “demonstração de prejuízo” para constatação da nulidade. Nesse sentido, 

suficiente, aos limites aqui propostos, a ideia de “nulidade absoluta”, pois o ato não se convalida. Como 

referência a um profundo estudo das nulidades processuais penais, inclusive com embasado desvelamento da 

tradicional distinção entre nulidades relativas e nulidades absolutas, indica-se, por todos, GLOECKNER, 

Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: Introdução principiológica à teoria do ato processual 

irregular. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. 
330 Nos termos definidos no Tópico 5.3.1 e seus subitens supra. 
331 Convergente com o posicionamento aqui atingido, Carlos Henrique Borlido Haddad defende: “Em caso de 

impossibilidade de contrariedade na valoração da prova não ratificada em virtude do silêncio, a solução seria 

não a considerar na formação do convencimento judicial. Como consequência, o co-réu denunciado se livraria 

do peso da prova desfavorável e o co-réu denunciante deixaria de gozar de circunstâncias atenuantes ou de 

causas de diminuição de pena” (cf. Conteúdo e contornos cit., p. 296). 
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Na Itália, o quanto aqui sustentado já tem força de lei. O art. 526 do CPP-I, o qual, 

ao tratar das provas “utilizáveis” para o julgamento de mérito (“Prove utilizzabili ai fini della 

deliberazione”), positiva, na c. 1, que o juiz não pode utilizar para formação de seu 

convencimento provas diversas daquelas obtidas legitimamente durante a instrução 

judicial332. E, no mesmo dispositivo, agora na c. 1-bis, reforça-se a necessidade de 

observação do direito ao confronto, ao estipular que a culpa do acusado não pode ser provada 

com base em declarações feitas por quem, de livre vontade, evitou a inquirição direta do 

acusado ou de seu defensor333. O sistema italiano, portanto, estabelece duas consequências 

gerais às declarações não confrontadas. Primeira, que as declarações produzidas fora dos 

padrões exigidos pela Constituição e pela lei334 (portanto, em terminologia adotada no 

presente trabalho, declarações — injustificadamente — não confrontadas) não podem ser 

utilizadas para a deliberação do caso penal. Segunda — e, aqui, há pertinência a noção de 

corréu ausente em virtude do exercício do direito ao silêncio335 —, que a responsabilidade 

penal do acusado não pode ser provada com base em declarações de seu coimputado (lato 

sensu) incriminador que se esquivou do confronto. Da base teórica aqui adotada, deduz-se 

que esses dispositivos sacramentam uma proibição de valoração das declarações do corréu 

que foram produzidas fora do paradigma confrontativo. 

Convém também trazer à tona a solução portuguesa, destacada por Manuel da Costa 

Andrade336, autor da principal obra da qual extraímos as bases teóricas das noções de 

“proibições de valoração”. O art. 355 do Código de Processo Penal português recebe o 

nomen iuris de “Proibição de valoração de provas” e positiva: “Não valem em julgamento, 

nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que 

não tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência”. Analisando justamente a 

                                                           
332 O citado artigo do CPP-I está inserido no Livro Sétimo, intitulado julgamento (giudizio); Título III, 

denominado sentença (sentenza); Capítulo I, designado deliberação (deliberazione). O texto da c. 1 é: “Il 

giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel 

dibattimento”. 
333 “La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”. Essa norma 

infraconstitucional, como já apontado, praticamente replica o art. 111 c. 4, da Constituição italiana: “La 

colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si 

è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”. Note-se que 

essas normas exprimem a opção italiana a respeito do tratamento das declarações não confrontadas quando 

essas se determinam em razão do exercício do direito ao silêncio pelo corréu acusador. 
334 Como vimos, o direito ao confronto é assegurado expressamente pela Constituição italiana, assim como é 

estipulado que o processo penal é regulado pelo principio del contraddittorio nella formazione della prova 

(art. 111 c. 4). Como modelo de procedimento probatório, o ordenamento italiano estabelece como legítima a 

produção da prova oral de acordo com o esame incrociato (CPP-I, art. 209 c. 1). Cf. Tópico 4.3.1 supra. 
335 Cf. Tópico 5.3.1.1 supra. 
336 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições cit., p. 12. 
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hipótese de declarações do corréu não produzidas em audiência à luz deste dispositivo legal, 

Teresa Pizarro Beleza afirma, em conclusão categórica, que “o depoimento de co-arguido 

não deve constituir prova atendível contra o(s) co-arguido(s) por ele afectado(s). A sua 

valoração seria ilegal e inconstitucional”337. Não é diferente a posição de Maria João 

Antunes, que também enfrenta o referido art. 355, com a ressalva de que o faz à luz da 

garantia do contraditório, ao tratar da leitura de declarações extrajudiciais em audiência 

quando o corréu decide por exercer seu direito ao silêncio: 

 

O arguido goza, em qualquer fase do processo, do direito de não responder às 

perguntas feitas por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e 

sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. Da conjugação deste 

direito ao silêncio com o princípio de que só a prova produzida em audiência serve 

para formar a convicção do tribunal, nada mais pode resultar, sob pena de 

esvaziamento do conteúdo de um e outro, do que a proibição de valoração das 

declarações prestadas pelo arguido antes do julgamento338. 

 

Ainda no tocante ao tema-problema do presente trabalho, esse mesmo estatuto 

processual penal, em seu art. 345, § 4º, estipula: “Não podem valer como meio de prova as 

declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando o declarante se 

recusar a responder às perguntas formuladas nos termos dos n.os 1 e 2”. Esses parágrafos 

(1º e 2º) aludem ao exercício do direito ao silêncio do corréu-declarante e sua 

discricionariedade de escolha entre responder a todas ou a somente algumas perguntas339. 

Sobre as consequências jurídicas da utilização das declarações não confrontadas 

nessas circunstâncias, convém colacionar interessante — e deveras pertinente — ementa de 

acórdão do Tribunal da Relação de Évora, o qual, além de expressamente fazer referência 

ao direito ao confronto plasmado na CEDH, conclui que elementos introduzidos no 

julgamento fora dos padrões exigidos pelo contraditório implica a proibição de tais 

declarações contribuírem para a condenação. In verbis: 

 

1. A leitura, em julgamento, de declarações prestadas em fase anterior do processo 

contraria os princípios da imediação, da oralidade e do contraditório, princípios de 

derrogação excepcional e sempre justificada por valor conflituante segundo um 

critério de concordância prática. 

                                                           
337 Cf. “Tão amigos que nós éramos”: O valor probatório do depoimento do co-arguido no processo penal 

português. In: Revista do Ministério Público de Lisboa, v. 19, n. 19, 1998, p. 59. 
338 Cf. Direito ao silêncio cit., p. 25. 
339 Dizem os referidos §§ 1º e 2º: “1 – Se o arguido se dispuser a prestar declarações, cada um dos juízes e dos 

jurados pode fazer-lhe perguntas sobre os factos que lhe sejam imputados e solicitar-lhe esclarecimentos sobre 

as declarações prestadas. O arguido pode, espontaneamente ou a recomendação do defensor, recusar a resposta 

a algumas ou a todas as perguntas, sem que isso o possa desfavorecer. 2 – O Ministério Público, o advogado 

do assistente e o defensor podem solicitar ao presidente que formule ao arguido perguntas, nos termos do 

número anterior”. 
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2. O direito, reconhecido ao acusado, de interrogar ou fazer interrogar as 

testemunhas integra também o processo equitativo assegurado pelo art. 6º (nº 3/d)) 

da CEDH. 

3. O art. 356º, nºs 4 e 5 do CPP permite a leitura, em audiência de julgamento, de 

declarações prestadas em inquérito perante órgão de polícia criminal por pessoa 

entretanto falecida, existindo o acordo de todos os sujeitos processuais. 

4. Esta admissibilidade de leitura assenta num princípio de consenso, mas o âmbito 

do acordo restringe-se à permissão de leitura e não abrange princípios 

indisponíveis e proibições de prova. 

5. O art. 356º do CPP prevê a ‘leitura permitida de autos e declarações’ em 

julgamento, tratando das declarações de assistente, de partes civis e de 

testemunhas, e o art. 357º do CPP regula a ‘leitura permitida de declarações do 

arguido’ em audiência. 

6. O co-arguido é um sujeito processual diverso do assistente, parte civil ou 

testemunha, mas ocupa a posição de ‘terceiro’ relativamente ao arguido. 

7. Para as declarações incriminatórias do co-arguido poderem valer, contra o 

arguido, em julgamento, tem este de ter a efectiva possibilidade de o poder 

contraditar em audiência, de exercer um contraditório pela prova, e não apenas 

um contraditório sobre a prova. 

8. A ausência de respostas às perguntas do tribunal e/ou a solicitação do MP e da 

defesa, neutraliza em absoluto quaisquer efeitos da declaração incriminatória do 

co-arguido.  

9. À situação de recusa em responder prevista no nº 4 do art. 345º do CPP deve 

equiparar-se a de impedimento de questionar (em julgamento), o que sucederá nos 

casos de ausência física do co-arguido, por morte ou outro motivo. 

10. E se é certo que o art. 356º, nºs 4 e 5 do CPP, existindo acordo de todos os 

sujeitos processuais, permite a leitura em audiência de julgamento, de declarações 

prestadas em inquérito, perante órgão de polícia criminal, por pessoa entretanto 

falecida, essa permissão não pode abranger a leitura de declarações 

incriminatórias de co-arguido falecido. 

11. Mesmo que lidas em audiência, tais declarações nunca poderiam contribuir 

para a condenação, por força do nº 4 do art. 345º do CPP, norma que consagra 

uma proibição de prova340. 

 

A solução pela via da proibição de valoração independente tem, a nosso ver, 

algumas vantagens práticas frente às soluções que têm por fundamento o contraditório, 

notadamente pela intenção de simplificar a discussão, ao mesmo tempo em que se amplia e 

intensifica a proteção. 

É de se imaginar que as razões impugnativas contra uma sentença que considera 

(de maneira motivada, consistente e racional) uma prova emprestada (mesmo que apenas em 

corroboração ou mero cotejamento com elementos produzidos em atenção à unidade 

teleológica do contraditório) precisaria lançar mão de diversos argumentos para demonstrar 

o cabimento do provimento recursal. Dentre outros, precisar-se-ia arguir que o contraditório 

foi violado, e não meramente restringido, de modo a convencer o tribunal de que a 

manifestação a respeito dos elementos produzidos sem contraditório não foi suficiente para 

atender o seu corolário de efetiva reação. De outro lado, seria necessário argumentar que, 

                                                           
340 REPÚBLICA PORTUGUESA. TRE, processo 117/08.3GBRMZ.E1, Secção Criminal, Rel. Ana Barata de 

Brito, j. 17-03-15. 
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apesar da construção motivada, racional e consistente, a sentença não se esquivou da 

consideração de elementos coligidos na fase de investigação preliminar como elemento 

exclusivo da formação da convicção judicial, violando o art. 155 do CPP. E assim por diante, 

dentre outros argumentos possíveis, fundados, por exemplo, em vícios de motivação341 ou 

em violação à presunção de inocência como norma probatória342. Todos esses argumentos 

levariam o tribunal a ter de analisar os meandros, os detalhes da fundamentação (consistente 

e racional) exposta na sentença, em nenhum momento se desvinculando, de todo modo 

efetivo, de uma dependência com a legalidade ou a constitucionalidade do transporte do 

conhecimento probatório não confrontado ao juiz de primeiro grau. 

Na narrativa acima expendida, bastaria verificar que as declarações não 

confrontadas serviram de amparo à condenação para que, a partir da proibição de valoração 

independente, constate-se a violação ao direito ao confronto. A sentença seria nula, não 

obstante todo o empenho de racional e consiste motivação. Desconsideradas as declarações 

não confrontadas, se não existirem elementos de prova que, sem elas, a condenação se 

sustente, a absolvição é de rigor. Com esse método bastante direto e pragmático, a proteção 

ao direitos do réu ganha em efetividade, e os operadores do direito ganham em facilidade de 

solucionar os conflitos que versem sobre esta matéria. 

A ilustração abstrata aqui feita não é desatrelada da realidade. No habeas corpus nº 

109.390343, julgado pela Segunda Turma do STF, o impetrante alegou “a ocorrência de 

constrangimento ilegal, ao fundamento de que foram utilizadas provas indevidamente 

emprestadas e de que o acervo probatório é insuficiente para condenar”344. Essas provas 

emprestadas seriam “oitiva de testemunhas — apontadas como vítimas de outros atos 

libidinosos em tese praticados pelo paciente”345. Ao fundamentar o voto, o Relator deixa 

claro que houve oportunidade de manifestação do paciente a respeito das provas 

emprestadas, e reconhece que essas declarações não confrontadas foram valoradas. Nos 

termos do voto do Relator: “a condenação não se deteve exclusivamente no depoimento da 

vítima, mas na conjugação de suas declarações com depoimentos colhidos em Juízo sob o 

                                                           
341 Sobre vícios da motivação, ver GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões judiciais. 

2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 152-60. 
342 Sobre presunção de inocência como norma probatória, ver MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de 

inocência cit., pp. 461-68. 
343 STF, HC 109390, 2ª Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJe 08-10-12. 
344 STF, HC 109390 cit., pp. 3-4. 
345 STF, HC 109390 cit., p. 6. Não obstante não seja caso de declarações do corréu, a estrutura argumentativa 

é a mesma, uma vez que a incidência do direito ao confronto leva em conta um conceito amplo de “testemunha 

contrária”. Perfeitamente válido, pois, à hipótese-problema deste trabalho. 
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crivo do contraditório”346. Vê-se que a restrição ao contraditório foi aceita, pois houve 

oportunidade de reação em um dos momentos possíveis de exercício deste preceito 

fundamental. 

Por esse exemplo de caso concreto, se analisado sob a ótica da tese aqui proposta, 

o resultado do julgamento deveria ser outro. Na medida em que a sentença valorou as 

declarações não confrontadas, o juiz sentenciante violou o direito ao confronto, pois 

infringiu a proibição de valoração desses elementos. Independentemente da “conjugação” 

dessas declarações com outras informações dos autos, a mera consideração sobre elementos 

de prova abarcados por uma proibição de valoração independente enseja a nulidade da 

sentença. E, caso os demais elementos de prova, sozinhos, não justifiquem a condenação, a 

absolvição se impõe. 

Mesmo quando o fundamento do contraditório foi fundamento suficiente para se 

reconhecer que a condenação se baseou em elementos coligidos na fase de inquérito, a 

solução pela via do direito ao confronto e da proibição de valoração independente se mostra 

mais simples e direita. 

Como exemplo, veja-se a apelação nº 2011.076217-3, julgada pela Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina347. Neste julgamento, o voto 

relator percebe que a sentença condenatória se amparou na confissão (que implicava o 

apelante) de um corréu, realizada na fase de inquérito, e em outras provas colhidas sob 

contraditório judicial. Ainda que não tenha declarado a ilegalidade em se considerar as 

declarações não confrontadas, o acórdão, excluindo a confissão extrajudicial porque depois 

não ratificada em juízo, procede a um minucioso estudo das declarações das vítimas e de 

testemunhas. Em sua motivação, discorre sobre contradições entre os depoimentos, analisa 

afirmações feitas por testemunhas que não encontram correspondência em nenhum outro 

elemento de prova dos autos, percebe a insegurança dos reconhecimentos dos réus pelas 

vítimas. Ao realizar consistente e racional motivação, conclui que a sentença deve ser 

reformada, a fim de se absolver o apelante, por insuficiência de provas para a condenação. 

Desse caso concreto, percebemos que a tese aqui proposta levaria ao mesmo 

resultado. No entanto, o caminho seria mais curto. Como reconhece o acórdão, as 

declarações não confrontadas foram consideradas para fundamentar a sentença 

condenatório. Portanto, essa é nula, por violação ao direito ao confronto. Ignoradas as 

                                                           
346 STF, HC 109390 cit., p. 6 (i.n.). 
347 TJSC, Apl 20110762173, 3ª Câmara Criminal, Rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 16/07/13. 
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declarações não confrontadas, na inexistência se elementos “autônomos” a embasar a 

condenação (como foi o caso), a absolvição se impõe. A despeito do mesmo resultado final, 

a solução pela via do direito ao confronto e da proibição de valoração independente, 

novamente, mostra-se mais simples e direita. 

Com a percepção de que o direito ao confronto impõe uma proibição de valoração 

independente em relação ao modo como o saber testemunhal não confrontado chegou até o 

julgador, a solução proposta pretende-se mais pragmática e, ao mesmo tempo, mais efetiva. 

Despicienda a análise do grau de valoração ou da importância das provas não confrontadas 

no todo: qualquer consideração feita às declarações injustificadamente não confrontadas do 

corréu enseja a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à primeira instância para 

que nova sentença seja proferida, desta vez sem que conste qualquer consideração do juiz a 

respeito das declarações cuja valoração é proibida. 

Na prática, portanto, no momento de sentenciar, o juiz deve, primeiro, analisando 

os autos, as manifestações das partes e o material probatório à luz do paradigma do direito 

ao confronto, delimitar (se já não o fez em decisão anterior) as declarações confrontadas e 

as declarações não confrontadas348. Essas, se não forem lastreadas em um “bom motivo” 

(necessidade) para a ausência do confronto349, deverão ser ignoradas na motivação quanto 

ao mérito da causa penal. A transgressão dessa proibição poderá ser arguida em preliminar 

de apelação e, eventualmente, servirá de fundamento à interposição de recurso 

extraordinário, por violação direta ao art. 8(2)(f) da CADH e ao art. 14(3)(g) do PIDCP, em 

combinação com os §§ 2º e 3º do art. 5ª da CF350. 

Em poucas palavras, a tese ora sustentada para enfrentamento da problemática à luz 

do sistema processual brasileiro atual, pode ser assim resumida: qualquer linha da sentença 

que teça qualquer consideração ao que era proibido valorar ocasiona a nulidade da 

sentença. 

 

                                                           
348 Sobre essa divisão da motivação em etapas, ver GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação cit., pp. 

123-33. 
349 Cf. Tópicos 5.3.1.1 e 5.3.1.2 supra. 
350 Ver nossa ressalva ao entendimento do STF a respeito da hierarquia das normas de tratados internacionais 

de direitos humanos incorporadas em nosso ordenamento na n. 43, no Capitulo 1 supra. Não obstante o 

entendimento lá comentado, somos partidários das conclusões de LOPES JR., Aury. Direito processual penal 

cit., pp. 1065-66, segundo o qual decisões que violem normas e princípios contidos em tratados internacionais 

de direitos humanos subscritos pelo Brasil — notadamente, a CADH e o PIDCP — é impugnável através de 

recurso extraordinário. 
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5.3.2.1 (Segue): Declarações Não Confrontadas no Tribunal do Júri 

 

Essa tese muda de perspectiva se analisada em relação ao procedimento dos crimes 

de competência do Tribunal do Júri. Algumas razões conduzem à necessidade de adaptações 

para que o direito ao confronto continue sendo observado. 

A primeira delas, e mais evidente, é o sistema de íntima convicção dos jurados, 

segundo o qual o veredicto não é motivado — sendo impossível saber se a decisão de mérito 

foi lastreada em declarações não confrontadas. A segunda razão é a divisão do procedimento 

em fases, de modo que os jurados, até a formação do Conselho de Sentença, somente têm 

contato com um “relatório do processo”351, além das cópias da pronúncia e de eventuais 

decisões posteriores que julgaram a acusação admissível (CPP, art. 472, parágrafo único). 

Terceiro, na prática do Júri brasileiro, muito conhecimento probatório (declarações não 

confrontadas352) acaba sendo transmitido aos jurados quando dos debates orais, mediante 

não os tradicionais métodos de produção da prova, mas pelas próprias alegações das 

partes353. 

Neste cenário, o único caminho possível é que a defesa (e somente ela, pois o direito 

ao confronto é de titularidade exclusiva do acusado) requeira que se consigne em Ata a 

menção feita pela parte acusadora a qualquer elemento de convicção que tenha sido 

originado naquele processo fora do escopo do paradigma confrontativo. Depois, será 

possível a interposição de recurso de apelação com fundamento em nulidade ocorrida após 

a preclusão da decisão de pronúncia (CPP, art. 593, III, a), no qual se deverá arguir que foi 

apresentado aos julgadores conhecimento probatório cuja consideração é proibida pelos 

jurados. Na medida em que a decisão se dá por íntima convicção, o julgamento só pode ser 

nulo em razão da violação ao direito ao confronto. Em consequência, o acusado deverá ser 

submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 

Em fechamento, a ideia de uma proibição de valoração independente fundamenta-

se em uma mais intensa proteção do direito ao confronto. A tese pretende propiciar, em no 

procedimento comum, quer no procedimento do Júri, uma nova perspectiva de proteção a 

                                                           
351 Sobre esse relatório, como adverte Aury Lopes Jr., não deve ele conter considerações sobre as provas 

produzidas até então, nas anteriores etapas do procedimento, devendo-se limitar às ocorrências havidas no 

transcurso do feito. Ademais, em atenção ao controle das partes sobre os atos jurisdicionais e ao contraditório, 

dever-se-ia oportunizar previamente às partes acesso a tal relatório, para que pudessem impugnar eventual 

extrapolação de seu conteúdo. Cf. Direito processual penal cit., p. 809. 
352 Cf. Tópico 5.3.1 e seus subitens supra, nos pontos em que tratamos das especificidades do Tribunal do Júri. 
353 LOPES JR., Aury. Direito processual penal cit., p. 163. 
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esse direito fundamental — cuja concepção juspolítica pode ser vista como de limitação da 

arbitrariedade estatal em basear uma condenação criminal em elementos produzidos 

unilateralmente, em segredo, sem possibilidade de presença do acusado diante de seu 

acusador. Seu maior objetivo é — à luz do state of affairs do sistema processual penal 

brasileiro — ofertar uma solução prática com potencial de reduzir os danos sistêmicos que 

as declarações não confrontadas geram. 

Contudo, algumas questões claramente permanecem pendentes. Não será difícil se 

utilizar os mesmos argumentos que dispendemos para demonstrar a fraqueza da proteção 

oferecida pelo contraditório para fraquejar a proteção do direito ao confronto. Também um 

manejo pragmático da proibição de valoração independente continuará não excluindo 

completamente o problema que essa proibição pretende evitar — ainda que possa vir a contê-

lo em maior grau. Mesmo que a sentença nada considere sobre as declarações não 

confrontadas, ignorando-as por completo, o risco de contaminação, consciente ou 

inconsciente, do juiz, permanecerá354 — e bastará uma boa retórica para que esses elementos 

restem dissimuladamente maquiados por uma exposição linguística racional e consistente 

que leve em consideração outras provas cuja valoração é autorizada. E tais argumentos não 

seriam equivocados. 

De fato, no state of affairs do processo penal brasileiro, somente a “graça do 

Redentor” nos expurgaria do “pecado original”. 

Sobre isso, discorremos no derradeiro Tópico do presente trabalho. 

 

 

 

 

                                                           
354 Basta reparar que o juiz continuará tendo ocasiões de valoração dos elementos não confrontados. Por 

exemplo, na decretação de medidas cautelares reais ou pessoais; no deferimento ou indeferimento de alguns 

meios de obtenção de prova; no recebimento da denúncia; etc. Também acabará valorando aquele 

conhecimento probatório trazido aos autos fora do paradigma confrontativo justamente no momento em que 

deverá separar as declarações valoráveis (confrontadas) das declarações cuja valoração é proibida (não 

confrontadas) — e isso poderá ocorrer na própria sentença, ou seja, no mesmo ato. 
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5.3.3 DIREITO AO CONFRONTO NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL 

BRASILEIRO: FORMALMENTE ASSEGURADO, MATERIAL E 

SISTEMICAMENTE NEGADO 

 

Após estudarmos as origens, a natureza jurídica e o conteúdo do direito ao 

confronto355; após traçar as distinções deste direito fundamental frente a outros institutos 

jurídicos com os quais convive e se complementam reciprocamente356; após perseguir uma 

investigação ao tratamento deste direito universalmente reconhecido em algumas jurisdições 

estrangeiras e em instâncias internacionais357, buscando, na medida do dissociável, verificar 

seu tratamento em relação às declarações contrárias do corréu; por fim pudemos analisar 

toda essa problemática (direito ao confronto e declarações do corréu) no sistema processual 

penal brasileiro358. Tivemos a oportunidade de, com toda essa base, verificar que a mais 

explicativa síntese da noção juspolítica do direito ao confronto é a de que todo o saber 

testemunhal incriminador deve ser transferido ao processo mediante um paradigma ditado 

pelo conteúdo do direito ao confronto a fim de evitar arbitrariedades estatais na persecução 

penal359. 

                                                           
355 Cf. Tópicos 2.1, 2.2 e 2.3 supra. 
356 Cf. Tópico 2.4 e seus subitens supra. 
357 Cf. Capítulo 4 supra. 
358 Cf., especialmente, Tópico 5.1 e seus subitens supra. 
359 Não obstante as “obscuridades” históricas no entorno das origens do direito ao confronto, já foi apontado 

(cf. Tópico 2.1 supra) que boa parte da doutrina dos países de common law ressalta esta reação a arbitrariedades 

estatais como fundamento da inclusão da confrontation clause na Sexta Emenda norte-americana. Cf., por 

exemplo, FRIEDMAN, Ruth. The confrontation clause in search of a paradigm: Has public policy trumped the 

Constitution?. In: Pace Law Review, v. 22, n. 2, 2002, pp. 469: “The Confrontation Clause became an essential 

constituent of the Bill of Rights. Created to provide the ultimate protection against the return of uncontrollable 

and arbitrary power of the government over the people, the Sixth Amendment affirmed that protections existed 

even for a person accused of criminal activity”. BLUMENTHAL, Jeremy. Reading the text of the confrontation 

clause: To be or not to be. In: University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, v. 3, n 2, 2001, pp. 

725-26: “the right to confrontation developed as an American response to procedural abuses in seventeenth 

century English trials”; e BERGER, Margaret. The deconstitutionalization of the confrontation clause: A 

proposal for a prosecutorial restraint model. In: Minnesota Law Review, v. 76, n. 3, 1992, pp. 569-70 e 613: 

“With the ascent of the Tudors, the English crown began to exercise more control over its enemies by importing 

techniques from the civil law into the indigenous, essentially accusatorial, system of criminal procedure. 

Criminal proceedings took on a more inquisitorial slant with the use of preliminary examinations and 

increased reliance on prerogative courts. The Star Chamber, for example, used no juries and dispensed with 

procedure in extraordinary cases, using interrogations designed to trap the accused into a confession. By the 

turn of the eighteenth century use of these inquisitorial features in English criminal proceedings had 

diminished in the common law courts, and the Star Chamber had been abolished”; “If the Confrontation Clause 

is to play any part in protecting the public against the government — a goal that makes sense on both historical 

and contemporary grounds-then the right to confrontation must be viewed as more than an alternative 

statement of an evidentiary rule. In deciding the admissibility of hearsay statements, courts should pay 

attention to the government’s role in creating those statements”. Ver também os estudos de MAFFEI, Stefano. 

The right to confrontation cit., p. 15; e MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., pp. 72-74, e p. 201: 

“O fundamento politico-criminal da instituição da cláusula do confronto foi o repúdio a condenações baseadas 
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De todo o quanto sinteticamente retomado no parágrafo anterior, extrai-se que a 

incidência do direito ao confronto possui um momento único. Esse direito somente diz 

respeito ao processo penal, e a nenhum outro tipo de processo. Esse direito não diz respeito 

a todo meio de prova, mas somente às orais. Esse direito não diz respeito a provas orais 

favoráveis à posição processual do acusado, mas somente àquelas a ele contrárias. O 

momento único de atuação do direito ao confronto é na apresentação do saber testemunhal 

contrário ao acusado perante aquele ou aqueles que julgarão o mérito da causa penal — 

ocasião em que, em um estado ótimo, a prova deverá ser produzida em audiência pública, na 

presença do acusado e do julgador de mérito, em procedimento probatório que permita uma 

inquirição direta, com conhecimento da identidade do declarante pelo acusado, e no qual o 

declarante assuma o compromisso de dizer a verdade. 

Analisado o paradigma confrontativo a partir das regras estabelecidas pelo 

ordenamento processual penal brasileiro para cada um de seus seis corolários, chegamos à 

conclusão que, mesmo frente às nocivas declarações do corréu, o emaranhado normativo 

pátrio360 — não obstante desejosos avanços epistêmicos, maiores regulamentações a respeito 

das posições processuais assumidas por um imputado quando depõe em procedimento 

conexo, etc. — atende, satisfatoriamente, ao mínimo pela proteção internacional do direito 

ao confronto. Em outras palavras, considerando especificamente as normas que regulam o 

momento de produção da prova testemunhal contrária ao réu em juízo, o paradigma 

confrontativo brasileiro satisfaz seu compromisso com a comunidade internacional. 

Porém, no sistema processual penal brasileiro, o satisfatório paradigma 

confrontativo transmite apenas uma aparência de proteção ao direito ao confronto. 

Formalmente, este direito está assegurado; mas material e sistemicamente, à luz de sua 

concepção juspolítica, ele é negado a seus titulares. Para o construído que é esse direito 

humano fundamental ser verdadeiramente ser levado a sério361, não basta que o saber 

                                                           

em testemunhos escritos, produzidos de forma secreta e unilateral pelo Estado, em substituição ao testemunho 

oral prestado em audiência pública e face a face com o acusado”. 
360 Com isso se faz referência às disposições legais positivadas, ou seja, trata-se do plano abstrato da norma. 

Não se está, ao se fazer essa afirmação, considerando a patologia caracterizada pelas violações à legalidade 

probatória que corriqueiramente ocorrem na prática forense, especialmente no tocante à violação ao corolário 

de inquirição direta do direito ao confronto, caracterizada pelo desrespeito ao procedimento probatório do art. 

212 do CPP. Mas, de todo modo, o ponto de vista que será exposto adiante em nada se altera, mesmo que a 

cultura jurídica brasileira sofresse, nesse específico ponto, uma reversão, e o procedimento probatório passasse 

a ser observado criteriosamente. 
361 Naturalmente, não se está aqui querendo trazer à baila alguma linha teórica constitucional até o momento 

não adotada. Há, aqui, evidentemente, uma referência clara à obra Levando os Direitos a Sério (Taking Rights 

Seriously) do jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin. Mas não só. Serve também de “ode pindárica” às 

conclusões das duas obras “de cabeceira” do presente trabalho. Diogo Rudge Malan conclui seu livro 
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testemunhal seja levado, em “alguma” ocasião, ao processo em atenção ao seu paradigma. 

Como dito, a regulamentação da produção da prova em juízo é satisfatoriamente regulada 

pelas as normas processuais penais vigentes no Brasil. A concepção do direito ao confronto, 

no entanto, é no sentido do primado desta forma de apresentação da prova ao julgador. Dito 

em outras palavras: a regra geral determinada pela primazia do direito ao confronto impõe 

que o primeiro contato que o julgador de mérito terá com o saber testemunhal (em acepção 

ampla) incriminador deve ser mediante sua produção de acordo com o mínimo exigido pelo 

paradigma de seu conteúdo. Não basta, pois, alguma produção de prova de acordo com os 

corolários do direito ao confronto. É necessário que o paradigma confrontativo seja a forma 

como a prova é produzida. 

Do contrário, o sistema que não conceber o paradigma confrontativo como “regra 

de primeiro contato” manterá todas as portas abertas para que o julgador de mérito — 

consciente ou inconscientemente, de maneira expressa na sentença ou escondida por um jogo 

de palavras, ou, ainda, pelo simples “não” ao voto ao quesito “O jurado absolve o acusado?” 

— condene um cidadão com base em elementos de convicção produzidos unilateralmente 

pelo Estado, a portas fechadas, sem possibilidade de vigilância pública e transparente contra 

arbitrariedades e abusos, sem a presença do acusado ou seu defensor técnico. Ou seja, esse 

sistema — e assim é o brasileiro — mantém viva a causa que historicamente deu fundamento 

juspolítico à concepção do direito ao confronto como direito fundamental362. 

                                                           

afirmando que “o direito ao confronto é direito fundamental indissociável de qualquer noção civilizada de 

devido processo penal, motivo pelo qual ele deve ser levado a sério pelo Estado” (cf. Direito ao confronto cit., 

p. 206). Stefano Maffei, no derradeiro parágrafo de seu trabalho, afirma que o right to confrontation conclama 

um tratamento muito mais profundo do que a catártica metáfora de “olhe-me nos olhos e diga-me!”. Admite o 

autor, contudo, que a defesa de um comprometimento sério com um direito fundamental é mais fácil do que a 

sua implementação. Ainda assim, as regras processuais e probatórias precisam ser lidas, construídas e 

interpretadas de modo a dedicar ao right to confrontation a posição e a consideração que merece (cf. The right 

to confrontation cit., p. 241). 
362 Simbólico desta aparência de proteção são decisões (que existem aos montes) do tipo: “Com efeito, o 

recorrente [...], quando ouvido na fase policial, não apenas confessou sua participação no delito, como também 

delatou o envolvimento de seus comparsas B[...], Ro[...], Ra[...] e S[...], relatando em detalhes a ação criminosa 

[...] Em juízo, certamente instruído por seu advogado, o recorrente, como é curial, em uma vã tentativa de se 

eximir das sanções penais, alterou sua versão dos fatos, afirmando não ter praticado o delito noticiado na 

denúncia. Entretanto, desacompanhada de qualquer outro elemento de convicção, sua retratação não possui o 

condão de desfazer os efeitos da auto-incriminação/delação empreendida no âmbito extrajudicial, harmônica e 

coerente com a prova material e testemunhal produzida em juízo” (trecho do acórdão do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, que ensejou o julgamento, pelo STF, do ARE 766977 AgR, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, DJe 07-

11-13, citado às pp. 6-7). Veja-se outro exemplo: “Observe-se que o corréu P[...], na Delegacia, admitiu a 

traficância e delatou o coacusado R[...]. Em juízo, retratou-se ao negar a vil mercancia e o envolvimento do 

codenunciado, alegando haver adquirido a droga por R$750,00, importância proveniente de seu trabalho, para 

consumo próprio. [...] Todavia, inegável o valor probatório da confissão policial entrosada com outros 

elementos de convicção [...], além do que a retratação observada em juízo não encontra amparo no quadro 

probatório, impondo realçar que a versão extrajudicial, para perder seu valor, precisa ser infirmada por outro 

elemento constante dos autos [...], algo não verificado in casu, a par do interrogatório observado na Delegacia 
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Dentre as jurisdições estrangeiras analisadas no Capítulo antecedente, aquelas 

imersas na tradição adversarial da common law (EUA e Inglaterra) seguem, pelas próprias 

estruturas de seus sistemas, a regra geral de que no julgamento (trial) são apresentadas as 

provas aos julgadores pela primeira vez. É no trial que ocorrerá o primeiro momento em que 

os julgadores do mérito serão receptores do conhecimento probatório apreciável para 

deliberarem sobre o objeto da imputação — e essa recepção, em primazia, dar-se-á de acordo 

com o seu paradigma confrontativo. Nesses sistemas, os julgadores não tomam nenhum 

contato com qualquer elemento de convicção antecedente — não existe contato dos 

julgadores com os elementos da investigação preliminar363. Isso não significa que elementos 

diversos daqueles produzidos no trial (especialmente a introdução de elementos de prova 

hearsay) não possam ser apresentados durante o julgamento364. No entanto, o que se está a 

destacar é que eventual apresentação de provas diversas daquelas produzidas no próprio trial 

somente ocorrerá em caráter substitutivo, ou seja, como exceção ao primado da originalidade 

adversarial de apresentação do conhecimento probatório aos jurados. Ou seja, para 

simplificar: primeiro o sistema insiste na tentativa de produção em juízo como sendo o 

primeiro contato dos jurados com a prova, e, caso não seja possível, o sistema possui regras 

que serão avaliadas, em um juízo de admissibilidade, para que elementos extrajudiciais 

sejam, então, apresentados. Primeiro, a prova sob o paradigma confrontativo; somente 

depois, se admissível, elementos de convicção que a “substituem”. 

Na Itália, a seu turno, o julgador de mérito toma um contato limitado com os 

resultados da investigação365. Ao término da audiência preliminar (udienza preliminare) — 

                                                           

merecer maior valia do que a desdita apresentada em pretório” (TJSP, Apl 0002321-82.2014.8.26.0142, 15ª 

Câmara Criminal, Rel. Julio Caio Farto Salles, DJe 19-12-17, pp. 5-6). Pela tese apresentada no Tópico 5.3.2 

supra, todas as decisões seriam nulas, por violação ao direito ao confronto, em razão de terem considerado 

declarações não confrontadas na motivação (proibição de valoração independente). Não obstante, os gravames 

ao direito ao confronto (e, claro, a seus titulares) já teriam sido amargamente sentidos até o advento de uma 

decisão que as anulasse. 
363 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., p. 145. 
364 Bastante ao contrário, como já estudado, há uma tendência de expansão das exceções a este primado. Sobre 

isso, cf., Tópicos 2.4.4, 4.1 e 4.2, e seus subitens supra. 
365 A matéria é disciplinada no art. 431 do CPP-I: “1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone 

il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. 

Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per 

la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità 

dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia 

giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti 

acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse 

modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti 

dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in 

grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del 

casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti 

al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l’acquisizione al 
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que é presidida por juiz diverso do órgão que julgará o mérito —, são formados, a partir dos 

resultados da investigação preliminar (indagini preliminari) e da audiência preliminar, dois 

autos: os autos da investigação (fascicolo del pubblico ministero366), e os autos de 

julgamento (fascicolo per il dibattimento)367. Somente esses últimos são disponibilizados ao 

órgão jurisdicional julgador, e aqueles ficam à disposição exclusiva das partes. A seleção do 

material que integrará os autos de julgamento é feita sob o contraditório das partes, as quais 

terão oportunidades iguais de participação e de tentar influenciar o juiz da instrução a decidir 

(juízo de admissibilidade) quais provas serão, desde logo, apresentadas perante o órgão 

competente para o julgamento de mérito368. Dentre essas, destacam-se aquelas produzidas 

em procedimento jurisdicional de antecipação de prova (incidente probatorio), no qual o 

saber testemunhal é produzido em atenção aos corolários do direito ao confronto. 

Evidentemente, há espaço normativo para que elementos que constam somente dos autos da 

investigação sejam posteriormente apresentados para julgamento. No entanto, essas 

hipóteses são exceções369 à tentativa do sistema de que as declarações testemunhais (em 

acepção ampla) sejam produzidas em audiência — como primeiro contato do julgador de 

mérito com a informação probatória. 

A realidade brasileira, contudo, é outra. Mesmo não sendo o foco metodológico do 

presente trabalho, no qual, aliás, não foi pressuposto os estudos histórico e estrutural dos 

“sistemas processuais”, o cenário, no que toca especificamente ao direito ao confronto, não 

deixa de ter conexão com a (reducionista) concepção de um “sistema processual misto”370. 

                                                           

fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della 

documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva”. 
366 Apesar do nomen iuris, esses autos contêm também o resultado das investigações defensivas, atividade 

regulada pelos arts. 391-bis a 391-decies do CPP-I. 
367 MAFFEI, Stefano. The right to confrontation cit., pp. 145-46. 
368 CPP-I, art. 432: “1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto 

dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, 

alla cancelleria del giudice competente per il giudizio”. 
369 Cf. Tópico 4.3.2 supra, a respeito das questões específicas sobre declarações do corréu. 
370 A discussão sobre os sistemas processuais, ainda que não discorrida neste trabalho, tem sua importância, 

tanto para entendimentos estruturais, quanto para percepções de razões históricas. Para estudos nesses sentidos, 

indicam-se as seguintes referências: DAMAŠKA, Mirjan. Models of criminal procedure. In: Zbornik Pravnog 

Fakulteta u Zagrebu, v. 51, nn. 3-4, 2001, pp. 477-506; LANGER, Máximo. In the beginning was Fortescue: 

On the intellectual origins of the adversarial and inquisitorial systems and common and civil law in comparative 

criminal procedure. In: ACKERMAN, Bruce; AMBOS, Kai; e SIKIRIĆ, Hrvoje (Eds.). Visions of Justice: 

Liber Amicorum Mirjan Damaška. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2703126. Acesso em 16/04/17; MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal: 

Fundamentos. 2. ed. Buenos Aires: Del Puerto, 2004, pp. 257-390 e 442-60; AZEVEDO, Luiz Carlos de. 

Sistemas processuais penais: Acusatório, inquisitivo, misto – origens, distorções, atualidades. In: Revista do 

Advogado, v. 24, n. 78, 2004, pp. 49-52; PRADO, Geraldo. Sistema acusatório cit., especialmente Tópicos 3.1 

e 3.2; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Efetividade do processo penal e golpe de cena: Um problema 

às reformas processuais no Brasil. In: Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, v. 78, 2002, pp. 687-97; 

idem. O papel do novo juiz no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Crítica à 
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Tal sistema tem origem no Código processual penal napoleônico — o Code d’Instruction 

Criminelle, de 1808 —, que instituiu um procedimento penal “misto”, assim referenciado 

em virtude da aglutinação de uma fase pré-processual inquisitória e uma fase processual (em 

tese) acusatória371, com integral transposição dos resultados da primeira fase para a segunda. 

Sobre esse procedimento penal, pode-se afirmar: 

 

No procedimento penal misto francês, do início do século XIX, privilegia-se, na 

primeira fase, de cariz inquisitivo, a relação ‘processo-aparatos’ de persecução, 

que consiste no regramento das funções judiciárias como funções altamente 

burocratizadas, e pelo qual se sobrepõem os direitos do Estado aos direitos dos 

cidadãos. Dessa primeira fase, são as principais características [...]: o segredo e a 

forma escrita já nos primeiros momentos da busca da ‘prova’; a onipotência do 

magistrado instrutor (uma vez abolido o júri de acusação); a impossibilidade do 

imputado produzir ‘prova’ a seu favor ou participar da investigação preliminar; o 

aumento dos poderes do Ministério Público (órgão estatal de nomeação pelo 

governo); a ampliação das hipóteses e maior severidade na prisão preventiva; o 

peso decisivo dessa fase preliminar sobre a segunda fase instrutória; e, por fim, 

um livre convencimento judicial ilimitado nessa segunda fase.372 

 

Entendido o sistema processual penal brasileiro como derivado deste modelo, nota-

se a impossibilidade sistêmica em se afirmar que a estrutura de nosso atual processo penal, 

não obstante a tentativa acusatória da CF de 1988, garante o direito ao confronto. As bases 

conjunturais da entrada em vigor do CPP (ditadura varguista e Constituição Polaca de 

1937373) ainda preponderam, mantendo-se, em nosso sistema, a completa introdução de todo 

                                                           

teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 3-59; e LOPES JR., Aury. 

Fundamentos do processo penal: Introdução crítica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 141-89. 
371 Aury Lopes Jr., dialogando com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (correspondência eletrônica pessoal 

do primeiro autor, de maio do ano de 2003 – cf. Fundamentos do processo penal cit., p. 161, n. 36), refere-se 

ao sistema misto como um “monstro de duas cabeças”, pois o transporte integral da investigação preliminar, 

ocorrida totalmente sob um cariz inquisitório, para a fase processual acarreta uma verdadeira fraude, pois, ao 

fim e ao cabo, mais vale a prova secreta do que aquela colhida, posteriormente, sob a égide do contraditório. 

A maquiagem desta fraude, argumenta o autor, vem do “belo discurso do julgador” para o fim de imunizar a 

decisão de mérito. Referindo-se a Bonaparte, o autor criticamente indaga: “alguém imagina que Napoleão 

aceitaria o tal sistema bifásico se não tivesse certeza de que era apenas um ‘mudar para continuar tudo igual?’”. 

Afinal, “(c)omo ‘bom’ tirano, jamais concordaria com uma mudança dessa natureza se não tivesse certeza de 

que continuaria com o controle total, por meio da fase inquisitória, de todo o processo”. A conclusão dos 

autores em diálogo (Lopes Jr., referindo-se em concordância com Miranda Coutinho) é assim sintetizada: se o 

sistema “misto”, bifásico, serviu a Napoleão — um tirano —, serve também a qualquer outro senhor (ou tirano); 

não serve, obviamente, à democracia. Cf. Fundamentos do processo penal cit., pp. 161-63. E, concluímos, 

assim é a estrutura traduzida pelo CPP brasileiro vigente. 
372 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência cit., p. 103. 
373 Sobre essa conjuntura, ver MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência cit., pp. 157-61 e 166-

72 — especificando-se: pp. 155-57, sobre a conjuntura histórica e o contexto político da entrada em vigor do 

CPP; pp. 157-60, sobre a influência da Scuola Positiva italiana na elaboração do CPP; pp. 160-61, sobre o 

caráter inquisitivo e sigiloso da investigação preliminar; pp. 166-68, sobre a disciplina do interrogatório e da 

confissão como manifestações inquisitivas; e pp. 168-69, sobre os amplos poderes instrutórios do juiz. Nesse 

último trecho, o autor analisa o vigente art. 155 do CPP, com posição crítica ao advérbio “exclusivamente”, 

afirmando que o ideal seria fixar que o juiz formará sua convicção apenas com as provas produzidas em 

contraditório, excluindo-se totalmente o material da fase pré-judical no processo cognitivo de formação do 

convencimento. 
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o material produzido sob o segredo, a forma escrita, unilateral, sem contraditório — ou seja, 

em total inexistência de confronto. Não se pode afirmar que a isso corresponde uma atenção 

ao direito ao confronto enquanto direito internacionalmente assegurado por tratados 

internacionais aderidos pelo Brasil. 

De maneira diametralmente oposta ao que ocorre nas jurisdições estrangeiras 

anteriormente comentadas, no Brasil, o direito ao confronto vive a exceção. Dito de outra 

forma, o que o direito ao confronto determina que fosse a regra geral, no vigente CPP, torna-

se exceção. Nosso ordenamento permite que, como regra geral invariavelmente aplicada, 

antes da produção do saber testemunhal contrário ao acusado em audiência, o julgador tenha 

sempre contato prévio com esse conhecimento probatório, que terá sido sempre formado na 

inexistência de confronto. 

No que pertine às questões relacionadas ao confronto e às declarações (não 

confrontadas) do corréu, isso ocorre em virtude da obrigatória e automática apresentação 

integral dos autos do inquérito policial, os quais conterão, por exemplo, confissão e 

chamamento de corréu extrajudiciais, termos de colaboração premiada, e resultados de 

interceptação telefônica. Contribui com esse cenário a “facilidade” com que a prova 

emprestada é apresentada ao processo. 

Além dessa questão relacionada às máculas sistêmicas e históricas do processo 

penal brasileiro, mas em certa medida dela decorrente, destaca-se outra questão 

problemática, imersa no direito probatório, que interfere na implementação do direito ao 

confronto como “regra de primeiro contato”: a noção de admissão da prova. 

Tradicionalmente, a doutrina pátria trata de admissão da prova ao abordar os 

chamados momentos da prova. Esses momentos derivam do conteúdo do direito à prova, o 

qual poderia ser decomposto em investigação, propositura, admissão, produção e 

valoração374. Nessa conjuntura, a admissão corresponderia ao deferimento (ou seja, um ato 

jurisdicional de cunho decisório) da prova (lícita, pertinente e relevante) proposta por um 

dos sujeitos parciais375. Essa admissão da prova é sempre vinculada à ideia de 

admissibilidade, em oposição à inadmissibilidade da prova como sanção376. Em outros 

                                                           
374 Cf., por todos, GOMES FILHO. Antonio Magalhães. Direito à prova cit., pp. 83-89. 
375 Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo. Processo penal cit., p. 397; LOPES JR., Aury. Direito processual penal 

cit., p. 373; MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 267. 
376 GOMES FILHO. Antonio Magalhães. Direito à prova cit., pp. 93-94; BADARÓ, Gustavo. Processo penal 

cit., p. 397. 
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termos, o assunto retratado é o ingresso da prova no processo, ou seja, a decisão judicial que 

autoriza a produção da prova. A prova admitida seria aquela que, em algum momento 

processual futuro e específico, seria produzida e, portanto, ingressaria no processo; já a prova 

inadmissível seria aquela que, por razões diversas, não pode ser fixada no processo. Tomadas 

assim, uma seria a autorização para entrar, e a outra seria a negativa para sua entrada. 

Pensando sobre o direito ao confronto, a admissibilidade seria a autorização judicial para 

que o saber testemunhal contrário ao acusado possa ingressar (produção da prova) com 

atendimento dos corolários de seu conteúdo; e a inadmissibilidade seria a vedação ao 

ingresso em virtude de sua obtenção fora desses mandamentos continentes. 

A construção doutrinária ora comentada deixa a impressão de que as coisas ocorrem 

em uma sequência lógica e ordenada. Quer dizer, há primeiro uma investigação, a qual, após 

sua conclusão, será a vez das partes proporem provas. Esses requerimentos serão apreciados 

pelo juiz, que, cotejando todas as regras legais e constitucionais incidentes sobre a espécie, 

acatará ou não os pedidos. Em momento procedimental específico, as provas admitidas por 

decisão judicial serão produzidas e, agora sim, o conhecimento probatório será fixado no 

processo. Por fim, somente após concluída a produção da prova, o juiz avaliará os elementos 

resultantes, valorando-os. Ocorre que, à luz do escopo protetivo do direito ao confronto, a 

noção tradicional de admissão da prova perde completamente o sentido. 

Como ponto ilustrativo do estágio do debate, retomemos a discussão sobre corréu 

ausente. Diogo Rudge Malan, analisando essa questão, conclui, em síntese, que elementos 

de informação extrajudiciais de um corréu ausente são “inadmissíveis em juízo”377. Se 

lermos esse posicionamento a partir das tradicionais noções doutrinárias anteriormente 

apontadas, significaria o mesmo que dizer que, e.g., termos de interrogatório policial não 

ingressarão no processo, porque inadmissíveis, caso se constate a impossibilidade de o 

interrogado comparecer em juízo. Assim, quando constatada a indisponibilidade da fonte (o 

corréu), os autos iriam conclusos ao juiz para apreciação (juízo de (in)admissibilidade) de 

uma propositura de prova (a produção das declarações extrajudiciais, materializadas no 

termo de interrogatório policial como meio de prova documental), ocasião em que o juiz 

deveria indeferir seu ingresso no processo (a sua produção), vez que aquela prova é 

                                                           
377 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 161. 
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inadmissível. Que as coisas não se sucedem dessa maneira é desnecessário discorrer. Fica o 

paradoxo: como poderia ser inadmissível algo que sempre estará no processo?378 

E o mesmo ocorreria com os termos de colaboração premiada e com os resultados 

de uma interceptação telefônica. Todos esses elementos de convicção serão fixados no 

processo, por determinação legal, e sempre anteriormente à produção de qualquer prova em 

atenção ao paradigma confrontativo. 

A prova emprestada também é reveladora dessa problemática. Basta uma petição 

do órgão acusatório juntando o termo de depoimento, como meio de prova documental, para 

que três momentos da prova sejam vencidos em um único ato (sem precisar de decisão 

judicial): propositura, admissão e produção. Nenhuma norma veda esse ato da acusação379. 

Portanto, a solução eventualmente a ser aplicada nunca estará na porta de entrada. Se alguma 

consequência jurídica vier a ser dada a essa prova será sempre pela sua extração (física ou 

mental). E neste estado de coisas, a contaminação do juiz pelas declarações não confrontadas 

torna-se inevitável, pois para decidir sobre seu desentranhamento ou sobre a decretação de 

sua nulidade, ao invés de analisar pressupostos de admissibilidade da prova, acabará 

analisando o próprio conteúdo daquelas provas — invariavelmente. 

Assim, nesses pontos que interessam ao direito ao confronto, a conclusão a que se 

chega é que não existe um momento de admissão da prova. Ante a inexistência de um 

                                                           
378 Naturalmente, neste ponto, poderia ser invocada a sanção a ser aplicada à prova inadmissível que acabou 

ingressando no processo, ou seja, o seu desentranhamento. Mas, à luz do ordenamento brasileiro, que norma 

teria sido violada no momento em que as declarações extrajudiciais do corréu ingressaram no processo? A 

resposta é bastante direta: nenhuma. Essas declarações (aqui, neste exemplo, o termo de interrogatório policial) 

estarão sempre no processo, automaticamente, em estrita atenção ao art. 12 do CPP. O processo já se inicia 

com o saber testemunhal contrário ao acusado apresentado ao juiz. Ou, por outro lado, se poderia argumentar 

que a norma violada é o direito ao confronto e, por isso, a prova é ilícita, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento. Mesmo que isso viesse a ocorrer, outro problema revela-se e também é hígido: o sistema 

processual se assenta de modo que a “admissão” da prova nunca se resolve por um filtro de entrada — sempre 

será uma análise de “retirada” da prova, a depender de qual consequência jurídica se lhe aplique: a exclusão 

física, pelo desentranhamento, ou a exclusão mental, pela decretação da nulidade. 
379 Caso existisse, sobre essas questões, um verdadeiro momento de admissão da prova, as coisas de 

desenrolariam de maneira completamente diferente. A acusação, tomando conhecimento de que uma prova 

favorável à sua posição processual foi produzida em outro processo no qual o acusado não é parte, formularia 

pedido para que fosse autorizada a apresentação daquela prova com o objetivo de demonstrar sua tese 

acusatória. Nesse pedido, deveria fundamentar as razões pelas quais a prova seria pertinente, relevante e 

legítima no sentido de que a preferência pela sua produção de acordo com o paradigma confrontativo não 

poderia justificadamente ocorrer. Evidentemente, esse pedido não poderia conter trechos do termo a ser 

apresentado, tampouco exaurimento meritório sobre o conteúdo daquela prova: os argumentos devem se 

restringir a pressupostos de admissibilidade da introdução da prova no processo. À defesa do acusado seria, 

então, aberta oportunidade de exercício do contraditório a respeito da legitimidade da produção daquela prova. 

O juiz, ao final, decidiria motivadamente se aquela prova pode ser apresentada. Se deferida a produção daquela 

prova, aí sim o órgão acusatório promoveria a sua juntada aos autos. Desse modo, em caso de indeferimento, 

o juiz não teria, em nenhuma ocasião, tomado contato com o conteúdo daquela prova, não se contaminando 

por ela. 
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momento de admissão da prova, o saber testemunhal incriminador gerador da necessidade 

da incidência do direito ao confronto sempre chegará primeiro ao julgador da causa de uma 

maneira diversa daquela exigida pelo paradigma do conteúdo deste direito fundamental. 

De nada adianta, pois, trabalhar as noções de admissibilidade ou inadmissibilidade 

da prova em relação às noções de declarações confrontadas e declarações não confrontadas 

se o conhecimento probatório já terá sido sempre apresentado (portanto, produzido) fora do 

paradigma confrontativo desde o início do processo. Esse juízo de admissibilidade prévio ao 

ingresso das declarações contrárias ao réu, que dão razão e fundamento para a ativação do 

direito ao confronto, simplesmente não existe em nosso ordenamento. 

Retomando o fundamento juspolítico do direito ao confronto, se a intenção era 

evitar que declarações incriminadoras forjadas unilateralmente pelo Estado servissem de 

lastro a condenações criminais, o atual CPP brasileiro permite justamente isso como 

invariável regra geral. O satisfatório paradigma confrontativo brasileiro perde qualquer 

esplendor diante da primazia das declarações não confrontadas como invariável primeiro 

contato que o julgador de mérito terá com o conhecimento testemunhal-probatório contrário 

ao cidadão. Existe, portanto, apenas uma aparência de proteção do direito ao confronto, e 

não um efetivo comprometimento com a comunidade internacional. 

Por essas razões, também em virtude do compromisso internacionalmente assumido 

pelo Brasil de implementar, aplicar e expandir a proteção do direito ao confronto, é 

imprescindível um novo CPP, que tenha suas bases genuinamente assentadas no sistema 

acusatório traçado pela CF e seja seriamente comprometido com os tratados internacionais 

de direitos humanos aderidos380. 

A fim de dar lastro à proteção do direito ao confronto, duas soluções são 

primordiais. A primeira, a estruturação procedimental que impeça o contato do julgador de 

                                                           
380 Não se está, aqui, a defender que o direito ao confronto é a razão pela qual um novo CPP precisa ser 

elaborado. O atual diploma é vigente há mais de 75 anos; foi traçado sob a égide da Constituição Polaca de 

1937, da ditadura do Estado Novo; baseou-se (em grande medida, copiou) no Codice Rocco italiano, de 1930, 

redigido sob o regime totalitário fascista de Benito Mussolini (1883–1945) e revogado naquele país há quase 

30 anos. Como se vê somente por esses dados, diversas outras razões para a imprescindibilidade de um novo 

CPP colocam-se, e o direito ao confronto — norma materialmente constitucional na ordem jurídica brasileira 

— apresenta-se como mais um motivo pelo qual se clama por essa nova codificação. Para citar outro exemplo 

de conclusão no mesmo sentido, a partir do estudo de outro direito fundamental processual penal, Maurício 

Zanoide de Moraes clama um novo CPP fundado na presunção de inocência. Concluiu o autor que o atual 

estatuto processual penal não foi estruturado sobre bases ideológicas deste direito fundamental, de modo que 

as (tentativas de) interpretações das normas processuais penais ordinárias não são suficientes para a 

concretização da presunção de inocência em toda a sua extensão devida e necessária. Cf. Presunção de 

inocência cit., passim, especialmente pp. 157-72. 
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mérito da causa com declarações prévias produzidas fora do paradigma do conteúdo do 

direito ao confronto. A segunda, a instituição da obrigação de, no curso da fase processual, 

existir um verdadeiro juízo de admissibilidade anteriormente à produção de qualquer meio 

de prova. Essa última solução, a fim de se evitar que o mero protocolo de uma petição 

juntando um documento (termo de depoimento com declarações produzidas fora do 

paradigma confrontativo, ou seja, prova emprestada381) coloque a perder um direito 

fundamental exercitável por toda e qualquer pessoa criminalmente acusada e basilar de 

“qualquer noção civilizada de devido processo penal”382. 

Sobre a primeira solução suscitada, mostra-se imprescindível a completa separação 

entre a fase de investigação preliminar e a fase processual. Essa separação deve ser 

acompanhada da abolição da prevenção do juiz que atua na fase pré-processual, de modo 

que outro magistrado ou órgão colegiado — responsável(eis) pelo julgamento de mérito — 

venha(m) a tomar contato com o saber de natureza testemunhal incriminador como regra 

geral de primeiro contato com a prova383, de acordo com o paradigma confrontativo. Frise-

se: exceções poderão ser positivadas (não se defende um direito ao confronto absoluto), 

como ocorrem nas experiências estadunidense, inglesa e italiana. Contudo, não se pode 

conceber, ante o construído universal do direito ao confronto, a primazia das declarações 

não confrontadas. 

Além disso, seguindo referência nos modelos estrangeiros estudados, é necessário 

que o recebimento formal da acusação, bem como a análise das provas requeridas pelas 

partes a serem produzidas na fase processual, sejam realizados por juiz diverso daquele 

competente para o julgamento de mérito. Isso porque, caso a acusação formal seja recebida 

pelo mesmo juiz que ao final decidirá o mérito, a contaminação ocorrerá de qualquer forma, 

e a separação física entre a fase de investigação preliminar e a fase processual de nada 

adiantaria384. Exatamente no mesmo sentido, o ato jurisdicional de cunho decisório relativo 

                                                           
381 Cf. n. 377 supra, neste Capítulo. 
382 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto cit., p. 206. 
383 Convergente com o que aqui se está tratando como regra geral de primeiro contato com a prova, Aury Lopes 

Jr. e Ruiz Ritter trabalham a noção de “efeito primazia”. Segundo lecionam, “as informações posteriores a 

respeito de um indivíduo, são, em geral, consideradas no contexto da informação inicial recebida, sendo esta, 

então, a responsável pelo direcionamento da cognição formada a respeito da respectiva pessoa e pelo 

comportamento que se tem para com ela”. Em consequência disso, e transposto ao processo penal, defendem 

os autores que o efeito primazia gera a inconsciente vinculação do juiz aos elementos pré-judiciais e às decisões 

anteriores à sentença que os valoraram — ameaçando, de forma real e grave, a imparcialidade. Cf. A 

imprescindibilidade do juiz das garantias para uma jurisdição penal imparcial: Reflexões a partir da teoria da 

dissonância cognitiva. In: Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, v. 13, n. 73, 2016, pp. 19-23. 
384 No mesmo sentido: LOPES JR., Aury; e RITTER, Ruiz. A imprescindibilidade cit., p. 23; e GRINOVER, 

Ada Pellegrini. Influência do Código de Processo Penal Modelo para Ibero-América na legislação latino-



375 

à admissão das provas da acusação (requeridas na denúncia) e da defesa (requeridas na 

resposta à acusação) deve ser praticado por juízes diferentes, para que o julgador de mérito 

somente venha a ter contato com o saber de natureza testemunhal contrário ao acusado — 

pela primeira vez — quando produzido, em sua presença, em audiência. 

Algo nesse sentido pode ser observado na figura do juiz das garantias, constante 

do Projeto de novo CPP, em trâmite atualmente na Câmara dos Deputados385. O art. 14 do 

referido Projeto estabelece as funções do juiz das garantias386. A seu turno, os arts. 15387 e 

16388 do referido Projeto determinam o momento em que cessa a competência do juiz das 

garantias e a vedação de atuar como juiz do processo. 

A intenção é louvável. No entanto, pelo quanto aqui sustentado e demandado pelo 

direito ao confronto, nota-se que o Projeto tampouco representará a incorporação do direito 

ao confronto nos moldes necessários para uma adequada implementação e proteção deste 

                                                           

americana: Convergências e dissonâncias com os sistemas italiano e brasileiro. In: Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, v. 1, n. 1, 1993, pp. 60-61. 
385 Projeto de Lei nº 8045/2010, originado como Projeto de Lei do Senado nº 156/2009. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263. Último acesso em 

02/01/18. 
386 “Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 

salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder 

Judiciário, competindo-lhe especialmente: I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 

LXII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil; II – receber o auto da prisão em flagrante, 

para efeito do disposto no art. 555; III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que 

este seja conduzido a sua presença; IV – ser informado sobre a abertura de qualquer investigação criminal; 

V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar; VI – prorrogar a prisão provisória ou 

outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las; VII – decidir sobre o pedido de produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa; VIII 

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

pelo delegado de polícia e observado o disposto no parágrafo único deste artigo; IX – determinar o trancamento 

do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; X – 

requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação; XI – 

decidir sobre os pedidos de: a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática 

e telemática ou de outras formas de comunicação; b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico; c) busca 

e apreensão domiciliar; d) acesso a informações sigilosas; e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam 

direitos fundamentais do investigado. XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da 

denúncia; XIII – determinar a realização de exame médico de sanidade mental, nos termos do art. 452, § 1º; 

XIV – arquivar o inquérito policial; XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito de que 

tratam os arts. 11 e 37; XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da 

perícia; XVII – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo único. 

Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação do delegado de polícia e 

ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o 

que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada” 
387 “Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor 

potencial ofensivo e cessa com a propositura da ação penal. § 1º Proposta a ação penal, as questões pendentes 

serão decididas pelo juiz do processo. § 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz 

do processo, que, após o oferecimento da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das medidas cautelares 

em curso. § 3º Os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das garantias serão 

apensados aos autos do processo”. 
388 “Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do art. 14 

ficará impedido de funcionar no processo, observado o disposto no art. 748”. 
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direito humano fundamental. Ao estipular que a competência do juiz das garantias “cessa 

com a propositura da ação penal” (art. 15, caput), deixando para o juiz do processo a decisão 

sobre o recebimento da denúncia (portanto, com a consequente e invariável valoração de 

tudo aquilo que vier da investigação), o Projeto, se aprovado, manterá viva a exceção do 

atual CPP. Ou seja, se aprovado, as declarações não confrontadas continuarão a sempre 

chegar ao juiz do processo antes da sua produção de acordo com o paradigma confrontativo. 

Insuficiente, pois, a intenção, vez que se mudaria para continuar tudo como antes389. 

Pelo quanto exposto, conclui-se que, em nosso ordenamento atual e no mais 

concreto horizonte de “mudança” legislativa, somente a “graça do Redentor” — a 

“bondade” do juiz em genuinamente ignorar as declarações não confrontadas — pode nos 

expurgar do “pecado original” — um modelo processual-probatório estruturado na primazia 

do saber testemunhal incriminador originalmente produzido de maneira unilateral pelo 

Estado, a portas fechadas, secretamente, sem qualquer vestígio de oportunidade de confronto 

cara a cara entre o incriminado e seu incriminador. 

 

 

  

                                                           
389 Em conclusão no mesmo sentido: LOPES JR., Aury; e RITTER, Ruiz. A imprescindibilidade cit., pp. 23-

24; MAYA, André Machado. O juiz de garantias no Brasil e nos países latino-americanos: Semelhanças e 

diferenças determinantes à estruturação democrática do sistema de justiça criminal. In: POSTIGO, Leonel 

González (Dir.); e BALLESTEROS, Paula R. (Coord.). Desafiando a inquisição: Ideias e propostas para a 

reforma processual penal no Brasil. Chile: CEJA, 2017, p. 290; e CASARA, Rubens R. R. Juiz das garantias: 

Entre uma missão de liberdade e o contexto de repressão. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; e 

CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Orgs.). O novo processo penal à luz da Constituição: 

Análise crítica do Projeto de Lei nº 156/2009, do Senado Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 175-

76. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Por todo o dispendido ao longo da presente pesquisa, é possível apresentar, de 

maneira sintética, aquilo que de mais útil se observou e as conclusões atingidas. 

1. As origens históricas do direito ao confronto são consideradas obscuras. Não 

obstante, extensas pesquisas doutrinárias apontam que o direito ao confronto foi concebido 

em reação às condenações criminais baseadas em testemunhos obtidos secretamente, de 

maneira unilateral pelo Estado, sem transparência, sem possibilidade de presença do 

imputado, apresentados de maneira escrita em julgamento. 

2. O direito ao confronto possui natureza jurídica de direito fundamental. Está 

estampado em diversas Constituições, como a norte-americana (Sexta Emenda) e a italiana, 

bem como consta de diversos tratados internacionais que tutelam direitos humanos, como é 

o caso da CEDH, da CADH e do PIDCP. Pela assinatura desses dois últimos tratados, o 

Brasil incorporou o direito ao confronto como norma materialmente constitucional ao seu 

ordenamento, assumindo, perante a comunidade internacional, o compromisso de 

implementá-lo, assegurá-lo e protegê-lo. 

3. De sua concepção juspolítica extrai-se que o direito ao confronto impõe que o 

saber testemunhal contrário ao réu seja transmitido ao processo em atenção ao paradigma de 

seu conteúdo. Esse paradigma confrontativo é um modelo teórico aqui adotado, segundo o 

qual o conhecimento probatório incriminador deve ser apresentado (i) em audiência pública, 

(ii) na presença do juiz natural, (iii) na presença do acusado, (iv) com o compromisso do 

declarante em dizer a verdade, (v) com a identidade do declarante revelada ao acusado, e 

(vi) com a oportunidade de inquirição oral direta. 

4. O direito ao confronto é incindível em um momento processual específico, qual 

seja, a produção, em juízo, da prova testemunhal contrária ao réu. Por outro lado, para se 

assegurar a necessária e ampla proteção deste direito, não se pode restringir sua incidência 

ao conhecimento probatório de quem formalmente é considerado testemunha. Assim, para 

fins de incidência do direito ao confronto, demonstrou-se a necessidade de se adotar uma 

acepção ampla do conceito de testemunha, a abarcar qualquer fonte pessoal de prova que 

possa transmitir ao processo declarações contrárias ao acusado. Nessa acepção ampla, estão 

também incluídos os peritos, as vítimas, o corréu incriminador etc. 
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5. A estrutura normativa do direito ao confronto é de norma-princípio. Tal direito 

não possui um caráter absoluto. Desse modo, diante de colisões com outros interesses de 

mesma hierarquia, é possível o direito ao confronto ceder, permitindo-se legítimas restrições 

em seu âmbito de proteção. 

6. Especificamente nas situações em que a “testemunha contrária” é um corréu (em 

acepção ampla), foram traçados dois sentidos para a expressão “declarações do corréu” — 

delimitação necessária aos estudos posteriormente empreendidos. 

7. Em um primeiro sentido, as declarações do corréu são elementos de prova, 

correspondendo aos dados objetivos que carregam em seu conteúdo informações prejudiciais 

à posição processual do réu incriminado. Essas informações, para além de contrárias ao réu, 

são informações verdadeiramente nocivas. Esse enorme prejuízo justifica-se, de um lado, 

pela proximidade do corréu em relação aos fatos objeto da imputação, o que muitas vezes 

expressa um conhecimento sem o qual a tese acusatória não é possível sequer restar 

demonstrada. De outro, justifica-se pela posição de titular de direitos da pessoa 

criminalmente acusada, o que lhe permite falsear e mentir, para obter benefícios penais ou 

se esquivar de qualquer responsabilidade penal mais gravosa para si. Esse “rosto dúplice de 

Jano” traduz uma possibilidade real de erro judiciário na decisão que se ampara nas 

declarações do corréu. 

8. Em um segundo sentido, as declarações do corréu podem ser meio de prova, na 

medida em que serão as atividades através das quais os elementos de prova serão 

apresentados ao julgador de mérito. Esse “meio de prova gênero” congrega o interrogatório 

judicial e a tomada de declarações de um imputado em procedimento conexo. 

9. O estudo de nosso tema-problema na perspectiva de outras jurisdições 

estrangeiras e internacionais permitiu-nos traçar paralelos, que se mostraram pertinentes e 

cooperativos à formação da base teórica ao enfrentamento do paradigma confrontativo 

brasileiro e da própria análise da incorporação do direito ao confronto em nosso 

ordenamento. 

10. Nos EUA, o direito ao confronto, de acordo com a concepção atual da Suprema 

Corte, traçada em Crawford v. Washington, torna inadmissível qualquer declaração 

testemunhal contrária ao acusado, a menos que o declarante compareça em juízo, ou, se o 

declarante não estiver disponível por motivos justificáveis, que o acusado tenha tido uma 

oportunidade prévia de proceder ao cross-examination. Ao lado desse precedente, em 
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relação às declarações do corréu, analisou-se a Bruton rule, traçada pela Suprema Corte no 

julgamento do caso Bruton v. United States. Por esse precedente, a confissão extrajudicial 

de um corréu é inadmissível como prova para incriminar outro réu, por violação à Sexta 

Emenda. 

11. Pelo estudo das jurisdições inglesa e italiana, a principal constatação útil a ser 

registrada nessas sintéticas notas conclusivas é a respeito da primazia do paradigma 

confrontativo como forma de transferir ao julgador de mérito o saber de natureza 

testemunhal contrário ao réu. Nessas jurisdições, o julgador de mérito, via de regra, não toma 

contato prévio com os elementos de prova testemunhal (em acepção ampla) produzidos 

extrajudicialmente. A despeito das várias exceções, seus sistemas processuais penais 

assentam-se de modo a primeiro se envidar esforços para a produção da prova em atenção 

ao direito ao confronto. Assim, pode-se afirmar que, nesses países, a regra geral é, primeiro, 

a apresentação do conhecimento probatório incriminador em atenção ao paradigma 

confrontativo. Como exceção, declarações não confrontadas, produzidas extrajudicialmente, 

poderão ser apresentadas como prova acusatória. 

12. Após, foram analisadas as jurisprudências do TEDH, do CDHNU e da CIDH. 

Essas jurisdições internacionais analisam o direito ao confronto como essencial para um 

processo justo, imergindo-o como manifestação da paridade de armas e do devido processo 

legal. Contudo, nenhuma dessas instâncias apresenta um verdadeiro conteúdo para a 

interpretação de suas cláusulas de confronto, deixando à discricionariedade das jurisdições 

domésticas a incumbência de traçar suas próprias regras para proteção deste direito 

fundamental. 

13. O paradigma confrontativo e as declarações do corréu foram, então, analisados 

à luz do ordenamento processual penal brasileiro. Pode-se observar que o aparato legislativo 

nacional, não obstante a inexistência de referência interna a uma cláusula de confronto, 

traduz satisfatório atendimento ao modelo teórico de aplicação deste direito fundamental. 

Também aqui se admitem algumas legítimas restrições ao direito ao confronto. Por exemplo, 

a determinação da retirada do réu da sala de audiências durante o interrogatório do corréu 

incriminador, caso existam concretas ações do primeiro no sentido de intimidar ou ameaçar 

o segundo e com isso interferir na idoneidade da colheita da prova. Outro exemplo de 

legítima restrição é a produção da prova em audiência em segredo de justiça, quando 

justificável. Por outro lado, há restrições inconstitucionais, como é o caso do completo 

anonimato do corréu e da adoção do revogado sistema presidencialista como procedimento 
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probatório para a produção da prova testemunhal (em acepção ampla). À parte de eventuais 

patologias, a conclusão foi pelo adequado paradigma confrontativo em solo brasileiro, não 

obstante passível de desejosos aperfeiçoamentos epistêmicos e legislativos. 

14. A aplicação do direito ao confronto em relação às declarações do corréu leva à 

sua potencial colisão com o direito ao silêncio deste último. Ambos são direitos de mesma 

hierarquia, os quais devem ser acomodados no sistema de modo a que ambos sejam, em 

máxima medida possível, assegurados e protegidos. Nessa colisão, contudo, percebe-se um 

antagonismo extremo: dialética comunicacional vs. ausência de comunicação. Todavia, o 

exercício do direito ao silêncio é discricionário de seu titular, enquanto que o direito ao 

confronto não depende apenas da vontade de seu titular em realizar um exercício defensivo. 

Dessa maneira, cabe à lei a solução da colisão, estipulando previamente em tais e quais 

situações o corréu incriminador deverá responder às perguntas da defesa do réu incriminado, 

sem possibilidade de exercitar seu direito de se calar. Nesse sentido, a única norma em vigor 

a privilegiar o direito ao confronto é o § 14 do art. 4º da Lei nº 12.850/13. Nas demais 

hipóteses, deve ser assegurado ao corréu a faculdade de não responder às perguntas que lhe 

forem formuladas, sempre que o processo no qual for depor guardar um vínculo probatório 

com o processo no qual é formalmente acusado. 

15. Como metodologia de enfrentamento do tema-problema, verificamos ser 

necessário delimitar, em um caso concreto, as declarações confrontadas e as declarações não 

confrontadas. Em apertada síntese, declarações confrontadas seriam aquelas fixadas no 

processo em atenção ao paradigma confrontativo, ainda que esse tenha sido legitimamente 

restringido. Por outro lado, declarações não confrontadas seriam aquelas produzidas fora do 

paradigma confrontativo e carentes de legítima justificativa para sua utilização. Como 

exemplo, as declarações não confrontadas poderiam vir a ser o termo de interrogatório 

policial do corréu; termos de colaboração premiada do corréu; os resultados de interceptação 

telefônica que contenham conversas do corréu; e o termo de declarações do corréu (em 

acepção ampla) juntado aos autos como prova emprestada. 

16. Para que declarações produzidas fora do paradigma confrontativo possam ser 

utilizadas como prova, é necessário existir um bom motivo (regra de necessidade) para impor 

tamanha restrição ao direito ao confronto. De todas as possibilidades que envolvem a 

“ausência” do corréu em juízo (não comparecimento para depor ou exercício do direito ao 

silêncio), concluiu-se que somente atos ilícitos do réu que geram a impossibilidade material 

da presença do corréu (e.g.: homicídio consumado) podem atender à regra da necessidade. 
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17. Em qualquer outra hipótese, a restrição não passa pelo filtro da regra da 

proporcionalidade, uma vez que o sistema possui numerosas outras alternativas que imporão 

menores restrições aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, nesses casos, as declarações 

não confrontadas do corréu incriminador não poderão ser valoradas pelo juiz ao decidir o 

mérito da causa. Esses elementos são abarcados por uma proibição de valoração 

independente, cujo fundamento constitucional é o direito ao confronto. Na prática, qualquer 

afirmação valorativa, que indique que as declarações não confrontadas do corréu serviram à 

formação do convencimento judicial, gera nulidade da sentença. E, se os demais elementos 

dos autos, sozinhos, não suportarem a condenação, a absolvição se impõe. 

18. Não obstante a conclusão de que, no plano abstrato das normas processuais 

penais, o paradigma confrontativo brasileiro satisfaz ao mínimo estipulado pelo direito ao 

confronto, reconhece-se que a proibição de valoração independente não impede, por 

completo, as contaminações do juiz por essas declarações não confrontadas — ainda que 

possa contê-las (as contaminações) em maior grau. Isso porque, pela estrutura do sistema 

processual penal brasileiro, as declarações não confrontadas chegarão ao julgador de mérito, 

quase sempre, antes de qualquer produção probatória de acordo com o paradigma 

confrontativo. 

19. Os fundamentos do direito ao confronto são pelo primado desta forma de 

apresentação da prova ao julgador de mérito. Não basta que alguma produção de prova 

ocorra de acordo com os corolários do direito ao confronto. É necessário que o paradigma 

confrontativo seja a forma como a prova é produzida. Ao não conceber o primado desta 

forma como a “regra de primeiro contato” do julgador com o conhecimento probatório 

incriminador, invariavelmente são mantidas todas as portas abertas para que, mesmo que 

inconscientemente, condene-se um cidadão com base em elementos de convicção 

produzidos unilateralmente pelo Estado, a portas fechadas, sem possibilidade de vigilância 

pública e transparente contra arbitrariedades e abusos, sem a presença do acusado ou seu 

defensor técnico. Ou seja, essa estrutura mantém viva a causa que historicamente deu 

fundamento juspolítico à concepção do direito ao confronto como direito fundamental. 

20. Por essas razões, afirmou-se que o direito ao confronto é mais um motivo que 

aponta a necessidade de um novo CPP, redigido em conformidade com a CF e com os 

tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil. Enquanto não for revogada a prevenção 

do juiz da fase de investigação preliminar; enquanto não for implementada a regra geral de 

primeiro contato com a prova aquela produzida de acordo com o paradigma confrontativo; 
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e enquanto não existir um genuíno juízo de admissibilidade da prova, o satisfatório 

paradigma confrontativo brasileiro perde todo seu significado. 

21. Em suma síntese, o direito ao confronto, no atual processo penal brasileiro, resta 

formalmente assegurado, mas material e sistemicamente negado. 
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