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RESUMO 
 

 

O Processo Penal viabiliza e regulamenta a intervenção estatal no 

âmbito das liberdades individuais, concedendo, por outro lado, garantia às pessoas 

de que somente poderão ter seus direitos restringidos se observado o procedimento 

legal e respeitados os direitos e garantias constitucionalmente previstos. 

 

A análise da evolução histórica do tratamento dado ao interrogatório 

permite constatar sua natureza jurídica, seja como meio de prova, de defesa ou, 

ainda, ambos, refletindo o perfil do Processo Penal no qual se encontra inserido. 

 

A elaboração de tratados internacionais influenciou o conteúdo das 

Constituições nacionais dos paises signatários. O Brasil incorporou à Constituição 

Federal de 1988 uma série de direitos e garantias individuais, concedendo ao 

Processual Penal uma feição eminentemente garantista, impondo a edição de leis 

para a adequação do Direito à nova realidade. 

 

As modificações implantadas no interrogatório garantem ao réu o 

efetivo exercício de seu direito de defesa, em respeito à Dignidade da Pessoa 

Humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. 
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SUMMARY 
 

 

Criminal Procedure enables and regulates the state interference with 

the individual freedom realm, granting, on the other hand, assurance to people that 

their rights can only be restricted upon observance of the legal process and as 

subject to the rights and guarantees provided for in the Constitution. 

 

The analysis of the historic evolution of the treatment ascribed to the 

procedural inquiry enables to verify its legal nature, either as a means of proof or of 

defense or, further, as both, it reflecting the profile of Criminal Procedure where it is 

inserted. 

 

The elaboration of international treaties influenced the content of the 

national Constitutions of signatory countries. Brazil incorporated to the Federal 

Constitution of 1988 a series of individual rights and guarantees, ascribing to 

Criminal Procedure a clearly guaranteeing nature, determining the issuance of laws 

for adequacy of Law to the new reality. 

 

The modifications implemented in the procedural inquiry ensure to 

defendant the actual exercise of his right to defense, as regards the Human Being 

Dignity as a fundament of the Democratic State of Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A discussão a respeito das finalidades do Processo Penal não é 

recente.  

 

De um lado, o Processo Penal reconhecido como instrumento de 

força do Estado, limita a liberdade individual e impõe condutas; de outro, é tido 

como escudo de defesa voltado à proteção e garantia individual.  

 

Nesse contexto, a interpretação das leis e, como reflexo, a 

efetivação dos atos processuais pode assumir matizes diversos em 

consonância com as finalidades assumidas pelo Processo Penal. O 

interrogatório judicial não foge a esta regra; ora utilizado como meio de prova, 

ora como meio de defesa, sempre espelhando o contexto jurídico em que está 

inserido.  

 

No Brasil, apesar das alterações introduzidas na sistemática do 

interrogatório, o certo é que este importante momento processual ainda é visto 

pelos operadores do direito como sendo algo de importância reduzida, mesmo 
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em se tratando da primeira e única oportunidade de se trazer aos autos de 

forma genuína e imediata a versão do acusado, momento no qual também o 

defensor inicia de forma efetiva a sua participação na instrução processual. 

 

Em busca de uma explicação sobre os motivos que levam a esse 

posicionamento de aparente desdém em relação a ato processual tão 

importante, mostra-se necessário o aprofundamento na análise da natureza 

jurídica do interrogatório.1 Analisando a evolução histórica deste instituto 

podemos constatar significativa evolução decorrente do desenvolvimento dos 

direitos individuais. 

 

Considerando o Direito posto pelo Estado em face do indivíduo 

como sujeito da persecução penal, temos o interrogatório como foco de 

análise, destacando-o do Processo Penal, extraindo suas características e 

buscando sua natureza jurídica no correr da história, para traçar um paralelo 

entre a visão global do Processo Penal – como instrumento do Estado ou como 

escudo individual em face daquele – e o interrogatório – como meio de prova 

ou como meio de defesa. 

 

 
1 Adota-se a expressão “natureza jurídica” no sentido de se estabelecer a função do interrogatório no 
procedimento instaurado para apuração da prática de infração penal. 
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O interrogatório tem sido visto como meio de provar a culpa do 

imputado (confissão), mas nem sempre se caracterizou como o exercício de 

um direito conferido ao acusado a ser ouvido perante autoridade competente.  

 

A história do homem mostra uma gradativa evolução do 

ordenamento jurídico rumo à proteção dos direitos individuais contra a 

desenfreada intervenção estatal na liberdade do homem. Apesar das inegáveis 

oscilações em direção ao recrudescimento das relações entre Estado e 

indivíduo, pode-se concluir tratar-se de simples espasmos totalitários, isolados, 

localizados e passageiros, em uma vã tentativa de conter o avanço em direção 

a um Estado Democrático de Direito.  

 

A discussão doutrinária entre identificar-se o interrogatório como 

meio de prova, ou, meio de defesa, espelha, na mesma medida, a visão a 

respeito dos próprios fins do Processo Penal, ora como instrumento de força do 

Estado voltado à manutenção da paz social, ora como escudo individual 

voltado a limitar a sanha intervencionista estatal na liberdade das pessoas. 

 

A despeito de o Processo Penal brasileiro estar submetido como 

um todo a uma série de princípios que o norteiam, também é verdade que 

existem subdivisões do Processo Penal que disciplinam de forma peculiar a 

realização do interrogatório (como exemplo o Juizado Especial Criminal), e em 
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cada uma delas pode-se sentir uma oscilação da natureza jurídica deste 

instituto. 

 

Trata-se de uma opção do legislador, ora em dar primazia ao 

Estado como objeto de tutela do Processo Penal (interrogatório como meio de 

prova), ora em preferir esta proteção ao indivíduo e à sua liberdade 

(interrogatório como meio de defesa). Tal disparidade reflete, também, a 

demora do legislador em agregar à legislação infraconstitucional os novos 

valores e princípios estabelecidos constitucionalmente e acolhidos pela 

doutrina. 

 

O direito ao silêncio, a força probatória da confissão, a 

possibilidade da participação das partes na colheita das declarações do 

acusado e os princípios constitucionais do Processo Penal foram objeto de 

análise do trabalho, na medida em que são sintomáticos da natureza conferida 

ao interrogatório em determinado sistema jurídico, com maior ou menor grau 

garantista. 

 

A edição de várias leis alterando a sistemática do interrogatório 

judicial nos permitiu arriscarmos lançar um olhar ao futuro, tentando desvendar 

os caminhos que serão percorridos pelo interrogatório. 
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Adotando-se essa sistemática entendemos com maior clareza o 

desenvolvimento do Processo Penal e, especialmente, do interrogatório desde 

suas origens e, até mesmo, vislumbrar em meio à incerta névoa do amanhã os 

caminhos que provavelmente poderão ser trilhados no futuro interrogatório. 
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2. CONCEITO 

 

 

O interrogatório judicial em matéria criminal é ato processual no 

qual se colhem as declarações do réu quanto à infração penal que se lhe 

atribui – autodefesa –, bem como a respeito de todas as circunstâncias 

relativas ao fato, com o intuito de formar a convicção do magistrado – fonte de 

prova. 

 

A palavra “interrogatório” tem sua origem na palavra latina 

interrogare, derivada das palavras inter, que significa entre, e rogare, que 

significa pedir. Hélio Tornaghi afirma que “Interrogatório, por antonomásia, é a 

inquirição do réu. Em sentido um pouco mais amplo é também a do indiciado, 

no inquérito”. 2

 

O interrogatório ocorre usualmente no início da fase instrutória, 

mas de acordo com o permissivo do artigo 185, do Código Penal, este ato 

 

2  Hélio TORNAGHI. Curso de processo penal. 10ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 363. 
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poderá ser realizado a qualquer momento no curso do processo 3, até mesmo 

ser refeito de ofício pelo Juiz ou a pedido das partes, nos termos do artigo 196, 

do mesmo Codex.  

 

Trata-se de um ato processual de suma importância, pois é nele 

que o acusado – pessoalmente e através de seu defensor – exercita o 

contraditório e a ampla defesa, apresenta sua versão e esclarecimentos a 

respeito dos fatos e formula as suas teses defensivas, o que pautará a coleta 

da prova a ser produzida em juízo. 

 

Assim, sempre que possível a sua realização é obrigatória, 

permitindo ao réu, com isso, o exercício da autodefesa através de sua narrativa 

dos fatos, concedendo ao magistrado os elementos necessários não só para a 

formação da sua íntima convicção a respeito da culpabilidade do agente, mas, 

também, para a fixação do quantum da pena, podendo, inclusive, confessar os 

fatos a ele imputados na denúncia e, com isso, ser beneficiado pela incidência 

da atenuante genérica da pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do 

Código Penal.  
 

3 “Réu revel que comparece perante a autoridade judiciária no curso do feito. Ato indispensável à sua 
validade. Prejuízo presumido, por interferir com o contraditório. Vício declarado ex officio. Aplicação 
dos arts. 185 e 564, segunda figura, do CPP.- ‘É absolutamente nulo o processo quando, deixando de ser 
revel, o réu comparece a ato da instrução, mas não é interrogado, como determina o art. 185 do Código 
de Processo Penal”  (TACRIM-SP – AP – Rel. Haroldo Luz – RT 641/346). 
 “Interrogatório. Realização. Momento.- ‘Com a inserção no Código Penal da atenuante da confissão 
espontânea, o interrogatório, quando não realizado no momento adequado, deve ser feito depois, sempre 
com o intuito de beneficiar o agente caso ele preste confissão, pois poderá ter a pena diminuída por força 
da minorante em questão. Em suma, pelo que se infere da redação do art. 185 do CPP, especificamente 
quando se inscreve no curso do processo penal a idéia de que o interrogatório, seja em repetição ou não, 
só pode ser feito até a sede de revisão criminal, claramente, quando a sentença já transitou em julgado, 
tanto que se ajuizou a rescisória, o interrogatório do peticionário inteiramente descabido” (TACRIM-SP 
– Rev. – Rel. José Habice – ADCOAS 8170653/1127). 
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Eduardo Espínola Filho ressalta a importância do interrogatório: 

 

“A necessidade de o juiz ouvir o acusado – contra quem 

se move a ação penal – é intuitiva, não só porque é o modo 

normal de verificar a autoridade a realidade de que vai 

defender-se, efetivamente, a pessoa a quem é imputada a 

infração penal, como ainda porque, competindo ao juiz, 

segundo a expressa disposição do art. 42 do CP, determinar a 

pena aplicável e fixar-lhe a quantidade, levada em 

consideração a personalidade do agente, é esse contato que 

proporcionará elementos para controlar, conhecendo os 

pensamentos, as idéias e o modo porque os expõe o réu, a 

impressão, que, acerca do caráter dele, lhe dêem as 

circunstâncias do fato e os antecedentes do seu autor.” 4

 

Estabelece o artigo 8º, 1, da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) como garantia judicial que: 

 

 “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

 
4 Eduardo ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado. Rio de Janeiro: Vorsoi, 
1954, p. 7. 
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anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela...”  

 

Com a evolução do Estado totalitário ao Estado Democrático de 

Direito, o interrogatório paulatinamente agregou a si o perfil de meio de defesa 

– autodefesa –, permitindo ao acusado a apresentação de álibi, explicações ou 

justificativas voltadas à comprovação de sua inocência ou atenuação de sua 

culpabilidade, tornando possível – e hoje obrigatória – a presença de um 

advogado para acompanhamento do ato – defesa técnica –. 

 

Ao inserir os princípios do Processo Penal no Título II – Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais –, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos –, o legislador constitucional tornou-os imunes ao Poder 

Constituinte derivado reformador, criou uma limitação material, impedindo, com 

isso, que venham a ser objetos de emenda constitucional, somente podendo 

ser alterados com a elaboração de nova Constituição, nos termos do artigo 60, 

§ 4º, inciso IV, do Constituição Federal. 

 

Nesse sentido anota Alexandre de Moraes: 

 

“Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, 
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secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os 

direitos e garantias individuais. Tais matérias formam o núcleo 

intangível da Constituição Federal, denominado 

tradicionalmente por ‘cláusulas pétreas’. Lembremo-nos, ainda, 

que a grande novidade do referido art. 60 está a inclusão, entre 

as limitações ao poder de reforma da Constituição, dos direitos 

inerentes ao exercício da democracia representativa e dos 

direitos e garantias individuais, que por não se encontrarem 

restritos ao rol do art. 5º, resguardam um conjunto mais amplo 

de direitos constitucionais de caráter individual dispersos no 

texto da Carta Magna”. 5

 

O Brasil constitui-se em um Estado Democrático de Direito, tendo 

como um de seus fundamentos a Dignidade da Pessoa Humana – artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal –. Nesse sentido, diversos princípios 

norteadores do Processo Penal, destinados a estabelecer a forma e os limites 

da intervenção do Estado na vida do cidadão, foram erigidos à categoria 

constitucional. 

 

A previsão constitucional dos princípios do Processo Penal não só 

estabelece limites à sanha intervencionista do Estado na liberdade individual 

como, também, confere legalidade à invasão estatal na vida do cidadão, 

 
5 Alexandre de MORAES. Direito Constitucional. 6ª edi. rev. ampl. e  atual. com a ec nº 22/99. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 506. 



 - 20 -

  

                                           

tornando-os princípios a luz dos quais deverão ser redigidos, lidos e 

interpretados todos os demais textos legais. 

 

Marco Antonio Marques da Silva assinala que: 

 

 “A dignidade humana existe em todos os indivíduos e 

impõe o respeito mútuo entre as pessoas, no ato da 

comunicação, e que se opõe a uma interferência indevida na 

vida privada pelo Estado”. 

(...) 

“A dignidade da pessoa humana é o reconhecimento 

constitucional dos limites da esfera de intervenção do Estado 

na vida do cidadão e por esta razão os direitos fundamentais, 

no âmbito do poder de punir do Estado, dela decorrem, 

determinando que a função judicial seja um fator relevante para 

conhecer-se o alcance real destes direitos. Desta forma, a 

concretização e a eficácia jurídica de um direito ocorrem com a 

manifestação dos órgãos do poder judiciário que lhe dão 

eficácia”. 6

 

O direito reproduz os valores éticos e morais dominantes em 

determinada sociedade e num dado momento histórico. Por sua vez, o 
 

6 Marco Antonio Marques da SILVA. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 1 e 5. 
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Processo Penal busca regulamentar o relacionamento entre o Estado e o 

indivíduo, ora restringindo a liberdade individual ora limitando a intervenção do 

Estado na vida particular do indivíduo. 

 

Em um regime de governo totalitário o Processo Penal é 

eminentemente guiado pela vontade soberana do Estado, reduzindo-se a 

liberdade individual pelos interesses “maiores” da nação.   Por outro lado, em 

um Estado de cunho liberal o foco de atenção é o indivíduo como sujeito de 

direitos e deveres, ator principal no processo e armado de direitos e garantias 

individuais. 

 

Até mesmo o silêncio do acusado, antes recebido e interpretado 

como confissão tácita, hoje é recebido tão somente como o exercício de um 

direito constitucionalmente previsto e assegurado, não podendo, por isso, ser 

interpretado em desfavor do réu. 

 

Os princípios do Processo Penal, como o devido processo legal, o 

contraditório, a ampla defesa, o princípio da inocência, entre outros, foram 

consagrados pela Constituição Federal, deixando ao plano infraconstitucional a 

sua regulamentação e implementação, possuindo, entretanto, eficácia 

instantânea, alterando imediatamente a interpretação das normas então 

vigentes e orientando na produção de novas leis, as quais deverão ser 

elaboradas à luz dos princípios constitucionais. 
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Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram 

editadas diversas leis visando à efetivação do contraditório e da ampla defesa. 

Neste sentido, o direito de ser ouvido em Juízo foi objeto de muitas inovações e 

especificamente o interrogatório judicial foi alvo de diversas alterações, sempre 

voltadas à implementação do sistema acusatório e em respeito ao devido 

processo legal. 

 

 A realização do interrogatório on line (virtual) é foco de intenso 

debate doutrinário. Não encontra vedação legal expressa e discute-se se sua 

prática levaria à violação dos princípios constitucionais do Processo Penal ou, 

por outro lado, permitiria a efetivação dos direitos do acusado. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

 

 

O interrogatório é um ato personalíssimo, não podendo o acusado 

ser representado neste ato nem substituído por seu defensor. Da mesma forma 

cabe somente ao Juiz proceder ao interrogatório do acusado na fase judicial, 

não podendo esta função ser delegada a ninguém mais. 

 

Trata-se de ato obrigatório, decorrente do imperativo legal do 

artigo 185, do Código de Processo Penal, exceção feita ao procedimento 

relativo aos crimes de imprensa, no qual o interrogatório deve ser requerido 7, 

bem como no caso da aplicação da suspensão condicional do processo (artigo 

89, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), sendo a denúncia recebida e 

suspenso o andamento processual antes mesmo da realização do 

interrogatório. Não aceita a proposta ou sendo revogada a suspensão, nos 

 
7 Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967, artigo 45 – “Recebida a denúncia, o juiz designará data para 
a apresentação do réu em juízo e marcará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e 
julgamento, observados os seguintes preceitos:” (...) “ III – poderá o réu requerer ao juiz que seja 
interrogado, devendo, nesse caso, ser ele ouvido antes de inquiridas as testemunhas”. 
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termos dos §§ 3º, 4º e 7º, torna-se obrigatória a realização do interrogatório do 

acusado. 8

 

Em regra o interrogatório é produzido oralmente, através de 

perguntas formuladas pelo juiz ao acusado, sendo as respostas ditadas pelo 

magistrado e reduzidas a termo pelo escrivão.  Ao final caberá às partes – 

defensor e promotor – apresentar as perguntas que entenderem cabíveis sobre 

dúvidas remanescentes. É possível, também, a coleta do interrogatório pelo 

sistema de estenotipia. 9

 

Há, entretanto, exceções.  

 

Ao surdo serão apresentadas perguntas por escrito. Sendo mudo, 

naturalmente as respostas também serão apresentadas na forma escrita. Não 

sendo alfabetizado ser-lhe-á nomeado intérprete para auxiliar o ato, da mesma 

 
8 Por se tratar de fase pré-processual, também não é imprescindível o interrogatório no inquérito policial. 
No mesmo sentido, não ocorre o interrogatório na fase preliminar do procedimento criminal especial 
criminal atinente aos crimes de menor potencial ofensivo. 
9 “PROVA - Testemunha - Oitiva realizada pelo processo de estenotipia - Admissibilidade - Método que 
permite a captação do depoimento com precisão e rapidez - Possibilidade de o juiz determinar que o 
estenotipista leia o contido no termo para que a testemunha ou as partes o assinem - Inexistência de 
direito líquido e certo a que o depoimento seja tomado pela forma tradicional - Mandado de segurança 
denegado - Inteligência do art. 216 do CPP e aplicação do art. 12 da Lei estadual 3.947/83”  
(TACrimSP – RT 634/294 ). 
9 “RÉU ESTRANGEIRO - Interrogatório judicial - Falta de intérprete - Inobservância do art. 193 do 
CPP - Irrelevância - Hipótese em que o acusado é boliviano, radicado no Brasil e que prestou as 
informações necessárias, onde o Juiz não teve dificuldade em entendê-lo e aquele a responder o que foi 
perguntado - Indeferimento do pedido de novo interrogatório - Constrangimento ilegal inexistente – 
‘Habeas corpus’ denegado”  (TJSP – RT 709/322).  
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forma se procedendo com relação às pessoas que não falarem a língua 

nacional. 10

 

No procedimento relativo aos crimes eleitorais disciplinado pela 

Lei nº 4.737/65 não havia a previsão de um interrogatório oral; recebida a 

denúncia, o imputado era citado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

sua resposta. Todavia, a recente edição da Lei nº 10.732, de 5 de setembro de 

2003, alterou a redação do artigo 359, do Código Eleitoral, determinando ao 

Juiz, após o recebimento da denúncia, designar dia e hora para o depoimento 

pessoal do denunciado, ordenando a sua citação e a notificação do Ministério 

Público. 

 

O interrogatório pode ser fracionado em duas etapas.  

 

Na primeira fase, chamada de interrogatório de identificação, o 

Magistrado realiza a identificação do réu, questionando-o acerca de sua 

qualificação – nome, naturalidade, estado civil, filiação, residência, profissão ou 

meios de sobrevivência, local, grau de instrução etc.  

 
10“HABEAS CORPUS - Objetivo - Nulidade de interrogatório - Inobservância do artigo 193 do Código 
de Processo Penal - Réu boliviano interrogado sem a presença de intérprete - Hipótese em que não ficou 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório - Inadmissibilidade - Caso de paciente radicado 
no Brasil - Prestação das informações necessárias no interrogatório - Magistrado, ademais, que não 
sentiu necessidade de intérprete - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada Sem prova 
de necessidade de intérprete no interrogatório do réu estrangeiro, não se reconhece nulidade por falta de 
sua nomeação. O Magistrado que interroga o réu estrangeiro é autoridade competente para decidir se o 
mesmo em Juízo carece ou não de intérprete” (Relator: Gentil Leite - Habeas Corpus n. 166.056-3 - São 
Paulo - 23.06.94).  
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A importância dessa etapa não se restringe simplesmente na 

individualização do acusado, pois nela poderão ser carreados aos autos 

diversos elementos com importantes repercussões penais e processuais, como 

a menoridade do réu (relativa ou absoluta) 11, parentesco com a vítima 12, além 

de outras circunstâncias de caráter pessoal relevantes para a aplicação e 

cálculo da pena. 

 

Na segunda parte, chamada de interrogatório objetivo ou de 

mérito, o Juiz passará a questionar o acusado sobre o mérito das acusações, 

se são verdadeiras ou não, onde estava na hora dos fatos, se conhece a vítima 

e as testemunhas ou contra elas tem algo a alegar, questionando o réu, ainda, 

sobre todas as circunstâncias do crime e as pessoas nele envolvidas. 

 

 
11  “PENA - Redução - Admissibilidade - Hipótese em que fora considerada a menoridade do agente para 
reduzir a pena carcerária - Recurso parcialmente provido” (Relator: Alberto Marino - Apelação 
Criminal n. 157.876-3 - São Paulo - 20.06.94). 
   “IMPUTABILIDADE PENAL - Prova - Certidão de batismo - Documento que demonstra que o 
acusado era menor de dezoito anos à época dos fatos - Admissibilidade como meio apto a demonstrar a 
menoridade do agente - Inteligência da Súm. 74 do STJ” (TACrimSP - RT 815/594).  
12 “CRIME CONTRA OS COSTUMES - Pena - Causa especial de aumento - Delito cometido por 
ascendente da vítima - Impossibilidade de funcionar também como agravantes genéricas do art. 61, II, 
"g" e "h", do CP - Aplicação do art. 226, II” (TJSP – RT 652/276).  
  “FALSO TESTEMUNHO - Não caracterização - Depoimento praticado em processo criminal ajuizado 
contra a própria irmã - Testemunha não compromissada - Preservação da harmonia familiar - Ausência, 
ademais, de informação sobre a faculdade de recusar-se a depor - Absolvição decretada - Recurso 
provido. O Estatuto Processual Penal está afinado com o Código Penal que, pelas mesmas nobres razões 
de respeito à solidariedade que deve existir entre os membros de uma família, exime de pena o 
ascendente, o descendente, o cônjuge ou o irmão do criminoso que o auxilia a subtrair-se à ação da 
autoridade” (Apelação Criminal n. 147.887-3 - Junqueirópolis - 1ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira 
Passos - 19.06.95 - V.U.).  
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Determina o artigo 394 do Código de Processo Penal que o Juiz, 

ao receber a peça inicial da ação penal, deverá mandar citar o réu para ser 

interrogado. 

 

Dispõe o artigo 185 do Código de Processo Penal que o 

denunciado será interrogado no curso do processo, do que decorre que a 

qualquer momento anterior ao trânsito em julgado definitivo da sentença pode e 

deve ser realizado o interrogatório. 13  

 

Além disso, o Juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de 

qualquer das partes, poderá refazer o interrogatório já realizado, conforme lhe 

permite o artigo 196 do Código de Processo Penal. 14

 

Caso o réu esteja presente em audiência e não seja interrogado, 

estará configurada a nulidade prevista no artigo 564, inciso III, do Código de 

Processo Penal.  15

 
13 “INTERROGATÓRIO JUDICIAL - Réu citado por edital - Prisão posterior - Oitiva do mesmo antes da 
sentença - Indeferimento - Ilegalidade - Interrogatório obrigatório - Inteligência do art. 185 do Código 
de Processo Penal” (STF - RT 678/395).   
14 “TÓXICO - Exame de dependência - Réu que insistentemente referiu-se ao seu vício - Apuração da 
inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu - Dúvida que deverá ser sanada - Conversão do 
julgamento em diligência - Novo interrogatório do réu indagando-se eventual dependência - Realização 
do exame em caso afirmativo - Recurso provido para esse fim” (Relator: Celso Limongi - Apelação 
Criminal n. 153.718-3 - São Carlos - 24.03.94).  
   “INTERROGATÓRIO - Prova - Pedido de novo interrogatório do réu - Juiz que deve aquilatar a 
conveniência ou não da produção probatória - Decisão de deferimento ou indeferimento da pretensão 
que não implica em prejulgamento, porque orientada pelos princípios da oficialidade e economia 
processuais - Inteligência do art. 196 do Código de Processo Penal” (TJSP - RT 796/593). 
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4. NOTÍCIA HISTÓRICA 

 

 

Na antiguidade 16 não existiam regras para a apuração do crime. 

Havia a chamada vingança privada. A vítima ou sua família reagiam à agressão 

contra seu direito de forma imediata e desmesurada, sem qualquer formalidade 

ou cautelas para a efetiva apuração do delito, não se podendo falar em um 

procedimento penal para a apuração da verdade, e, conseqüentemente, 

inexistia o interrogatório na forma com que conhecemos. 

 

Nessa época não existia um Processo Penal voltado à apuração 

da verdade, mas tão somente ações desregradas voltadas à comprovação da 

culpa do imputado e a imposição de uma pena, pois a realidade dos fatos e sua 

 
15 “PROCESSO - Nulidade - Falta de interrogatório do acusado - Réu revel que comparece perante a 
autoridade judiciária no curso do feito - Ato indispensável à sua validade - Prejuízo presumido, por 
interferir com o contraditório - Vício declarado ‘ex officio’. Aplicação dos arts. 185 e 564, lll, "e" 
segunda figura, do Código de Processo Penal” (TACrimSP- RT 641/346).   
   “INTERROGATÓRIO - Nulidade - Ocorrência - Ausência de oitiva quando o acusado estava à 
disposição da Justiça - Violação do princípio constitucional da ampla defesa - Inteligência do art. 564, 
III, e, do Código de Processo Penal”  (TJRS - RT 812/666).   
   “CERCEAMENTO DE DEFESA - Processo crime - Interrogatório não realizado, por ser considerado 
intempestivo - Acusado que o pleiteou nas alegações finais, quando constituiu defensor - Nulidade - 
Concessão de ‘habeas corpus’ - Inteligência dos arts. 185 e 564, III, ,e", do Código de Processo Penal”  
(TACrimSP – RT 547/328).  
16  A Idade Antiga foi o período que se estendeu desde a invenção da escrita (cerca de 4000 a 3500 a.C.) 
até à queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.) e início da Idade Média (século V).a IDADE 
MÉDIA

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/4000_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/3500_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
http://pt.wikipedia.org/wiki/476
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_V
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autoria já eram pressupostas pela vítima e não necessitavam ser provadas. O 

fim primordial era o de aplacar o sentimento de vingança e, com isso, fazer-se 

“justiça”.  

 

Não existia o Processo Penal como conhecemos hodiernamente. 

O próprio ofendido fazia a acusação e o interrogatório, quando ocorria, era 

realizado através da tortura para se obter a confissão e, especialmente, como 

uma forma de antecipação da pena. 

 

Na Índia, por volta dos séculos XIII ou XII a.C., o Código de Manu 

já previa a confissão como meio de prova. No Direito antigo a confissão era 

supervalorizada e considerada suficiente como único meio de prova para 

fundamentar uma condenação, sempre se admitindo a tortura para atingi-la. 

 

Em Roma houve três períodos distintos no Processo Penal: 1. o 

período comicial era caracterizado pela informalidade na colheita e análise das 

provas e o julgamento efetivado pelo povo em comícios; 2. o período das 

quaestiones perpetuae, em que a jurisdição era delegada a tribunais ou juízes 

em comissão; 3. e o período da extraordinária cognitio, no qual os direitos dos 

magistrados foram ampliados fazendo ressurgir o processo de ofício, sendo 
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possível que os acusados pertencentes à classe inferior bem como os escravos 

fossem submetidos aos tormentos 17. 

 

Também no direito romano o interrogatório ocupava papel central 

na apuração dos fatos. Os acusados estavam obrigados a responder as 

indagações do magistrado e o réu confesso era tido como julgado, 

interrompendo-se o processo e considerando-o culpado. 

  

No direito grego vigorava o princípio da oralidade, cabendo às 

partes a produção de provas e, por isso, presumia-se a culpa, devendo o 

acusado demonstrar sua inocência. A acusação e o julgamento era direito do 

povo e o processo era público, admitindo-se o emprego de tortura contra as 

testemunhas e acusado para se chegar à confissão. Aristóteles descreve 

métodos a serem adotados para se conseguir extrair do interrogado a verdade, 

como as técnicas da exaustão, da irritação e da alternação de perguntas, 

destacando a necessidade de dissimular a finalidade da indagação.18

 

Em 1215, na Inglaterra, foi elaborada a Magna Carta Libertatum, 

documento que consagrou expressamente o princípio do devido processo 

legal. Todavia, em que pese a importante inovação legislativa, o referido texto 

 
17 Interrogatório mediante tortura. 
18 Aristóteles. Tópicos e dos argumentos sofísticos. In: Eudes OLIVEIRA. A técnica do interrogatório. . 
3ª ed. rev. e aum. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 116-119. 
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legislativo destinava-se à proteção dos privilégios dos barões e dos homens 

livres, não alcançando àqueles que não eram livres.  

 

Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com a 

estruturação das sociedades modernas, o jus puniendi passou a ser controlado 

pelo soberano, o qual exercitava o poder como representante direto de Deus e 

em seu nome punia os criminosos. Nesta fase o Processo Penal adotava o 

sistema inquisitivo, no qual as funções de juiz e acusador eram exercidas por 

uma só pessoa e réu era tratado como simples objeto do Processo Penal, 

desprovido de quaisquer direitos ou garantias. 

 

O Direito Canônico caracterizou-se inicialmente por instituir o 

processo público, estando presente a acusação e também a defesa. Todavia, 

com o crescimento do cristianismo e o reconhecimento da Igreja como Estado 

foi instituída a Inquisição, procedimento que poderia ser iniciado por uma 

denúncia prévia ou ato de ofício do juiz, o qual também reunia as provas da 

culpabilidade do réu e proferia a sentença condenatória, sem a necessidade da 

participação de um particular que desse andamento processual. 

 

Em 20 de abril de 1233, o Papa Gregório IX (1227-1241), editou 

duas bulas que marcaram o início da Inquisição, período em que a Igreja 

Católica Romana perseguiu, torturou e matou inimigos, acusando-os de 

hereges. A bula Licet ad capiendos marcou o início da Inquisição. 
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Em 1244 o Papa Inocêncio IV (1243-1254) aprovou a legislação 

penal de Frederico II, e, em 1252, proclamou a Lex Ad Extirpanda, admitindo a 

tortura como forma oficial de interrogatório.  

 

Na Inquisição a própria denúncia já era prova de culpabilidade, 

cabendo ao acusado a prova de sua inocência. O acusado era mantido 

incomunicável, o julgamento era secreto e o acusado tinha que prestar 

juramento de dizer a verdade e nunca revelar qualquer fato a respeito dele no 

caso de ser solto. Nenhuma testemunha era apresentada contra ele, nenhuma 

lhe era nomeada. 

 

A tortura só era aplicada depois que a maioria do tribunal decidia 

que o crime tornara-se provável. A confissão podia dar direito a uma 

penalidade mais leve. A tortura também podia ser aplicada para que o acusado 

indicasse nomes de co-autores de heresia. Não havia limites de idade para a 

tortura. 

 

O inquisidor Nicolau Eymerich (1320-1399) escreveu em 1376 o 

Directorium Inquisitorum (Manual dos Inquisidores), onde estabeleceu normas 

procedimentais a serem seguidas. 
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O Capítulo 3 do Manual dos Inquisidores descreve os métodos de 

interrogatório: 19

 

“O réu indiciado que não confessar durante o 

interrogatório, ou que não confessar, apesar da evidência dos 

fatos e de depoimentos idôneos; a pessoa sobre a qual não 

pesarem indícios suficientemente claros para que se possa 

exigir a abjuração, mas que vacila nas respostas, deve ir para a 

tortura. Igualmente, a pessoa contra quem houver indícios 

suficientes para se exigir a abjuração.”  

(...) 

“Finalmente, Quando se pode dizer que alguém foi 

‘suficientemente torturado’? Quando parecer aos juízes e 

especialistas que o réu passou, sem confessar, por torturas de 

uma gravidade comparável à gravidade dos indícios. 

Entenderão, portanto, que expiou suficientemente os indícios 

através da tortura (ut ergo intelligatur quando per torturam 

indicia sint purgata).” 

“Como o réu confirma a confissão efetuada sob tortura? 

O escrivão pergunta-lhe depois da tortura: Lembras-te do que 

confessaste ontem ou anteontem sob tortura? Então, repete 

tudo agora com total liberdade". E registra a resposta. Se o réu 

não confirmar, é por que não se lembrou e, então, é novamente 

submetido à tortura.”  
 

19 Antônio Orlando de Almeida PRADO. Código de Hamurabi, Lei das XII Tábuas, Manual dos 
Inquisidores, Lei do Talião. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 80/81. 
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No ano de 1532 a Lex Carolina permitiu a busca da confissão 

através da realização de sessões de tortura sempre que houvesse indícios que 

apontassem para a culpa do acusado.  

 

O Direito Romano-Canônico difundiu-se por toda a Europa. Em 

Portugal foram publicadas as Ordenações Afonsinas (1446), sucedidas pelas 

Ordenações Manuelinas (1521). Na Espanha foram editadas as Ordenações 

Filipinas (1603). A Inquisição foi abolida em Portugal somente em 1821 e na 

Espanha em 1834. 

 

Com a evolução para sociedades mais democráticas o 

investigado passou a ser considerado como sujeito de direitos e garantias, com 

isso não só foram, paulatinamente, deixados de lado os métodos cruéis de 

apuração da verdade, como também o processo da apuração da verdade 

passou a obedecer a princípios, como o da legalidade, publicidade, 

contraditório e ampla defesa, entre outros. 

 

O interrogatório que antes era simples meio de prova e, 

invariavelmente, destinada a produzir efeitos apenas contra o réu, passou a 

tomar contornos de efetivo meio de defesa, oportunidade dada ao acusado de 

apresentar sua versão aos fatos. 
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No século XVIII surgiram as idéias do Movimento Iluminista, 

destacando-se, entre outros, Descartes, Locke, Voltaire, Rousseau e 

Montesquieu. Para eles a sociedade ideal deveria buscar felicidade humana e 

isso só poderia ser alcançado através do respeito aos direitos naturais do 

homem. Pregavam a existência dos direitos fundamentais como a liberdade e a 

igualdade. 

 

Em 1.738, na Cidade de Milão - Itália, nasceu Cesare Bonesana, 

conhecido como Marquês de Beccaria, criminalista italiano que com apenas 26 

anos de idade escreveu no ano de 1.764 a obra intitulada Dei delitti e delle 

pene – Dos delitos e das penas –. Apresentou no livro uma séria crítica à forma 

em que o processo criminal era conduzido à época.  Entre outros pontos, 

questionou as acusações secretas, repudiou os interrogatórios sugestivos, o 

juramento imposto ao acusado de dizer a verdade, bem como o uso da tortura 

ao acusado para dele arrancar a confissão: 

 

 “Quem poderá defender-se da calúnia, quando esta se 

arma com o escudo mais sólido da tirania: o sigilo?”.  

(...) 

“Haverá, com efeito, interrogatório mais sugestivo do que 

a dor? O celerado robusto, que pode evitar uma pena longa e 

rigorosa, sofrendo com força tormentos de um instante, guarda 
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um silêncio obstinado e se vê absolvido. Mas a questão 

arranca ao homem fraco uma confissão pela qual ele se livra 

da dor presente, que o afeta mais fortemente do que todos os 

males futuros”.  

(...) 

“Consulte-se a experiência e se reconhecerá que os 

juramentos são inúteis, pois não há juiz que não convenha que 

jamais o juramento faz o acusado dizer a verdade”. 

(...) 

“Um homem não pode ser considerado culpado antes da 

sentença do juiz (...) A tortura é muitas vezes um meio seguro 

de condenar o inocente fraco e de absolver o celerado 

robusto”. 20

 

As doutrinas de Locke, Montesquieu e Rousseau, fundamentadas 

pela noção humanista de integridade e potencialidade do indivíduo, tiveram 

grande influência na consagração do valor moral da dignidade da pessoa 

humana na Declaração de Direitos de Virgínia e na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, que resultou da Revolução Francesa. 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de 

agosto de 1789, consagrou a presunção de inocência em seu artigo 9°: "Todo 

 
20 Cesare BONESANA. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1965, p. 57-74. 
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acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa 

deverá ser severamente reprimido pela lei". 

 

Esse princípio traz nítida coloração Iluminista. Montesquieu em 

sua obra “O Espírito das Leis” afirma que tudo pode ser feito se permitido em 

lei e em caso de infração, necessária é a prova para posterior condenação. 

Rousseau em “Contrato Social” esclarece que o homem nasce bom, a 

sociedade que o corrompe.  

 

Outro importante marco na direção da proteção dos direitos 

individuais foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 

dezembro de 1948, como uma resposta humanista às atrocidades da segunda 

Guerra Mundial. 

 

 Segundo Norberto Bobbio: 21

 

“A Declaração Universal representa a consciência 

histórica que a humanidade tem dos próprios valores 

fundamentais na segunda metade do século XX. É uma síntese 

do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas 

 
21 Norberto BOBBIO. A era dos direitos. 8ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 34. 
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não foram gravadas e uma vez para sempre. Quero dizer, com 

isso, que a comunidade internacional se encontra hoje diante 

não só do problema de fornecer garantias válidas para aqueles 

direitos, mas também de aperfeiçoar continuamente o conteúdo 

da Declaração, articulando-o, especificando-o, atualizando-o, 

de modo a não deixá-lo cristalizar-se e enrijecer-se em 

fórmulas tanto mais solenes quanto mais vazias”. 

 

Antonio Scarance Fernandes aponta a constitucionalização dos 

direitos e garantias individuais: 

 

“Na evolução do relacionamento indivído-Estado, houve 

necessidade de normas que garantissem os direitos 

fundamentais do ser humano contra o forte poder estatal 

invervecionista. Para isso, os países inseriram em suas 

Constituições regras de cunho garantista, que impõem ao 

Estado e à própria sociedade o respeito aos direitos 

individuais” 22  

 

 

 
 

 
22 Antonio Scarance FERNANDES.  Processo Penal Constitucional. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 13. 
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4.1. História do Interrogatório no Brasil 

 

 

As Ordenações do Reino foram o nascedouro do Direito brasileiro, 

mantendo o sistema inquisitivo característico dos regimes totalitários, sendo 

tratado o acusado como simples objeto de investigação e, por isso, não lhe 

reconhecendo direitos nem garantias. O interrogatório era visto simplesmente 

como um meio de se obter a confissão do acusado e, para tanto, eram 

admitidos quaisquer meios, inclusive a tortura. 

 

Conforme Enio Luiz Rosseto: 

 

“A propósito, pelo tempo que vigoraram as Ordenações 

Filipinas no Brasil, o juiz, no direito colonial, habituou-se a 

fundar toda a instrução nas contínuas perguntas ao réu, 

buscando todos os meios de extorquir a confissão, o que o 

impelia a uma habilidade sem escrúpulos, quer para a 

sugestão, quer para ciladas, que para o cansaço do 

interrogado; e, se ainda assim nada conseguisse, recorria às 

ameaças e depois aos tormentos; isto também se denomina 

tortura, expressão mais vulgarizada nos tempos idos”.23

 
 

23 Enio Luiz ROSSETTO. A confissão no processo penal. São Paulo: Atlas, 2001, p. 33. 
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Em 1822 o Príncipe Regente Dom Pedro I determinou que os 

juízes criminais cumprissem os ditames da Constituição da monarquia 

portuguesa. A Constituição Política do Império de 1824 estabeleceu um 

extenso rol de direitos fundamentais. Lei de 1828 fixou novas regras ao 

Processo Penal, impedindo que o réu fosse condenado sem antes ser ouvido. 

Em 1829 o legislador pátrio permitiu que o processo seguisse à revelia nos 

crimes cujas penas fossem mais leves. Seguiu-se o Código Criminal do 

Império, de 1830, e a ele o Código de Processo Criminal, de 1832.  

 

O Estatuto Criminal de 1830 extinguiu as devassas 24, 

estabelecendo quatro oportunidades para a realização do interrogatório: a 

primeira por ocasião da prisão em flagrante delito, quando o acusado era 

encaminhado à presença do juiz para se manifestar sobre as acusações 

formuladas pelo condutor e testemunhas; a segunda já na fase da formação da 

culpa, por ocasião da oitiva das testemunhas; a terceira perante o Conselho de 

Jurados ou júri de acusação; e a quarta perante o Conselho de Jurados ou júri 

de Sentença.  

 

A Lei nº 261, de 03 de dezembro de 1841 suprimiu o júri de 

acusação, reduzindo a três o número de interrogatórios. O Regulamento 120, 

de 1842, introduziu o termo de qualificação do réu. 

 

 
24 Processos secretos, inquirição ex officio sem a participação do acusado. 
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Proclamada a República aos 15 de novembro de 1889, foi 

promulgada a Constituição brasileira no ano de 1891, garantindo ao acusado 

em seu artigo 72, § 16, a mais plena defesa. Cada Estado da Federação 

passou a ter seu próprio Código de Processo Penal, sendo fracionada a 

unidade do sistema processual penal, cabendo a cada ente federativo a 

competência para legislar sobre processo, civil e penal, além de sua 

organização judiciária.  25

 

Aline Iacovelo anota que o interrogatório previsto nos antigos 

códigos e leis das unidades federadas era meio de defesa, destacando o 

Código de Processo do Distrito Federal, que em seu artigo 296, estabelecia 

que o juiz só perguntaria ao réu se queria prestar alguma declaração. 26

 

 

José Frederico Marques ressalta que: 27

 

"o golpe dado na unidade processual não trouxe 

vantagem alguma para nossas instituições jurídicas; ao 

contrário, essa fragmentação contribuiu para que se 

 
25 Promulgaram seus próprios códigos de processo os Estados do Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Amazonas, rio Grande do Norte, Paraná, Piauí, Paraíba, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Bahia, 
Espírito Santo e Santa Cataria, enquanto os Estados de São Paulo, Mato Grosso, Pará e Goiás 
continuaram sob a regência do Código Imperial. 
26 Aline IACOVELO. Natureza jurídica do interrogatório. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago. 
2002. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3123>. Acesso em 20. mar. 2006. 
27 José Frederico MARQUES. Elementos de direito processual penal. rev. e atua. por Eduardo Reale 
Ferrari – 2ª ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 104. 
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estabelecesse acentuada diversidade de sistemas, o que, sem 

dúvida alguma, prejudicou a aplicação da lei penal." 

 

A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 reunificou o 

Processo Penal, estabelecendo a competência da União para legislar em 

matéria processual. 

 

Aos 03 de outubro de 1941 foi promulgado o atual Código de 

Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, o qual concebeu o interrogatório como 

ato privativo do juiz, sem que as partes tivessem direito a dele participarem, 

podendo o silêncio do acusado ser interpretado em seu desfavor.  

 

Tendo recebido como herança colonial o sistema inquisitivo com 

raízes canônicas, o Brasil evoluiu o seu ordenamento jurídico-processual 

adotando o sistema acusatório. Em que pesem as oscilações históricas 28, o 

certo é que atualmente o acusado é cercado de todos os direitos e garantias 

constitucionalmente previstos, característicos de um Estado Democrático de 

Direito.  

 
28 Marion Brepohl de MAGALHÃES publicou na revista História: Questões & Debates o Manual do 
interrogatório, documento encontrado no acervo do Departamento de Ordem Política e Social – DOPS , 
sob a guarda do Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná. Constitui-se de um texto de autor 
anônimo, reproduzido e distribuído para as polícias políticas estaduais do Brasil à época da Ditadura 
Militar, pelo Serviço Nacional de Informações – SNI. Instruía sobre como se obter a confissão dos presos 
políticos por meio da coerção física e ou psicológica. Não há como não se notar grande semelhança com o 
Manual do Inquisidor, de Nicolau Eymerich, escrito em 1376. 
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5. A BUSCA DA VERDADE 

 

 

Verdade origina-se da palavra latina veritate, tendo o sentido de 

exatidão, realidade ou conformidade com o real.  

 

Anota José Frederico Marques: 29

 

“Descobrir a verdade é meio e modo de comprovação da 

exata situação concreta em que deve incidir a norma penal a 

ser jurisdicionalmente aplicada”.  

 

Em que pese sabermos que a verdade é única e não comporta 

graduação, não é menos correto afirmarmos que pode haver a apreensão 

apenas parcial da verdade, o que nos leva a concluir que podem haver 

diferentes “verdades” conforme a parcela da realidade percebida.  

 

 
29  José Frederico MARQUES. Elementos de direito processual penal. rev. e atua. por Eduardo Reale 
Ferrari – 2ª ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 63. 
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Não se satisfaz o Processo Penal com a mera verdade formal, 

segundo a qual a reprodução jurídica do fato exaure-se nas provas e 

manifestações trazidas aos autos pelas partes, não correspondendo 

necessariamente com a realidade dos fatos, sendo mínima, ou até mesmo 

inexistente, a iniciativa do juiz na produção de prova com o intuito de se 

descobrir a verdade.  

 

O Processo Penal lida com liberdades públicas, sendo ao Estado 

imposto o seu respeito. O sistema probatório adotado pelo Código de Processo 

Penal obedece a princípios que impedem ao Magistrado em se satisfazer com 

a simples verdade formal.  

 

A produção probatória não encontra limites na forma ou na 

iniciativa das partes, por vezes cumpre ao Juiz averiguar além dos limites 

artificiais da verdade formal, com o intuito claro e determinado de valer fazer a 

função punitiva em face daquele que realmente tenha cometido um ilícito 

penal.30  

 

Assim é que no Processo Penal a revelia não gera a confissão 

presumida. O silêncio do réu é amparado pela garantia constitucional de 

 
30 “PROVA - Reconhecimento pessoal - Réu preso - Juiz processante que, pelo fato de tal providência 
assegurar a efetiva apuração da verdade real, deve guardar a apresentação do acusado, antes de deferir 
o reconhecimento fotográfico” (STJ – RT 782/536).  
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permanecer calado (artigo 5º, LXIII, CF), não importando em confissão (artigo 

186, parágrafo único, e artigo 198, do Código Penal).  

  

Até mesmo a confissão do réu deve ser sopesada segundo os 

mesmos critérios adotados para os outros elementos de prova, sendo 

confrontada com o restante do conjunto probatório amealhado aos autos, a fim 

de verificar se existe compatibilidade ou concordância (art. 197 do Código de 

Processo Penal). 

 

No Processo Penal os direitos são indisponíveis, prevalecendo o 

interesse público, razão suficiente para o predomínio do sistema da livre 

investigação das provas. Assim sendo, é dever do juiz dar seguimento ao 

processo quando da inércia da parte, determinar ex officio a produção de 

provas e conhecer de circunstâncias sem a provocação das partes, tudo isso 

visando sempre ao completo esclarecimento da verdade real ou verdade 

material. 31

 

A verdade material (ou real ou substancial) é aquela que mais se 

aproxima da realidade, impulsionando o julgador para além da simples verdade 

formal, sempre em busca do conhecimento da realidade dos fatos.  

 
31 “REVELIA - Réu citado por edital - Suspensão do processo e do lapso prescricional - Produção 
antecipada de prova - Indeferimento - Inadmissibilidade - Medida que pode comprometer a busca da 
verdade real, diante da possibilidade de perda da prova - Antecipação, ademais, que não acarreta 
prejuízo ao réu, pois este estará assistido por defensor dativo e a prova testemunhal, a qualquer tempo, 
poderá ser refeita” (TJSP – RT 805/570).  
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Vincenzo Manzini afirma que a declaração de certeza da verdade 

é a meta de todo o ordenamento processual, seja ele penal ou não. Todavia, 

quando os particulares podem dispor livremente de seus interesses, um acordo 

entre eles pode excluir total ou parcialmente a verdade material sem dano ao 

ordenamento jurídico e com vantagens. Nesse contexto, no processo civil a 

verdade real pode ser suplantada pela verdade formal, seja pela necessidade 

ou pela oportunidade. Assim são as presunções, ficções, preclusões, 

transações etc. que obstruem a apuração da verdade. 

 

Esclarece ainda o citado autor, que no processo penal o juiz tem o 

poder e o dever de convencer-se livremente, ou seja, tratar de conseguir o 

conhecimento do fato que melhor responda à realidade. Não está obrigado a 

fundamentar sua decisão no que lhe apresentam as partes; tem a faculdade e 

o dever de ordenar e cumprir por iniciativa própria investigações ulteriores que 

entenda úteis ao esclarecimento da verdade. 32

 

Todavia, a verdade que deflui dos autos depende da análise e 

valoração do conjunto probatório amealhado, motivo pelo qual a melhor 

denominação é chamá-la de verdade judicial ou verdade processual, conforme 

Guilherme de Souza Nucci: 

 
32 Vicenzo MANZINI. Tratado de derecho procesal penal. Tradução de Santiago Sentis MELENDO y 
Marina Ayerra REDIN. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1951, p. 259-262. 
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“A verdade processual é aquela que emerge durante a 

lide em juízo, podendo ou não corresponder à realidade 

(probable truth, do direito anglo-ameridaco). Entretanto, será 

com base nela que o julgador irá proferir a sua decisão, na 

medida em que ‘não lhe é dado julgar segundo a própria 

consciência, igualmente não deve nem pode estimar provado o 

fato, fundado em suposições’.” 33

 

Na avaliação da prova o Código de Processo Penal adota como 

regra 34 o sistema da livre convicção fundamentada do juiz (ou persuasão 

racional) 35, o qual vincula a avaliação e decisão do julgador às provas trazidas 

ao processo sob a luz do contraditório. 

 

Conforme Marco Antonio Marques da Silva: 

 

“Da comunhão de todas as providências eventualmente 

tomadas com as demais atividades realizadas no desenrolar do 

procedimento, exsurge, determinantemente, um conjunto 

 
33   Guilherme de Souza NUCCI. O valor da confissão comomeio de prova no processo penal. 2. ed. rev. 
e ampli. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 51. 
34   Exceção à regra é o Tribunal do Júri, onde vige o sistema da íntima convicção do juiz relativamente à 
decisão dos jurados, os quais não motivam suas decisões. 
35 “PROVA - Insuficiência para a condenação - Dúvida quanto à materialidade e autoria do delito - 
Condenação que não pode se estear apenas na alta probabilidade desta ou daquela ou na íntima 
convicção do julgador, pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio - 
Aplicação do princípio "in dubio pro reo" e do art. 386, VI, do CPP - Absolvição decretada” (TJSP – RT 
619/267). 
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probatório. Sintetizado na reconstrução dos fatos, como 

moldurados na figuração legal, é exatamente esse conjunto 

probatório que propicia ao órgão jurisdicional deslindar a causa 

penal mediante a aplicação das normas de direito penal ao 

caso objeto de sua apreciação. Diante dele, ademais, 

analisando-o detidamente, é que o juiz forma o seu 

convencimento. É livre, por outro lado, para fazê-lo.” 36

 

Fernando da Costa Tourinho Filho 37 afirma que até mesmo na 

justiça penal a busca e o encontro da verdade real são limitadas pela 

falibilidade humana, e, por isso, o correto seria falar de ‘verdade processual’ ou 

‘verdade forense’, até porque, por maior que seja o esforço do Juiz na 

reconstrução histórica dos fatos, no mais das vezes o resultado poderá 

conduzi-lo a uma “falsa verdade real”. 

 

A verdade processual depende da atividade probatória das 

partes. A responsabilidade pela falta de correspondência entre a verdade 

processual e a material não é do Juiz, mas das partes que não cumprem, como 

deveriam, o ônus em matéria processual. Os princípios do in dubio pro reo, do 

onus probandi, e da livre convicção do julgador, não conduzem à certeza da 

verdade, mas simplesmente a uma solução judiciária, à “verdade” processual. 

 

 
36 Marco Antonio Marques da SILVA. A vinculação do juiz no processo penal. São Paulo: Saraiva, 1993, 
p. 8. 
37 Fernando da Costa Tourinho Filho. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 17 
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O Processo Penal de modelo acusatório limita a busca da 

verdade e nesse sentido anota Marco Antonio Marques da Silva: 

 

“A verdade material não pode ser acolhida de forma 

empírica, como ocorre nas ciências físicas, mas a valoração 

dos elementos de prova determina que se busque uma correta 

análise dos fatos deduzida do que podemos denominar de 

verdade judicial, ou como denomina Gomes Filho, verdade 

processual, que não é extorquida inquisitoriamente, ‘mas uma 

verdade obtida através de provas e desmentidos. 

Assim, a busca da verdade no processo penal deve ser 

feita com cautela, pois não se admite qualquer meio de prova, 

mas somente aqueles processualmente admitidos, ainda que 

desta limitação resulte um sacrifício à verdade material. Estes 

os princípios que orientam o direito penal e o processo penal, 

no Estado Democrático de Direito.” 38

 

A verdade processual aquela alcançada através do sistema de 

provas e contraprovas, onde as partes têm assegurado o direito de participar 

de todos os atos processuais em igualdade de condições, respeitados os 

princípios constitucionais, especialmente o do contraditório e ampla defesa, de 

forma a permitir que o julgador chegue a uma verdade processual equilibrada e 

não produzida unilateralmente, de forma inquisitorial. 

 
 

38 Marco Antonio Marques da SILVA. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 35. 
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6. OS SISTEMAS ACUSATÓRIO, INQUISITIVO E MISTO  

 

 

Tendo em vista as funções a serem desempenhadas no processo, 

este pode estruturar-se de três formas diferentes: o sistema inquisitivo, o 

sistema acusatório e o sistema misto. 

 

No sistema inquisitivo concentram-se no órgão julgador as 

funções de dirigir o processo e realizar a colheita da prova, sempre em busca 

da confissão do acusado, cuja culpa é presumida. Destacam-se como suas 

características: 1) concentração de poder nas mãos do juiz; 2) 

supervalorização da confissão do réu; 3) procedimento eminentemente escrito; 

4) julgadores irrecusáveis e permanentes; 5) procedimento sigiloso; 6) 

ausência de contraditório; 7) restrição à liberdade e à defesa do acusado. 

 

O sistema acusatório é caracterizado pela relação processual 

triangular – actum trium personarum –, onde o órgão jurisdicional reveste-se de 

imparcialidade e encontra-se eqüidistante das partes acusadora e acusada, 

ambas em pé de igualdade, sendo asseguradas as garantias do contraditório e 
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da ampla defesa. Tem como características principais: 1) separação entre as 

funções de acusar, defender e julgar; 2) liberdade de acusação; 3) liberdade de 

defesa e igualdade processual; 4) contraditório; 5) publicidade; 6) contraditório; 

7) oralidade; 8) liberdade pessoal do acusado; 9) ampla defesa; 10) juiz com 

limitações na sua atividade de dirigente processual. 

 

Hélio Bastos Tornaghi assim diferencia os dois sistemas: 39

 

“No processo inquisitório o acusado era objeto de prova e 

o interrogatório era meio de formar a convicção do juiz. A luta 

contra esse tipo de procedimento levou a muitos juristas a 

impugnar a finalidade probatória desse ato. Essa repugnância 

acompanha até nossos dias muitos escritores e algumas 

legislações 40, mas sem razão”. 

 

O sistema misto procura unir as virtudes dos sistemas acusatório 

e inquisitivo e tem como características essenciais: 1) divisão do processo em 

duas etapas, a primeira de instrução com características eminentemente 

inquisitivas, e a segunda de julgamento, adotando a forma do modelo 

acusatório; 2) primeira fase secreta, escrita e de iniciativa oficial, e segunda 

fase pública, oral, contraditória e concentrada. 

 
39 Hélio Bastos TORNAGHI. Curso de processo penal. 10ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997. 
40 O Código de Processo Penal italiano determina ao juiz dar ciência ao réu da acusação, das provas, da 
origem dessas provas e o convida a desculpar-se e indicar provas a seu favor. 
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O Brasil adotou o sistema misto, pois o procedimento penal é 

dividido em duas partes.  

 

A primeira é o inquérito policial, onde prevalece o sistema 

inquisitivo, pois não existe o contraditório, vigora o sigilo e a livre colheita da 

prova por seu presidente (delegado de polícia) e prevalece a forma escrita.  A 

segunda fase é a da ação penal propriamente dita, onde prevalece o sistema 

acusatório, caracterizado pela igualdade das partes, imparcialidade do juiz, 

publicidade, oralidade, contraditório e ampla defesa. 41

 

A adoção desse ou daquele sistema estruturante reflete de forma  

imediata no tratamento dado a cada ato processual e não poderia ser diferente 

quanto ao interrogatório, cuja natureza jurídica sofre influência direta do 

sistema adotado. 

 

No sistema inquisitivo o réu é mero objeto da persecução criminal 

e o interrogatório apenas o meio de se buscar a confissão do acusado, 

possuindo, portanto, natureza de meio de prova. Já no sistema acusatório o réu 

 
41 “INQUÉRITO POLICIAL - Crime contra a economia popular - Arquivamento, a requerimento do 
Ministério Público - Recurso ‘ex officio’ - Art. 7º da Lei 1.521/51 - Revogação pelo art. 129, I, da CF - 
Norma que baniu da administração da Justiça criminal o sistema inquisitivo e implantou o sistema 
acusatório - Titularidade recursal exclusiva do ‘Parquet’ quando pública a ação penal” (TARS – RT 
676/348).  
 



 - 53 -

  

é tratado como sujeito processual cercado de direitos e garantias, possuindo o 

interrogatório a natureza de meio de defesa. 

 

O sistema misto adotado pelo direito processual penal brasileiro é 

dividido em duas etapas. Na primeira impera o sistema inquisitivo e o 

interrogatório tem cunho probatório; na segunda rege o sistema acusatório, 

prevalecendo no interrogatório a natureza de meio de defesa. 
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7. PRINCÍPIOS 

 

 

O legislador Constituinte de 1.988 preocupou-se em inserir no 

texto da Carta Magna diversos princípios de natureza processual penal, 

tornando-os imunes às alterações oriundas de leis infraconstitucionais ou 

mesmo de emendas constitucionais 42, conferindo, com isso, maior segurança 

jurídica, evitando, assim, eventuais casuísmos políticos em detrimento da 

liberdade individual. 

 

Os princípios constitucionais inspiram e limitam o legislador 

infraconstitucional e orientam o aplicador do direito, tornando imperativa a 

análise desses paradigmas constitucionais para a melhor compreensão do 

Processo Penal e, consequentemente, do interrogatório judicial como um ato 

nele inserido. 

 

Procurou-se garantir as conquistas individuais do Estado 

Democrático de Direito, sobretudo porque este contexto a persecução penal 
 

42 Artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal: “Não será objeto de deliberação  a proposta de 
emenda tendente a abolir ... IV- os direitos e garantias individuais”. 
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caracteriza-se por limitações ao poder punitivo do Estado, protegendo o 

cidadão do arbítrio e da coerção estatal, resguardada a liberdade individual até 

prova da culpabilidade do réu, sempre respeitados o devido Processo Penal, o 

contraditório, a ampla defesa e seus corolários.  

 

Tratando-se o interrogatório judicial de ato fundamental à validade 

processual, deve subsumir-se aos princípios constitucionais do Processo 

Penal, pois nos princípios constitucionais limitadores da intervenção estatal na 

intimidade e privacidade do cidadão é que o Processo Penal encontra seu 

fundamento, e sendo o interrogatório judicial a oportunidade em que o cidadão 

tem de manifestar-se em face da pretensão punitiva estatal, deve estar ele 

amparado por todas as garantias constitucionais. 

 

Não se pode, dessa forma, estudar o interrogatório sem 

compreendê-lo como ato processual submetido às regras e princípios 

constitucionais e destinado à efetivação destas garantias.  43

 

 

 

 
43 “Entre nós, as Constituições, desde o Impérito, contemplaram normas de garantia individual, sendo 
nesse aspecto pródiga a Constituição atual, que, em seu art. 5º, apresenta extenso rol de regras 
destinadas a assegurar os direitos individuais e coletivos. Manteve preceitos das anteriores 
Constituições. Acrescentou outros. Formam todos um conjunto expressivo de garantias que informam 
todo o sistema brasileiro.” Antonio Scarance FERNANDES. Processo penal constitucional. 3ª edição 
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 14. 
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7.1. Devido Processo legal. 

 

 

O princípio do due process of law tem sua origem na Magna Carta 

de 1215.44 Trata-se de uma limitação ao Estado em prol do cidadão, impondo 

àquele o respeito aos direitos e garantias individuais no exercício de suas 

atividades persecutória e punitiva.  

 

A doutrina enfoca o devido processo legal sob os aspectos 

material 45 e procedimental 46. O aspecto material (ou substancial) diz respeito 

ao conteúdo da norma abstrata e sua produção legislativa (devido processo 

legislativo), enquanto o aspecto procedimental trata da execução e aplicação 

das leis pelo Poder Público no caso concreto.  

 

 
44 O artigo 39, da Magna Carta do Rei João Sem Terra continha a expressão legem terrae que acabou 
traduzida para a lingua inglesa como law of the land, dando origem ao princípio do due process of law 
(para nós o “devido processo legal”). 
45 Tema abordado pelo Desembargador Celso Limongi, em voto vencido proferido no julgamento da 
Revisão Criminal nº 260.338.3/0, do 3º Grupo de Câmaras Criminais, do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, 1º.06.2000, “para definitivamente buscar contornar os rigores da presunção de violência e da 
cominação mínima da pena, deixando de dar cumprimento á lei”, absolvendo o peticionário do crime de 
estupro por entender não caracterizada a violência presumida in casu.  
46 “Não é demais repetir-se, até que cale definitivamente em nosso meio jurídico, que o processo penal, 
mais do que a intrumentalidade (a que também serve), tem natureza constitucional; é uma garantia do 
indivíduo, uma defesa do cidadão contra, precisametne, o arbítrio. Contra os riscos de uma apuração 
informal, desordenada, imprecisa, genérica, casuística; por conseguinte, ao sabor de inclinações 
personalíssimas que fariam pender episódica, ocasionalmente para o maior ou menor rigor; na 
imponderabilidade; portanto, no franco antidireito” (TACRIM/SP – AP – Rel. Ary Belfort – 
JUTACRIM-SP 69/300). 
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O Devido Processo Legal irradia seus efeitos na esfera 

processual penal dando origem a todos os princípios do Processo Penal, 

inclusive o chamado devido Processo Penal. O devido processo legal impõe o 

respeito a todos os princípios a ele interligados, constituindo-se em uma malha 

garantista que se vê maculada como um todo mesmo que seja descumprida 

apenas em uma parte, mesmo que descumprido apenas um dos princípios 

constituintes. 47

 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) garante a 

todos os acusados o direito de que sua responsabilidade seja apurada de 

acordo com a lei, em julgamento público onde sejam asseguradas todas as 

garantias necessárias à sua defesa. 48  

 

A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – Pacto de 

San José da Costa Rica –, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 27, de 25 de 

 
47 “Para que se possa, assim, sancionar alguém, no devido processo penal, é preciso que ele possa se 
defender da conduta que lhe é imputada. Sem conduta empiricamente imputável, verificável e refutável, 
inexiste o contraditório. Sem contraditório, ausente devido processo legal, ilegítima e inconstitucional a 
decisão. Aceitas as inconstitucionalidades apontadas, o processo é mero simulacro do arbítrio!” (5ª 
TRJE-SC – HC 12/02 – Rel. Alexandre Morais da Rosa – j. 23.09.1992 – Bol. IBCCRIM 125/696). 
48 “Artigo 8 - Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela 
lei. Artigo 9 – Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10 - Todo o homem tem 
direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e 
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal 
contra ele. Artigo 11 - I) Todo o homem 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 a sua defesa. II) Ninguém poderá ser 
culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da 
prática, era aplicável ao ato delituoso”.  
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setembro de 1992, e promulgada pelo Decreto nº 678, de 06 de dezembro de 

1992, também estabelece uma série de garantias processuais 49. 

 

Em decorrência desse princípio o acusado tem direito à realização 

do seu interrogatório perante a autoridade judicial competente, quando poderá 

apresentar livremente a sua versão dos fatos. O ato deve ser público, 

garantindo o controle da sociedade na atividade judicial. Ao réu deve ser 

garantida ampla e efetiva defesa – autodefesa e defesa técnica –, 

conhecimento prévio das acusações e provas feitas contra si, bem como ter a 

oportunidade da produção de provas por todos os meios lícitos e respeitada a 

igualdade de partes.  

 

Previsto no inciso LIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, o 

princípio do devido processo legal assegura que a culpabilidade do acusado 

deverá ser apurada na forma da lei – “direito a defesa técnica, à publicidade do 

processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e 

julgado pelo juiz competente aos recursos, à decisão imutável, à revisão 

criminal” 50 –, tendo como corolários diretos a ampla defesa e o contraditório.  51  

 
 

49 “Artigo 8º - Garantias judiciais - 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias 
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 
natureza”.  
50  Alexandre de MORAES.  Direito Constitucional 6ª ed. rev. ampl. e atual. com a ec nº 22/99. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 112. 
51 “O processo penal tem por primado o princípio do devido processo legal, cujos fundamentos repousam 
no contraditório e na ampla defesa” (STJ – 6ª T. – RHC 7.568 – Rel. Vicente Leal – j. 09.06.1998 – DJU 
29.06.1998,  p. 323 e STJ – RHC 7418). 
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O princípio do devido processo legal banha o interrogatório 

judicial com todas as garantias do Processo Penal, tornando-o ato público e 

obrigatório sempre que possível, de universo amplo para a defesa do acusado, 

a ele sendo permitidos e garantidos todos os meios legais para apresentar sua 

narrativa e justificação dos fatos.  52

 

 

7.2. Contraditório e ampla defesa 

 

 

Sempre caminhando lado a lado, os princípios do contraditório e 

da ampla defesa foram proclamados na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem 53 e, também, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos 54, 

sendo que há muito já eram previstos pelas Constituições brasileiras:  55

 

 
52 “Cuidando, ainda, do due process of law, prevê a Constituição que nenhuma lesão será excluída da 
apreciação do Poder Judiciário (inciso XXXV), de forma que ninguém será privado dos seus bens sem ter 
exercido o imprescindível direito de defesa, apresentando suas razões a um tribunal competente, vedado 
que foi o de exceção  (inciso XXXVII), além de ter a possibilidade de obter assistência jurídica integral e 
gratuita, quando necessário (inciso LXXIV). Até mesmo quando a ação pública não for intentada, será 
admitida em seu lugar a privada, garantindo-se a chegada da lide ao Poder Judiciário (inciso LIX)” – 
Guilherme de Souza Nucci. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. p. 33. 
53  Artigo 11, inciso 1º, e artigo 8º, 2, alíneas b, c e f, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
54  Artigo 8º, 2, alíneas a, b, c, d, e e f, do Pacto de San Jose da Costa Rica.  
55 O artigo 179, da “Constituição Política do Império do Brazil”,de 25 de março de 1824, contém um 
extenso rol de direitos e garantias individuais, mas não faz menção expressa aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
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• Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

de 1891, Título IV, Seção II, Art. 72, § 16 – “Aos acusados se 

assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e 

meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 24 

horas ao preso e assinada pela autoridade competente com os 

nomes do acusador e das testemunhas.” 

 

• Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

de 1934, Título III, Capítulo II, Art. 113, 24 – “A lei assegurará aos 

acusados ampla defesa, com os meios e recursos essenciais a 

esta.” 

 

• Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, 

Capítulo II, Art. 141, § 25 – “É assegurada aos acusados plena 

defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde a 

nota de culpa, que, assinada pela autoridade competente, com os 

nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao preso 

dentro em vinte e quatro horas. A instrução criminal será 

contraditória.” 

  

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, 

Capítulo IV, Art. 150, § 15 – “A lei assegurará aos acusados ampla 

defesa, com os recursos a ela Inerentes. Não haverá foro 

privilegiado nem Tribunais de exceção; § 16 - A instrução criminal 
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será contraditória, observada a lei anterior quanto ao crime e à pena, 

salvo quando agravar a situação do réu.”  

 

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

Título II, Capítulo I, LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal; 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.” 56  

 

Decorre do princípio do contraditório o direito do réu ser 

cientificado da acusação contra ele imputada e, também, de contrariá-la, 

evitando que venha a ser condenado sem ser ouvido previamente. Assim, 

antes de ser interrogado o réu tem direito de ter ciência das imputações que se 

lhe dirigem. Este movimento dialético – tese acusatória rebatida pela antítese 

defensiva – caracteriza o princípio do contraditório. 

 

Em decorrência do princípio do contraditório a citação precede ao 

interrogatório, garantindo ao réu a plena ciência da acusação que lhe pesa. 

Não se trata de mero ato formal, devendo ter o acusado comunicação prévia – 

tempo hábil para promover sua defesa 57 – e pormenorizada da acusação 

 
56  A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de Novembro de 1937, não previa expressamente 
o direito de defesa. 
57 A jurisprudência firmou posicionamento quanto a possibilidade do réu ser citado na mesma data de seu 
interrogatório, sem que com isso ficasse configurada a nulidade do ato (STF – 1ª T. – HC 76.193-4-SP – 
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formulada – descrição dos fatos imputados 58 –, de tal forma a possibilitar-lhe 

sua efetiva defesa. 59

 

A Lei n° 9.271, de 17 de abril de 1.996, trouxe importantes 

inovações na garantia do direito de defesa, sendo alterados os artigos 366 e 

368 do Código de Processo Penal, com isso impedindo a condenação do 

acusado à revelia, ou seja, sem sua citação pessoal.  

 

Dispõe o caput do artigo 366, do Código de Processo Penal: 

 

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.  

 

Determina, ainda, o artigo 368 do mesmo Codex: 

 
 

Rel. Moreira Alves – j. 05.05.1998 – DJU 06.08.1999 – RT 772/517;  TJSP – REV. – Rel. Diwaldo 
Sampaio – RJTJSP 111/527), entendimento este que certamente deverá mudar frente às recentes 
mudanças no tratamento do interrogatório – entrevista prévia e reservada do acusado com o defensor e 
possibilidade de reperguntas às partes –, pois o exercício de tais direitos certamente ficará prejudicado.  
58 “O interrogatório, repita-se, é peça de defesa. O réu, por isso, tem o direito de conhecer seu conteúdo, 
explicado pelo juiz. Ele responde a fatos; não se lhe exigem conhecimentos normativos” (STJ – Resp. – 
Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – DJU 05.02.1996, P. 1448). 
59 Convenção Americana sobre Direitos Humanos –Pacto de São José da Costa Rica –, de 22 de 
novembro de 1969, artigo 8º, 2, alínea b, promulgada pelo decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 
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“estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será 

citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do 

prazo de prescrição até o seu cumprimento”. 

 

Assim, o interrogatório judicial passou a ser tratado sob a ótica 

dos princípios constitucionais norteadores do Processo Penal. As garantias do 

contraditório e da ampla defesa tornaram imprescindível o respeito ao direito do 

réu ser ouvido pelo juiz, mesmo que esta manifestação se dê pelo seu silêncio. 

Da citação ficta decorria defesa e contraditório fictos, tornando inválido todo o 

Processo Penal.  60

 

Do princípio do contraditório decorrem duas importantes regras. A 

primeira é a da igualdade processual, pela qual as partes encontram-se num 

mesmo plano e têm os mesmos direitos, também chamado de princípio da 

isonomia 61. A segunda é a da liberdade processual, segundo a qual o acusado 

tem a faculdade, entre outras, de nomear o advogado que escolher, apresentar 

provas lícitas que julgar convenientes, arrolar testemunhas e formular ou não 

reperguntas a elas 62. 

 
60 “Inocorre inconstitucionalidade do art. 366 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 9.271/96, que 
determina a suspensão do processo aos casos de réu revel que não tenha constituído advogado e, 
concomitantemente, manda suspender o curso da prescrição, pois se objetiva a efetividade da garantia 
constitucional da ampla defesa, assim como impedir que a impunidade pela via da prescrição afronte o 
princípio do judicial review” (TACRIM-SP – Cor. Par. – Rel. Souza Nery – j. 31.10.1996 – RJD 32/362). 
61 “Processo. Tratamento igualitário das partes. – O tratamento igualitário das partes é a medula do 
devido processo legal, descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, elastecendo prerrogativa 
constitucionalmente aceitável” (STF – TP – HC 83.255-5 – Rel. Marco Aurélio – j. 05.11.2003). 
62 “Não há, em princípio, nenhuma restrição aos meios de prova, com ressalva, apenas e tão-somente, 
daqueles que repugnam a moralidade ou atentam contra a dignidade da pessoa humana. E por que não 
são admissíveis? Em face de limitações impostas por princípios constitucionais e até mesmo de direito 
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Diferenciam-se os princípios do contraditório e o da igualdade 

processual. O contraditório impõe a ciência dos atos à parte contrária, e, 

também, a possibilidade e a oportunidade de contrariá-los. O princípio da 

igualdade, por sua vez, confere às partes uma posição de similitude no 

processo e perante o juiz 63. Desta forma, relacionam-se ao garantir às partes o 

contraditório e o tratamento igualitário, impondo ao julgador o dever da 

imparcialidade, postando-se eqüidistante das partes, deve sempre zelar pela 

efetiva igualdade de direitos processuais. 

 

Ao acusado devem ser garantidas as condições necessárias para 

o pleno exercício de seu direito de defesa, abrangidas a autodefesa e a defesa 

técnica, esta exercida através de defensor legalmente habilitado, seja ele 

constituído pela parte ou nomeado pelo Juízo, garantido o acesso à Justiça 

pela assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. 64

  

Sendo o advogado indispensável à administração da justiça – 

artigo 133, da Constituição Federal –, não se poderá dispensar a sua 
 

material”. Fernando da Costa TOURINHO FILHO, Processo penal. v. 3, 10ª. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 1987, p. 208). 
63 “...o princípio do contraditório pressupõe a igualdade das partes e se revela na dialética (audiência 
bilateral) da atividade probatória e das manifestações processuais, em relação às quais deve haver 
necessidade de informação e possibilidade de reação. O seu limite aginte todos os pontos de fato ou de 
direito que, durante o desenvolvimento da causa, se mostrem relevantes para o seu deslinde. Por sua vez, 
a paridade de armas exige que ambas as partes tenham, no processo, igual oportunidades de tentar 
influir na decisão da causa, que, afinal, poderá trazer a qualquer dos litigantes algum prejuízo 
jurídico...” (TJSP – Agr. 317.240.3/2-00 – j. 12.11.2001 – Rel. Jarbas Mazzoni – Bol. IBCCRIM 
116/627). 
64 Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica –, de 22 de 
novembro de 1969, artigo 8º, 2, c, d e e. 
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participação no processo. Com a edição da Lei nº 10.792/03, também no 

interrogatório é a presença do defensor necessária e, em decorrência da 

isonomia processual, também do órgão da acusação. Caso o réu não possa 

arcar com os custos de sua defesa técnica, caberá ao Estado fornecer-lhe 

assistência jurídica gratuita, em respeito ao constitucional do inciso LXXIV, do 

artigo 5º, da Constituição Federal. 65

 

A comunicação prévia e reservada entre o réu e o seu defensor 

confere efetividade à defesa técnica, permitindo ao acusado a melhor 

orientação jurídica antes mesmo da realização do interrogatório judicial, 

momento processual em que realiza sua autodefesa. 

 

Necessário diferenciar-se o princípio constitucional da ampla 

defesa, previsto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, o qual 

assegura aos “litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”, do instituto da plenitude de defesa, previsto inciso XXXVIII, letra “a”, 

também da Carta Constitucional.  

 

 
65 “Assistência judiciária constitui um dever do Estado e um direito de todo e qualquer indivíduo 
necessitado, que, se não deferida, implica infringência aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do cntraditório: ‘aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
a ela inerentes’ (inc. LV do art. 5º da Lei Fundamental). Acrescente-se, ainda, que a assistência 
judiciária assegurada no inc. LXXIV do art. 5º, deve ser integral: ‘O Estado prestará assistência jurídica 
integral e tratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.”  (STF – HABEAS CORPUS – Rel. 
Paulo Brossard – RT 668/365). 
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A plenitude de defesa é atinente ao procedimento do júri. Garante 

ao acusado a apreciação de todas as teses e argumentos apresentados na 

sessão plenária do júri, seja pela defesa técnica seja pelo acusado ao ser 

interrogado perante os jurados leigos e o juiz presidente. 66

 

 Guilherme de Souza Nucci aponta direitos individuais decorrentes 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa: 

 

“São corolários desses princípios: presunção de 

inocência (inciso LVII); identificação dos responsáveis pela 

prisão e pelo interrogatório policial (LXIV); direito ao silêncio e 

de assistência da família e de advogado (inciso LXIII); 

comunicação imediata ao juiz e à família da prisão (inciso LXII); 

imediato relaxamento da prisão ilegal (inciso LXV); expressa 

previsão das hipóteses que autorizam a prisão (inciso LXI) e 

direito à liberdade provisória (inciso LXVI)”. 67

 

 

 
66 “JÚRI - Homicídio - Acusado que no interrogatório alega ter agido em situação de legítima defesa 
própria - Defesa técnica que se orienta apenas no sentido da negativa de autoria - Jurados não 
indagados acerca da excludente de ilicitude - Julgamento incompleto - Desatendidos os princípios da 
plenitude de defesa e do devido processo legal - Nulidade absoluta, reconhecida de ofício, por ausência 
de quesito obrigatório - Inocorrência de teses defensivas contraditórias se articuladas em seqüência 
alternativa - Aplicação dos artigos 484, III e 564, III, "k" do Código de Processo Penal e da Súmula 156 
do Supremo Tribunal Federal” (Apelação Criminal n. 285.725-3 - Campinas - 3ª Câmara Criminal de 
Férias de "JANEIRO/2000" - Relator: Gonçalves Nogueira - 21.01.00 - V.U.).  
67 Guilherme de Souza NUCCI. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 36. 
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7.3. Juiz Natural 

 

 

Estabelece a garantia do juiz natural (também chamada de 

garantia do juiz legal ou do juiz competente) 68 que ninguém poderá ser 

processado ou julgado senão por um juiz investido de poder jurisdicional e 

integrante do Poder Judiciário, na forma constitucionalmente estabelecida. 

 

Estabelece a Constituição Federal: “ninguém será processado 

nem sentenciado senão pela autoridade competente” (artigo 5°, inciso LIII); 

“não haverá juízo ou tribunal de exceção” (artigo 5°, inciso XXXVII); “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito” 

(artigo 5°, XXXV).  

 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), estabelece em seu artigo 8º, 1, a garantia judicial da 

pessoa humana em “ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei”.  

 
68 Antonio Scarance FERNANDES esclarece que a denominação “juiz competente” é ulilizada pelo 
direito espanhol, enquanto que a expressão “juiz legal” é adotada pelo direito alemão. Processo penal 
constitucional. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 125. 
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Juiz natural é aquele previsto de forma genérica pela Constituição 

Federal como sendo a autoridade competente para processar e julgar 

determinada espécie de infração penal, sendo assegurada, com isto, a 

imparcialidade do órgão julgador. 69

 

Decorre do princípio do juiz natural a proibição de tribunais 

extraordinários ou de exceção. Chama-se de tribunais de exceção àqueles 

criados sem base constitucional, os quais, usualmente, são formados após a 

ocorrência do fato a ser julgado. 70

 

A criação de foro privilegiado atenta contra o princípio do juiz 

natural, tendo em vista que toma como base razões personalíssimas e de 

caráter discriminatório, o que contraria os princípios constitucionais do estado 

democrático de direito.  

 

Por outro lado, não é vedada a criação de justiça especializada 

derivada da estrutura judiciária preestabelecida na Constituição Federal e que 

 
69 “Juiz natural significa o juízo pré-constituído, ou seja, definido por lei antes da prática do crime. 
Garantia constitucional que visa a impedir o Estado de direcionar o julgamento, afetando a 
imparcialidade da decisão” (STJ – 6ª T. – HABEAS CORPUS 4.931 – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – 
j. 26.02.1997 – DJU 20.10.1997, p. 53.136). 
70 “O princípio do juiz natural objetiva banir os chamados tribunais de exceção, pretendendo impedir 
que o Estado direcione o julgamento, afetando a imparcialidade da decisão. Ordem denegada” (STJ – 5ª 
T. – HABEAS CORPUS 20.927 – Rel. Gilson Dipp – j. 06.08.2002 – DJU 26.08.2002, P. 279). 
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visa melhorar e tornar ágil o julgamento em determinadas matérias 71. Da 

mesma forma é possível a criação de competência por prerrogativa de função, 

pois neste caso dá-se tratamento diferenciado em razão do cargo ou função 

exercida e não pela pessoa que os desempenha. 72

 

Assim, pode-se concluir: a) só exercerem jurisdição os órgãos 

instituídos pela Constituição Federal; b) ninguém pode ser julgado por órgão 

instituído após o fato; c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem 

taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à 

discricionariedade de quem quer que seja.73

 

O princípio do juiz natural está estreitamente ligado à 

legitimidade, à imparcialidade e à igualdade. Nesse sentido Ada Pellegrini 

Grinover:  

 

 

“mais do que direito subjetivo da parte e para além do 

conteúdo individualista dos direitos processuais, o princípio do 

 
71 “Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Interrogatório: Delegação específica. Ofensa ao princípio 
do juiz natural. Inocorrência. C.F., art. 5º, LIII. Lei 8.038/90, art. 9º, I. - A delegação pelo ministro 
relator da competência para realização de atos de instrução criminal a um juiz ou desembargador 
específico não ofende o princípio do juiz natural. Habeas corpus indeferido” (HC 82111/RJ. Relator Min. 
Carlos Veloso. DJU, 11-10-2002). 
72 “A questão da prerrogativa de foro – achando-se intimamente associada ao postulado do juiz natural 
– constitui expressiva garantia de ordem processual outorgada pela Carta da República a quem sofre, 
em juízo, persecução penal instaurada pelo Estado” (STF – AI – Rel. Celso de Mello – RTJ 160/1.056).  
73 “RECURSO - Turma julgadora - Participação de Juiz Substituto de Segundo Grau - Admissibilidade - 
Artigos 72 da Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar Estadual nº 646, de 1990 - Princípio do 
Juiz Natural respeitado - Nulidade inocorrente - Embargos rejeitados JTJ 158/251”  
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juiz natural é garantia da própria jurisdição, seu elemento 

essencial, sua qualificação substancial. Sem o juiz natural, não 

há função jurisdicional possível”. 74

 

Antonio Scarance Fernandes esclarece que a garantia do juiz 

natural divide-se nas seguintes regras de proteção: 

 

1ª) só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela 

Constituição; 

 

2ª) ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o 

fato; 

 

3ª) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem 

taxativa de competências que exclui qualquer alternativa 

deferida à discricionariedade de quem quer que seja. 75

 

 

 

 
74 Ada Pellegrini GRINOVER. O princípio do juiz natural e sua dupla garantia. Revista de Processo, São 
Paulo, ano 8, v. 29, jan-mar-1983. 
75 Antonio Scarance FERNANDES. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 127. 
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7.4. Publicidade 

 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), estabelece em seu artigo 8º, 5, que “O Processo Penal 

deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da 

justiça”. 

 

A Constituição Federal determina que “a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem” (artigo 5°, inciso LX). Estabelece ainda, que “todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público 

o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes” (artigo 93, inciso IX). 

 

Dessa forma, o princípio da publicidade dos atos processuais, 

anteriormente previsto somente no caput, do artigo 792, do Código de 

Processo Penal, ganhou status de princípio constitucional. Em decorrência 

disso a publicidade passou a ser regra norteadora de todos os atos 

processuais, impedindo a ação arbitrária do Estado e garantindo a fiscalização 

da sociedade e a participação das partes. 
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A regra geral da publicidade contrapõe-se ao processo do modelo 

inquisitivo, onde os atos são realizados a portas fechadas, secretamente, sem 

fiscalização da sociedade ou participação do acusado. A publicidade permite a 

transparência da atividade jurisdicional e evita excessos e arbitrariedades no 

curso do processo.76

 

 

7.5. Presunção de Inocência 

 

 

Na Roma Antiga já se falava em "innocens praesumitur cujus 

nocentia non probatur", mais tarde consubstanciando-se no princípio do in 

dubio pro reo e do favor rei. 

 

 
76 “O que a lei visa a resguardar, com a publicidade das audiências, por certo, é a garantia de que a 
todos os cidadãos deve ser permitido acompanhar o desenrolar dos atos processuais, na medida do seu 
exclusivo interesse pessoal. Fere o bom sendo, todavia, sustentar-se que essa garantia ficou anulada ou 
prejudicada pelo fato de haver sido fechada a porta da sala onde o ato se realizou para melhor eficiência 
do aparelho de  condicionado, se essa porta não foi travada nem foi impedido o acesso de quaisquer 
pessoas através dela. Assim, a ausência do representante do Ministério P´bulico que não passou de 
forma de protesto contr a que entendeu ser ato ilegal do juízo não pode determinar a anulação do 
processo, mormente a pedido de quem lhe deu causa” (TACRIM-SP – 1ª c. – AP. 706.255/2 – Rel. Pires 
Neto – j. 01.10.1992 – RT 694/340). 
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O artigo 11, da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

dispõe:  

 

"Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser 

presumida 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 de defesa". 

 

O princípio da presunção de inocência, também conhecido como 

princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, já se encontrava 

inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela adesão do Brasil à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 77

 

Garante o artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatório”, elevando o princípio da presunção de inocência a dogma 

constitucional. 

 

Decorre desse princípio o dever do órgão acusador em comprovar 

a culpa do acusado e não o contrário, por ser o réu presumidamente inocente. 

 
77 Art. 8, 2 – “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa.” 
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Deste princípio decorre o direito ao interrogado permanecer em silêncio (artigo 

5º, inciso LXIII, Constituição Federal), sendo que tal atitude não se presumirá 

confissão ou será interpretada em seu desfavor (artigo 186, parágrafo único, e 

198, do Código de Processo Penal). 78

 

Os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, 

embora integrem o gênero favor rei, não se confundem. 

 

O princípio do in dubio pro reo tem natureza penal e pode ser 

considerado como um corolário do princípio da presunção de inocência. 

Determina que, não existindo provas capazes de dirimir por completo qualquer 

dúvida a respeito da autoria do delito, deverá o juiz prolatar sentença 

absolutória, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 79

 

 
78 “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as 
comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais – e não maior 
que o dessas – a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, 
dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua 
manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI – que tem 
poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar – a rigor não haja acusados: a 
garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja 
resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro 
diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a 
depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo depor, mas 
sim o de não responder às perguntas cujas respostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida 
para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou 
ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do pacinete à 
CPI e já encerrados os trabalhos dessa” (STF – Pleno – HABEAS CORPUS 79.244/DF – Rel. Min. 
Sepúlvead Pertence – 23.02.2000 – dj 24.03.2000). 
79 “A circunstância de encontrar-se o apelado revel, tendo em vista o princípio constitucional da 
presunção de inocência, não permite induzir que seja o mesmo culpado, nem dá ensejo a que seja a pena 
majorada diante desta situação processual” (STF – 2ª T. – HC 72842-1 – Rel. Marco Aurélio – j. 
18.12.1995 – RBCCRIM 33/297). 
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Por outro lado, o princípio da presunção de inocência é de 

natureza processual, estabelecendo que enquanto não for definitivamente 

condenado, por meio de sentença penal transitada em julgado, presume-se o 

réu inocente e como tal deve ser tratado. 80

 

 

7.6. Celeridade processual 

 

 

Visando dar continuidade à reforma do Poder Judiciário, aos 08 

de dezembro de 2004 foi apresentada a Emenda Constitucional nº 45, 

acrescentando o inciso LXXVIII (78) ao artigo 5º, da Constituição Federal, com 

o seguinte texto: 

 

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

 

 
80 “Sentença. Decisão condenatória que obriga o réu a estar preso para recorrer. Inadmissibilidade. 
Princípio constitucional da inocência presumida. Voto vencido. – ‘A jurisprudência desta Corte, fundada 
no princípio constitucional da inocência presumida (CF, art. 5º), tem proclamado o entendimento de que 
a regra do art. 594, do CPP, deve ser concebida de forma atenuada, sendo descabida a submissão do réu 
à prisão para poder apelar sem a indicação objetiva da necessidade da medida” (STJ – 6ª T. – HC 
4.400-4 – Rel. Vicente Leal – j. 20.04.1995 – Bol. AASP 2010/92). 
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Elevado à categoria constitucional, o direito à celeridade 

processual é um princípio que deverá ser aplicado pelos operadores do direito 

na interpretação de todas as leis já existentes, estabelecendo, ainda, novos 

parâmetros a serem perseguidos pelos legisladores ao apresentarem novos 

projetos de lei. 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 

José da Costa Rica) também prevê o direito do cidadão a prestação 

jurisdicional dentro de um prazo razoável.  81

 

Sobre o problema da duração do processo anota Paulo 

Hoffman:82

 

“É imprescindível que o processo tenha uma certa 

duração, maior do que aquela que as partes desejam, 

porquanto o Estado deve assegurar aos litigantes o devido 

processo legal, amplo direito de defesa e contraditório e, até 

mesmo, tempo para se prepararem adequadamente. Contudo, 

nada justifica a interminável espera causada pela tormentosa 

 
81 Art. 8º, 1 – “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por 
lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 
82 Paulo HOFFMAN. Razoável duração do processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 17. 
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duração do processo a que os cidadãos se vêem  submetidos e 

da qual, ao final, resta sempre a sensação de injustiça.”  

 

A Jurisprudência pátria já havia estabelecido o prazo de 81 

(oitenta e um) dias para o término da instrução processual penal.83 

Posteriormente, visando adaptar esse limite temporal à realidade judiciária, 

ficou estabelecido o princípio da razoabilidade, segundo o qual não basta 

verificar do critério temporal para se aferir eventual excesso de prazo, devendo-

se ter em conta os motivos que levaram a essa dilação. 84

 

 

7.7. Obrigatoriedade 

 

 

O princípio da obrigatoriedade ou da legalidade declara que se 

constatada a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, 

torna-se obrigatória a propositura da ação penal, não se concedendo ao órgão 

acusatório a faculdade ou o poder discricionário de decidir sobre a 
 

83 “CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Excesso de prazo para o julgamento - Acusado preso há mais de 
81 dias - Irrelevância do fato de haver se encerrado a instrução criminal – ‘Habeas corpus’ concedido - 
Inteligência do art. 401 do Código de Processo Penal” (Ement. – RT 609/322). 
84 “HABEAS CORPUS - Revogação de prisão preventiva, a teor de excesso de prazo que se justifica pelo 
princípio da razoabilidade, que impõe considerar a complexidade da causa, as circunstâncias e 
vicissitudes de cada processo, cujo andamento não pode ser bitolado, sempre e sempre, pelos "81 dias", 
de consagração jurisprudencial - Ordem denegada” (Habeas Corpus n. 289.391-3 - São Paulo - 3ª 
Câmara Criminal - Relator: Walter Guilherme - 10.08.99 - M.V.) . 
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conveniência ou oportunidade da propositura de ação penal. Tal princípio é 

abrangente e alcança, também, aos órgãos responsáveis pela fase 

investigativa. 

 

O princípio da obrigatoriedade, que sempre foi mitigado pelo 

princípio da oportunidade pela previsão das ações de iniciativa privada e pelas 

públicas condicionadas à representação, passou a sofrer outras limitações 

após o advento da Lei nº 9.099/95, fortalecendo a idéia de um direito penal 

mínimo e como ultima ratio.  

 

A doutrina destaca quatro institutos despenalizadores previstos 

pela Lei nº 9.099/95: o acordo civil; a transação penal; a suspensão condicional 

do processo; e a representação, sendo que esta já existia no ordenamento 

pátrio (ação penal pública condicionada), mas teve sua abrangência ampliada 

de forma significativa.  

 

Pela referida lei, caso o imputado seja beneficiado com um dos 

citados benefícios não será realizado o interrogatório, sendo declarada extinta 

a sua punibilidade nos casos da composição civil e da transação penal, ou, 

ainda, pela suspensão do processo, na hipótese do artigo 89, da Lei nº 

9.099/95. 
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Leis posteriores 85 instituíram a delação premiada, possibilitando 

não só a redução de pena, mas até mesmo a sua total isenção.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 9.034, de 03 de maio de 1995; 
Lei nº 9.269, de 02 de abril de 1996 , 9.613, de 03 de março de 1998; 9.807, de 13 de julho de 1999; Lei 
nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002. 
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8. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal aponta a dignidade 

da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, o qual se constitui em um Estado Democrático de Direito. 

 

José Afonso da Silva classifica a dignidade da pessoa humana 

como “um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem” e que deve nortear toda a edição, interpretação e 

aplicação das normas, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. 86

 

Segundo Alexandre de Moraes a dignidade da pessoa humana: 

 

 “concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, 

sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento 

afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas 

de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A 

 
86 José Afonso da SILVA.  Curso de direito constitucional positivo 16ª edição, revista e atualizada nos 
termos da reforma constitucional (até a emenda constitucional n 20, de 15.12.1998). São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 109. 
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dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 

se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 

respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um 

mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, 

de modo que, somente excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos.” 87

 

Existe uma íntima ligação entre a dignidade da pessoa humana e 

os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana pode ser vista como 

unidade constitucional de valor para os direitos fundamentais, funcionando 

como um paradigma e elemento de integração de todo o ordenamento jurídico.  

 

Os direitos fundamentais podem ser considerados como sendo a 

concretização da diretriz da dignidade da pessoa humana informadora de todo 

o ordenamento jurídico. Todos os direitos constitucionais, inclusive aqueles 

implícitos, têm sua fonte na dignidade da pessoa humana. A dignidade da 

pessoa humana funciona, também, como limite ou função negativa do Estado e 

da sociedade. 

 

 
87 Alexandre de MORAES. Direito constitucional. 6ª edi. rev. ampl. e  atual. com a ec nº 22/99. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 47. 
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A doutrina distingue quatro corolários decorrentes da adoção ao 

princípio da dignidade da pessoa humana: a) igualdade de direitos entre todos 

os homens, vistos como pessoas e não como cidadãos; b) garantia da 

independência e autonomia do ser humano, de forma a obstar toda coação 

externa ao livre desenvolvimento de sua personalidade, bem como toda 

atuação que implique na sua degradação; c) observância e proteção dos 

direitos inalienáveis do homem; d) inadmissibilidade da negativa dos meios 

fundamentais para o desenvolvimento de alguém como pessoa ou a imposição 

de condições subumanas de vida. 

 

Segundo André Franco Montoro: 

 

“Na base da Declaração Universal, há um duplo 

reconhecimento: Primeiro, que acima das leis emanadas do 

poder dominante, há uma lei maior de natureza ética e validade 

universal. Segundo, que o fundamento dessa lei é o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Que a pessoa humana é o valor 

fundamental da ordem jurídica. É a fonte das fontes do direito. 

 

‘A dignidade do homem é inviolável’, são as primeiras 

palavras do artigo 1º da Constituição ou Lei Fundamental da 

Alemanha, no após guerra. Como texto constitucional, essa 

expressão tem caráter normativo. Não se trata de simples 

enunciado ou declaração. "Inviolável", no caso, significa "não 
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pode ser violada". Trata-se de uma norma proibitiva de 

qualquer ação contrária à dignidade da pessoa humana no 

território da Alemanha. Qualquer norma legal, administrativa ou 

ato jurídico que desrespeitar essa dignidade será 

inconstitucional e, por isso, sem validade. É a reafirmação 

expressa do valor da pessoa humana como fundamento de 

toda a ordem jurídica. 

Esse reconhecimento retoma a antiga sabedoria jurídica, 

expressa de forma lapidar no Digesto Romano: "Por causa do 

homem é que se constituiu todo o direito" (Hominum causa 

omne jus constitutum est, Justiniano, d. 1.5.2.).”  88

 

Ao discorrer sobre o sistema punitivo, Alberto Silva Franco enfoca 

a dignidade da pessoa humana sobre o prisma da vítima em face do infrator, 

destacando a necessidade de se focalizar o direito na defesa da pessoa e não 

em defesa do patrimônio.  

 

“O ponto de partida deverá ser indiscutivelmente o 

princípio constitucional estruturante da dignidade da pessoa 

humana, de sorte que a centralidade do sistema repressivo não 

poderá mais ser o patrimônio cuja titularidade é de poucos, mas 

a pessoa humana de que todos e cada um são titulares. A 

pessoa humana deverá ser, então, protegida, com primazia, na 

 
88 André Franco MONTORO. Cultura dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br>. Acesso em 17.03.2006. 

http://www.pge.sp.gov.br/
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sua vida, no seu corpo, nas suas liberdades, na sua segurança, 

no seu ambiente, em resumo, na sua dignidade. Só depois, 

bens jurídicos menores deverão ter equacionados seus 

quantitativos penais. 

A colocação da pessoa humana, como centro irradiador 

do sistema penal, deverá servir como ponto de referência 

obrigatório de qualquer tipo de reformulação legislativa, na área 

penal, processual penal e de execução penal. Deverá 

igualmente ser o mote capaz de sensibilizar a opinião pública, 

levando-a a perceber que o mecanismo punitivo terá de 

proteger, com maior eficácia, o bem jurídico fundamental que é 

próprio de todos e não bens patrimoniais que apenas estão ao 

alcance de alguns. ” 89

 

Marco Antonio Marques da Silva observa que: 

 

“A dignidade da pessoa humana é o reconhecimento 

constitucional dos limites da esfera de intervenção do Estado 

na vida do cidadão e por esta razão os direitos fundamentais, 

no âmbito do poder de punir do Estado, dela decorrem, 

determinando que a função judicial seja um fator relevante para 

conhecer-se o alcance real destes direitos.” 90

 
89 Alberto Silva FRANCO. A pessoa humana como centro do sistema punitivo. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo, v.7, nº 86, p. 4, jan. 2000, p. 4. 
90 Marco Antonio Marques da SILVA. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 5. 
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9. NOVAS LEIS 

 

 

Depois da aprovação da Constituição Federal de 1988 foram 

editadas novas leis visando o realinhamento do interrogatório aos novos 

princípios constitucionais do Processo Penal. 

 

Assim é que foram aprovadas as Leis nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, e nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002. A primeira disciplina 

os crimes de menor potencial ofensivo 91, sendo posteriormente alterada pela 

Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 92, enquanto a segunda dispõe sobre o 

tráfico ilícito de entorpecentes. 

 

Favorecendo a realização do interrogatório tivemos a Lei nº 

9.271, de 17 de abril de 1996, que alterou a redação dos artigos 366 a 370, do 

Código de Processo Penal, impedindo a seqüência do processo sem o efetivo 

 
91 “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lLei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados 
os casos em que a lei preveja procedimento especial”. 
92  “Art. 2º, Parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa”. 
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e real conhecimento ao acusado das imputações contra ele dirigidas, 

determinando a suspensão do andamento processual e do curso do prazo 

prescricional no caso do réu não ser citado pessoalmente nem constituir 

advogado. 93

 

Atribuindo maior proteção ao acusado e, conseqüentemente, 

conferindo maior fidedignidade ao conteúdo do interrogatório, foi aprovada a 

Lei n 9.455, de 07 de abril de 1997, a qual criminalizou o emprego de violência 

para se extrair a confissão. 94

 

Tivemos, ainda, a edição da Lei nº 10.732, de 5 de setembro de 

2003, a qual alterou a redação do artigo 359, do Código Eleitoral, determinando 

ao Juiz, após o recebimento da denúncia, designar dia e hora para o 

depoimento pessoal do acusado, tornando obrigatório o ato do interrogatório 

também quanto aos crimes eleitorais.  

 

No Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei nº 4.203/01, 

elaborado pela Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, então 

presidida por Ada Pellegrini Grinover, trazendo em seu bojo importante 

 
93  “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada  
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a rpisão preventiva, nos termos do disposto 
no art. 312”. 
94  “Constitui crime de tortura: I – contranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 
vítima ou de terceira pessoa (...) Pena – reclusão, de dois a oito anos” . 
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alteração quanto ao momento da realização do interrogatório no procedimento 

relativo aos processos da competência do tribunal do júri, remetendo o ato para 

o final da fase instrutória, tanto na fase do judicium accusationis 95 quanto na 

fase do judicium causae. 96

 

 

9.1. Juizado Especial Criminal 

 

 

A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 97, inverteu a ordem da 

coleta da prova oral em audiência, passando o interrogatório a ser realizado 

depois da oitiva das testemunhas acusatórias e defensivas 98, valorizando o 

aspecto de autodefesa do interrogatório, apresentada somente após o 

 
95  “Art. 411. Na audiência de instrução proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, 
à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado e procedendo-se finalmente ao debate.”  
96 “Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária. 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 o critério estabelecido 
neste artigo. (...) "Art. 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma 
estabelecida no Livro I, Título VII, Capítulo III, com as alterações introduzidas nesta Seção.   § 1o O 
Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor nessa ordem, poderão formular, diretamente, 
perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.” 
97  Minuta de anteprojeto apresentada à Associação Paulista de Magistrados, de autoria dos então juízes 
Pedro Luiz Ricardo Gagliardi e Marco Antonio Marques da Silva, atualmente Desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
98  “Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que 
o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as 
testemunhas de acusação e defesa,interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se 
imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”. 
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depoimento das testemunhas, possibilitando ao autor dos fatos refutar a todos 

os argumentos trazidos aos autos pela prova oral. 

 

Essa inovação na ordem processual favorece o contraditório e a 

ampla defesa, distanciando o procedimento do sistema inquisitivo em direção 

ao sistema acusatório, medida salutar e que coaduna com a nova ordem 

constitucional, cuja observação seria recomendável a todos os procedimentos 

criminais. 

 

 

9.2 Tóxicos 

 

 

A Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, teve o Capítulo III, “Dos 

crimes e as penas”, integralmente vetado, assim como o artigo 59, o qual 

revogava expressamente a Lei nº 6.368/76.  

 

Com isso, não resta dúvidas que permanece em vigência a Lei nº 

6.368/76 no tocante aos crimes nela tipificados, pois, do contrário, haveria a 

total descriminalização dos delitos de uso e tráfico de entorpecentes. 
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Todavia, em razão do veto parcial à Nova Lei Antitóxicos, discute-

se se seria aplicável ou não o procedimento nela disciplinado, haja vista que, 

apesar do Capítulo IV – do Procedimento Penal – não haver sido vetado, o seu 

artigo 27 dispôs que: “o procedimento relativo aos crimes definidos nesta lei 

rege-se pelo disposto neste Capítulo” (grifo nosso). 

 

Ora, tendo sido vetados todos os crimes definidos nesta lei, 

seria o procedimento aplicável também aos crimes definidos na Lei nº 

6.368/76? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se dividem quanto a sua 

aplicabilidade. 

 

Luiz Flávio Gomes entende pela aplicabilidade do procedimento 

previsto na Lei nº 10.409/02, enquanto Guilherme de Souza Nucci posiciona-se 

de forma contrária.  

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu reiteradas 

vezes pela inaplicabilidade da Lei 10.409/02.99

 
99 “CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Não caracterização - Alegação de não aplicação da Lei Federal nº 
10.409/02, que estabelece procedimento diferenciado, oferecendo maior condição de defesa do réu, nos 
crimes que envolvem substâncias psicotrópicas - Veto parcial de cerca de um terço da lei pelo Presidente 
da República - Necessidade de se aguardar pronunciamento do Congresso Nacional - Lei Federal nº 
6.368/76, não revogada pela nova lei, uma vez que seus dispositivos prevendo os tipos penais foram 
todos vetados - Ordem denegada” ( JTJ – 258/46).  
    “PROCESSO-CRIME - Tóxico - Aplicação da Lei Federal n. 10.409/02 - Inadmissibilidade - 
Inaplicabilidade em face do veto presidencial aos crimes definidos na referida lei, bem como ao artigo 59 
- Crimes e procedimento que continuam a ser disciplinados pela Lei Federal n. 6.368/76 - 
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Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Habeas Corpus nº 23.491, do estado de Santa Catarina, tendo 

como Relator o Ministro Fontes de Alencar, também decidiu pela 

inaplicabilidade da Lei 10.409/02. 100

 

Mesmo que considerássemos vigentes e aplicáveis os 

dispositivos da lei nº 10.409/02 no tocante ao procedimento penal, ainda assim 

nos depararíamos com inúmeras dificuldades em sua redação, o suficiente 

para inviabilizar sua aplicação. 

 

O artigo 38, caput estabelece que ao se determinar a citação do 

réu para resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, será designada data para o 

interrogatório no prazo de 30 (trinta) dias para o réu solto e 05 (cinco) dias para 

o réu preso. 

 

 
Constrangimento ilegal - Não caracterização - Ordem denegada” (Habeas Corpus n. 402.638-3/3 - Mogi 
Guaçu - 5ª Câmara Criminal - Relator: Damião Cogan - 13.02.03 - V.U.). 
    “HABEAS CORPUS - Tráfico - Alegada nulidade por inobservância do artigo 38 da lei n. 10.409/02 - 
Apresentação de defesa preliminar não facultada - Aplicação do procedimento previsto na lei n. 
10.409/02 prejudicada em razão do veto presidencial ao capítulo dos tipos penais - Prevalência da Lei n. 
6.368/76 - Prejuízo, ademais, não demonstrado - Preclusão operada - Ordem denegada” (Habeas Corpus 
n. 437.622-3/1 - Ubatuba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 14.10.03 - M.V.). 
   “PROCESSO-CRIME - Tóxico - Tráfico - Aplicação da Lei Federal n. 10.409/02 - Inadmissibilidade - 
Veto presidencial aos dispositivos de natureza material (infrações em espécie) que tornou inaplicáveis os 
de ordem processual da referida lei - Constrangimento ilegal - Inocorrência - Ordem denegada” (Habeas 
Corpus n. 452.299-3/6 - Espírito Santo do Pinhal - 1ª Câmara Criminal - Relator: Denser de Sá - 09.02.04 
- V.U.). 
100  “Habeas Corpus – Impossibilidade da incidência da Lei 10.409/02 – Razoabilidade do prazo na 
tramitação do processo – Ordem denegada” 
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O primeiro problema situa-se em relação aos prazos 

estabelecidos no artigo 38, por um lado permitindo a apresentação de resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, mas, por outro, estabelecendo o prazo para o 

interrogatório do réu que se encontre preso em 05 (cinco) dias, criando a 

possibilidade de o réu preso ser interrogado antes mesmo da apresentação de 

sua resposta escrita. 

 

Prescreve o § 4º do referido artigo, que o representante do 

Ministério Público tem prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se sobre a 

resposta escrita e o juiz mais 05 (cinco) para decidir sobre o recebimento ou 

não da denúncia, podendo, inclusive, determinar a realização de diligências 

antes de recebê-la e no prazo de 10 (dez) dias (§ 5º). 

 

Com isso, até mesmo o prazo de 30 (trinta) dias para o 

interrogatório do réu solto poderia ficar prejudicado, ou, como no caso do réu 

preso, poderia ter de ser realizado antes do recebimento da denúncia. 

 

Ademais, o artigo 40, do mesmo estatuto, estabelece que o Juiz, 

ao receber a denúncia, designará audiência de instrução e julgamento, na qual, 

segundo o artigo 41, realizar-se-á o interrogatório, seguido da oitiva das 

testemunhas. 
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Conclui-se, portanto, da leitura do texto da Lei nº 10.409/02, que o 

réu poderá ser interrogado antes de ofertar a defesa escrita e antes do 

recebimento da denúncia. Recebida a peça acusatória, será designada 

audiência de instrução e julgamento, quando o réu deverá ser novamente 

interrogado, estabelecidos, assim, dois interrogatórios em um mesmo processo 

judicial. 

 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.108/02, que 

altera a texto da Lei nº 10.409/02, estabelecendo nova redação ao artigo 38, 

determinando que, com o oferecimento da denúncia, seja o réu notificado a 

responder por escrito no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada do 

mandado ou da publicação do edital, excluindo-se do dispositivo a previsão de 

um primeiro interrogatório.101

 

 

 

 
 
 

 
101 "Art. 38.  Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a notificação do 
acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada 
do mandado aos autos ou da primeira publicação de edital.  
§ 1o Na resposta, consistente de defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar testemunhas.” 
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9.3. Lei nº 10.792/03 

 

 

A Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, entrou em vigor no 

dia 02 de dezembro de 2003, alterando vários dispositivos da Lei de Execução 

Penal e do Código de Processo Penal. 

 

No tocante ao Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 3.689, 

de 03 de outubro de 1941 – foram efetivadas importante alterações em relação 

ao interrogatório judicial, disciplinado pelos artigos 185 e seguintes, 

incorporando ao processo valores próprios de um Processo Penal democrático 

de modelo acusatório.  

 

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a 

autoridade judiciária, no curso do Processo Penal, será 

qualificado e interrogado na presença de seu defensor, 

constituído ou nomeado”. 

 

Antes da edição da lei nº 10.792/03 o interrogatório era 

considerado como ato pessoal do juiz e, por isso, não se sujeitava ao princípio 
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do contraditório, sendo desnecessária a presença do defensor 102. As 

alterações produzidas no artigo 185, do Código de Processo Penal, tornaram 

obrigatória a presença do advogado ao interrogatório judicial 103. 

 

Não poderá ser realizado o ato sem a presença de defensor. 

Caso o réu não tenha constituído um advogado para sua defesa ou, 

constituindo, não esteja presente apesar de devidamente intimado, deverá ser-

lhe nomeado um dativo 104.  

 

O mesmo dispositivo também deixa claro que, comparecendo o 

réu, a qualquer momento no curso do Processo Penal, ou seja, antes do 

trânsito em julgado da ação penal, deverá ser realizado o seu interrogatório 105.  

 
102 “A ausência do advogado no interrogatório judicial do acusado não infirma a validade jurídica desse 
ato processula, pois a lei não exige a presença do defensor, já que se trata de ato não sujeito ao princípio 
do contraditório” (STJ – Resp. – Rel. Vicente Leal – RT 731/542). 
103  “Tentativa de estupro. Interrogatório do réu realizado sem a presença de defensor. Nulidade 
suscitada ex officio e decretada, seguindo-se a orientação do 3º Grupo Criminal deste Tribunal, que 
restou consagrada com a entrada em vigor da Lei 10.792/2003, após embolgado debate provocado por 
ampla campanha garantista, em âmbito nacional” (TJRS – 6ª Câm. Crim. – AC 70007351356 – Rel. 
Paulo Moacir Aguiar Vieira – j. 18.03.2004. 
104 “Cerceamento de defesa. Substituição do advogado constituído pelo réu no interrogatório por 
defensor dativo. Inadmissibilidade. Liberdade de eleição daquele, corolário da amplitude de defesa 
assegurada na Constituição Federal. – O acionado tem direito não apenas que lhe seja assegurada como 
defesa, mas, ainda, que ele, caso possa, a confie a profissional de sua livre escolha” (TACRIM-SP – HC 
– Rel. Silva Franco – RT 580/371). 
105 “Interrogatório. Realização. Momento. – Com a inserção no Código Penal da atenuante da confissão 
espontânea, o interrogatório, quando não realizado no momento adequado, deve ser feito depois, sempre 
com o intuito de beneficiar o agente caso ele preste confissão, pois poderá ter a pena diminuída por força 
da minorante em questão. Em suma, pelo que se infere da redação do art. 185 do CPP, especificamente 
quando se inscreve no curso do processo penal a idéia de que o interrogatório, seja em repetição ou não, 
só pode ser feito até a sede de revisão criminal, claramente, quando a sentença já transitou em julgado, 
tando que se ajuizou a rescisória, o interrogatório do peticionário é inteiramente descabido”. (TACRIM 
– SP – Ver. – Rel. José Habice – ADCOAS 8170653/1127). 
“PROCESSO CRIME - Nulidade - Interrogatório - Ato não realizado por ser considerado intempestivo - 
Acusado que o pleiteou nas alegações finais, quando constituiu defensor - Cerceamento de defesa 
configurado - Concessão de habeas corpus - Inteligência dos arts. 185 e 564, III, "e", do Código de 
Processo Penal” (TACrimSP - RT 547/328).  
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Trata-se de um imperativo legal e seu descumprimento acarreta a 

nulidade processual. E não é só. Versando sobre a implementação de direitos 

e garantias constitucionalmente assegurados, estará configurada nulidade 

absoluta. 

 

“§ 1.º O interrogatório do acusado preso será feito no 

estabelecimento prisional em que se encontrar, em sala 

própria, desde que estejam garantidas a segurança do juiz e 

auxiliares, a presença do defensor e a publicidade do ato. 

Inexistindo a segurança, o interrogatório será feito nos termos 

do Código de Processo Penal”. 

 

Quanto ao réu preso, a redação do § 1º, acrescentado ao artigo 

185, dispõe que o interrogatório judicial do réu preso será realizado no 

estabelecimento em que estiver recolhido, em sala apropriada para a 

realização do ato, desde que estejam garantidas a segurança do juiz e 

auxiliares, a presença de defensor e a publicidade do ato. 

 

O referido dispositivo criou uma exceção ao artigo 792, caput, do 

Código de Processo Penal, o qual estabelece como regra, que os atos 

processuais são públicos e realizados nas sedes dos juízos e tribunais. Assim, 

 
 



 - 96 -

  

                                           

sendo o réu preso, existindo sala própria e segurança para o ato, deverá ser o 

interrogatório realizado no estabelecimento em que o acusado estiver 

recolhido. 

 

Caso não haja condições necessárias no estabelecimento 

prisional para que ali se produza o interrogatório, “o interrogatório será feito nos 

termos do Código de Processo Penal”, deve esta disposição legal ser 

entendida como a determinação de que se aplique o disposto no artigo 792, 

caput, da Lei Penal Adjetiva.  

 

 “§ 2. º Antes da realização do interrogatório, o juiz 

assegurará o direito de entrevista reservada do acusado com 

seu defensor”. 

 

Com o acréscimo do § 2º ao artigo 185, do Código de Processo 

Penal, não só é garantida a presença do defensor ao ato, mas, também, é 

conferido o direito a um encontro reservado entre o acusado e seu defensor 

antes do início do interrogatório, permitindo ao defensor esclarecer quaisquer 

dúvidas de seu representado e orientá-lo da melhor forma possível, com isso 

consagrando o princípio da ampla defesa 106. 

 
106 “INTERROGATÓRIO – audiência que, embora designada antes da publicação da lei nº 10.792/03, 
realiza-se após a sua vigência em desacordo com os seus preceitos - nulidade: - é nulo o interrogatório 
realizado após a vigência da lei nº 10.792/03 em desacordo com os seus preceitos, ainda que a audiência 
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“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”. 

 

O artigo 186 determina que o Magistrado deverá informar 

expressamente ao acusado do seu direito ao silêncio, reproduzindo o 

mandamento previsto no inciso LXIII do artigo 5º, da Constituição Federal 107. 

 

Tal providência deverá ser adotada após a qualificação e ciência 

do acusado das imputações que se lhe dirigem. Assim, o acusado tem o dever 

de responder as perguntas atinentes à sua qualificação. Ao silenciar na fase da 

qualificação o acusado estará incorrendo na conduta prevista no artigo 68, da 

Lei das Contravenções Penais – Recusa de dados sobre própria identidade ou 

qualificação. 

 

 
tenha sido designada antes da sua publicação, pois tal fato não tira a eficácia da norma processual, que 
tem vigência imediata” (TACRIM-SP – HC 464502 / 9 – Rel. Vito Guglielmi – VU – 30.03.2004). 
107 “PROVA - SILÊNCIO DO RÉU - VALOR: - Não deve o silêncio do indiciado ser tido como fator 
indicativo de culpa, pois ele revela apenas que o acusado optou por não aproveitar a oportunidade do 
interrogatório para prestar seu depoimento pessoal, ou seja, decidiu deixar de exercer a autodefesa, 
como lhe é assegurado pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal” (APELAÇÃO  nº 1364313/7 – Rel.: 
Angélica de Almeida –  6ª CÂMARA - VU - Data : 16/02/2004).  
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“Parágrafo único. “O silêncio, que não importará em 

confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. 

 

O referido parágrafo único acabou por solucionar o debate 

doutrinário e jurisprudencial que persistiu mesmo após a aprovação da 

Constituição Federal de 1988108, sobre a possibilidade de se interpretar o 

silêncio em desfavor do acusado, deixando expresso que o silêncio não é 

confissão nem pode ser avaliado em desfavor do réu 109. 

 

"Art. 187. O interrogatório será constituído de duas 

partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos”. 

 

O artigo 187 deixa clara a divisão do interrogatório em duas 

partes. A primeira sobre a pessoa do acusado, onde é feita a qualificação do 

réu e não vigora o direito ao silêncio. A segunda fase versa sobre os fatos 

apurados e é onde o acusado pode recusar-se a responder as perguntas. 

Funciona como marco divisório às duas fases a atuação do Magistrado ao dar 

ao acusado a ciência do inteiro teor das acusações e a informação do direito ao 

silêncio. 
 

108 “Prova. Silêncio do réu no interrogatório policial. Valor: - O silêncio do réu no interrogatório 
policial é argumento irrefutável da culpa daquele que, não podendo contrapor defesa à evidência da 
acusação, resigna-se a mortal silêncio, pois, fosse inocente, já o teria afirmado em altos brados na 
primeira oportunidade em que pôde defender-se” (APELAÇÃO nº 1218159/6 Rel.: CARLOS 
BIASOTTI – 15ª CÂMARA – VU – 05/10/2000).   
109 “INTERROGATÓRIO JUDICIAL - Direito ao silêncio - Advertência que este poderia ser interpretado 
contra sua defesa - Réu com 18 anos - Falta de curador - Ofensa ao princípio constitucional da ampla 
defesa - Processo anulado a partir do interrogatório - Inteligência do art. 5º, LV e, LXIII da CF” 
(TACrimSP – RT 725/604).  
 



 - 99 -

  

 

§ 1.º Na primeira parte o interrogando 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 cumpriu e 

outros dados familiares e sociais. 

§ 2.º Na segunda parte será perguntado sobre: 

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita; 

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum 

motivo particular a que atribuí-Ia, 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; 

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração 

e se teve notícia desta; 

IV - as provas já apuradas; 

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou 

por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas; 

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a 

infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha 

sido apreendido; 
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VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam 

à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração; 

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa. 

 

Os §§ 1º e 2º descrevem em pormenores o que deverá ser 

perguntado em cada uma das duas fases do interrogatório, algumas perguntas 

referentes à qualificação do réu e outras quanto aos fatos.  110

  

“Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará 

das partes se restou algum fato para ser esclarecido, 

formulando as perguntas correspondentes se o entender 

pertinente e relevante”. 

 

O artigo 188 inovou ao conceder às partes, expressamente, a 

possibilidade de apresentar reperguntas, estabelecendo com isso o 

contraditório já nesta fase processual. 

 

Ressalte-se que, além da presença do defensor durante o 

interrogatório ter se tornado providência obrigatória após as alterações 

 
110 “CERCEAMENTO DE DEFESA - Indivíduo processado como incurso no artigo 10, caput, da Lei 
9.437/97 - Alegação de que não teve o paciente possibilidade de oferecer sua versão sobre o fato que lhe 
foi imputado - Inocorrência - Interrogatório sucinto, não havendo necessidade de outras perguntas e 
esclarecimentos - Cerceamento de defesa inocorrente - Ordem denegada” (Habeas Corpus n. 278.148-3 - 
São Paulo - 5ª Câmara Criminal - Relator: Denser de Sá - 18.03.99 - V.U.).  
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implementadas pela Lei nº 10.792/03, também a do representante do Ministério 

Público ou do Querelante se faz necessária em respeito aos princípios da 

isonomia processual e da paridade de armas. Além disso, o artigo 188, do 

Código Penal, afirma expressamente que as partes poderão ofertar 

reperguntas, permitindo a indicação de fatos a serem esclarecidos não só à 

defesa, mas também à acusação, ficando, assim, estabelecido um princípio de 

contraditório. 

 

Assim, o que antes se apresentava como simples ato de 

autodefesa 111 ganhou contornos de defesa técnica, com a presença das partes 

processuais, submetido ao contraditório o interrogatório valorizou-se também 

como prova. Ocorre que também esta importante evolução no tratamento do 

interrogatório vem sendo subvalorizada pelos julgadores, os quais entendem 

que sua inobservância trata-se tão somente de nulidade relativa, portanto 

sujeita à comprovação de prejuízo da parte.  112

 

 
111 “CERCEAMENTO DE DEFESA - Criminal - Alegada inobservância do contraditório no 
interrogatório - Inocorrência - Ato privativo do juiz, que não comporta contraditório - Apelante assistido 
no ato por seu advogado constituído - Preliminar rejeitada” (Relator: Cunha Camargo - Apelação 
Criminal 108.982-3 - São Paulo - 26.08.91).  
112 “PROCESSO-CRIME - Interrogatório - Nulidade - Inocorrência - Inobservância do procedimento 
previsto no artigo 185 e seguintes do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei 
Federal n. 10.792/03 - Ato que não foi presenciado pela defesa para formulação de reperguntas - 
Cerceamento de defesa - Não caracterização - Prejuízo não demonstrado - Habeas corpus - Ordem 
denegada” (Habeas Corpus n. 454.881-3/7 - Campinas - 1ª Câmara Criminal - Relator: Denser de Sá - 
22.03.04 - V.U.).  
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Interrogatório - Reperguntas - Não observância - 
Prejuízo não demonstrado - Ordem denegada” ( JTJ – 281/499).  
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“Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo 

ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas”. 

 

Dispositivo similar estava previsto no antigo parágrafo único do 

artigo 188, do Código de Processo Penal, segundo o qual o réu seria 

convidado a indicar as provas da verdade de suas declarações. Desta redação 

poder-se-ia chegar a conclusão de que o réu deveria provar sua inocência, em 

nítida contradição ao princípio da inocência. 

 

Dessa forma, a redação dada ao artigo 189, do Código de 

Processo Penal, obedece ao princípio da presunção de inocência, consagrado 

no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

 

“Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre 

os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas 

concorreram para a infração, e quais sejam”. 

 

A nova redação dada ao artigo 190 é muito similar a do anterior, 

sendo suprimida a palavra “especialmente” (será especialmente perguntado) e 

substituindo a expressão “circunstâncias da ação” por circunstâncias do fato. 
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Sobre a confissão e seus efeitos será dedicado um capítulo à 

parte, motivo pelo qual nos remetemos àqueles comentários. 

 

“Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão 

interrogados separadamente”. 

 

A mesma regra estava estabelecida no anterior artigo 189, porém 

com outra redação.  113

 

“Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do 

surdo-mudo será feito pela forma seguinte: 

I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, 

que ele responderá oralmente; 

II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, 

respondendo-as por escrito; 

III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por 

escrito e do mesmo modo dará as respostas. 

 

 

 
113 “Nulidade. Falta de intimação da defesa para se manifestar a respeito de interrogatório de co-réu. 
Prova inócua para o desate da lide. Inocorrência da eiva: - A falta de intimação da defesa para se 
manifestar a respeito de prova acrescida, consistente no interrogatório de co-réu, não enseja nulidade 
por ausência de prejuízo para o acusado, a teor do art. 563 do CPP, se as palavras do comparsa foram 
de total inocuidade para o desate da lide” (TACRIM-SP – REV. –  322484/3 – Rel: Barbosa de Almeida 
 6º. Grupo – VU – 14/12/1998). 
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Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou 

escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, 

pessoa habilitada a entendê-lo”. 

 

O Artigo 192, seus incisos e seu parágrafo único mantiveram 

praticamente a mesma redação, não havendo nenhuma alteração significativa 

em relação ao anterior.  114

 

“Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua 

nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete”. 

 

O artigo 193 corrigiu a redação anterior que determinava que o 

interrogatório seria feito por interprete, deixando agora claro que o intérprete 

será apenas o meio para a realização do interrogatório pelo Magistrado. 

 

O artigo 10, da Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, 

revogou expressa e integralmente o artigo 194, e, por via de conseqüência, 

também devem ser tidos como revogados os artigos 15 e 262, do Código de 

Processo Penal, de redação similar. 115

 
114 “INTERROGATÓRIO - Surdo-mudo - Ausência de intérprete - Nulidade inocorrente”  (STF – RT 
736/576). 
115  “Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial.” 
      “Art. 194. Se o acusado for menor, proceder-se-á ao interrogatório na presença de curador”. 
      “Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.” 
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A revogação daquele dispositivo resolveu a discussão nascida 

com o novo Código Civil, o qual reduziu de 21 para 18 anos a maioridade civil, 

surgindo com isso o questionamento de eventuais efeitos dessa alteração no 

âmbito criminal, embate este que agora se encontra solucionado, tornando 

desnecessária a presença de curador ao interrogatório do acusado menor de 

21 anos. 116

 

“Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não 

puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no 

termo”. 

 

A redação do artigo 195 é similar àquela contida no parágrafo 

único do anterior artigo de mesmo número, substituindo apenas a palavra 

“acusado” pela palavra “interrogado”.  117

 
116 “Interrogatório – Ausência de curador ao acusado menor de 21 (vinte e um) anos, após a vigência do 
novo Código Civil - Nulidade - Não ocorrência: - Em se tratando de interrogatório judicial, não ocorre 
nulidade na ausência de nomeação de curador ao acusado menor de 21 (vinte e um) anos, após a 
vigência do novo código civil. Dando-se a maioridade penal aos dezoito anos, já não subsiste, com a 
novel legislação civilística, razão justificadora da regra inserta no art. 194 do código de processo penal” 
(TACRIM-SP – Apelação nº 143.573.5/5 – Rel.: Ricardo Dip - 11ª Câm. –  03/05/2004).  
  “Interrogatório judicial - Nomeação de curador a menor de 21 (vinte e um) anos - Desnecessidade: - O 
novo código civil, ao determinar a maioridade civil aos 18 (dezoito) anos, fez desaparecer a necessidade 
de nomeação de curador no interrogatório judicial de menor de 21 (vinte e um) anos” (TACRIM-SP – 
Apelação nº 1412441/5 –Rel.: Fábio Gouvêa – 3. Câm. –  VU – 02/12/2003).  
117 “INTERROGATÓRIO - Nulidade - Inocorrência - Irrelevante a falta de assinatura das duas 
testemunhas, a que se refere o § 3º, do artigo 304 do Código de Processo Penal - Hipótese em que trata-
se de analfabeto, tendo sido colhido sua impressão digital - Falta das referidas assinaturas que não 
constitui omissão de formalidade do ato - Recurso não provido. Quando se trata de analfabeto, se 
tomada a impressão digital, outra pessoa assina "a rogo", a falta de assinatura de duas outras 
testemunhas não o contamina de nulidade, posto que , por esse modo, não ocorreu omissão de 
formalidade essencial do ato” (Apelação Criminal n. 253.461-3 - Avaré - 4ª Câmara Criminal - Relator: 
Bittencourt Rodrigues - 16.03.99 - V.U.). 



 - 106 -

  

                                                                                                                               

 

“Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo 

interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer 

das partes.” 

 

A nova redação dada ao artigo 196, do Código de Processo 

Penal, dispõe que o Juiz poderá realizar novo interrogatório a qualquer tempo, 

de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. 

 

José Henrique Pierangeli entende ser cabível, também, nos 

julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, podendo o jurado solicitar ao 

Juiz Presidente a realização de novo interrogatório para esclarecimento de 

alguma circunstância que, a seu juízo, seja importante para a formação de sua 

convicção. Destaca a existência de posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial entendendo não ser cabível novo interrogatório a pedido do 

representante do Ministério Público, posicionamento com o qual discorda com 

fundamento na busca da verdade e no interesse da Justiça 118. 

 

O interrogatório judicial pode ser realizado a qualquer tempo 

antes do trânsito em julgado definitivo da sentença final, entretanto, o que 

antes era mera faculdade do Juiz, destinada tão somente à formação do seu 

 
 
118 José Henrique PIERANGELI. Escritos jurídico-penais. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999 p. 274. 



 - 107 -

  

                                           

livre convencimento, agora é providência que pode ser requerida por qualquer 

das partes.  119  

 

O advento da Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003 trouxe 

importantes mudanças ao Processo Penal e, em especial, ao interrogatório 

judicial.  

 

Em que pese inovações por ela introduzidas, tratou-se, em última 

análise, de apenas mais um passo, ainda que significativo, para a efetivação do 

sistema acusatório consagrado pela Carta Magna de 1988, ampliando o 

contraditório e a atuação da defesa técnica. 

 

Com as mudanças implementadas no interrogatório judicial vem 

novamente à tona a discussão acerca da sua natureza jurídica. Isso porque, ao 

tornar obrigatória a presença do representante do Ministério Público e do 

defensor ao ato, bem como ao permitir reperguntas às partes, submeteu-se o 

 
119 “INTERROGATÓRIO - Prova - Pedido de novo interrogatório do réu - Juiz que deve aquilatar a 
conveniência ou não da produção probatória - Decisão de deferimento ou indeferimento da pretensão 
que não implica em prejulgamento, porque orientada pelos princípios da oficialidade e economia 
processuais - Inteligência do art. 196 do Código de Processo Penal” (TJSP - RT 796/593).  
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Interrogatório - Novo - Faculdade atribuída ao prudente critério 
do juiz ou do tribunal, apenas justificando se, durante a instrução, novos elementos exigirem pessoais 
explicações do réu - Inocorrência de nulidade pelo indeferimento, sobretudo ante a falta de prejuízo ao 
suscitante e a possibilidade, no caso, de se reiterar o ato em outra fase do procedimento.” (Recurso em 
Sentido Estrito n. 203.444-3 - Araraquara - 3ª Câmara Criminal - Relator: Gonçalves Nogueira - 16.07.96 
- V.U.).  
“APELAÇÃO - Conversão do julgamento em diligência - Interrogatório do acusado - Inteligência do art. 
616 do CPP” (TJSC – RT 728/635). 
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interrogatório judicial ao contraditório, o que lhe confere importante 

característica atinente aos meios de prova. 

 

Assim, considerar o interrogatório judicial tão somente como mero 

meio de defesa seria desvalorizar seu conteúdo. 

 

Por outro lado, perdeu o legislador uma excelente oportunidade 

de realizar importante alteração reclamada por parte dos doutrinadores e já 

contemplada pela Lei nº 9.099/95, a de ser o interrogatório realizado ao final da 

instrução processual. 

 

Mesmo assim, o direito pátrio dá mostras de se manter em 

direção à efetiva garantia dos direitos individuais e o Estado Democrático de 

Direito, tratando ao réu como sujeito processual titular de direitos e garantias, e 

não mero objeto de investigação. 
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10. A CONFISSÃO  

 

 

Confessar é admitir a prática de um ato. Em um sentido mais 

restrito a confissão é a aceitação da responsabilidade pela prática de um ilícito.  

 

A confissão outrora foi considerada como sendo a rainha das 

provas – regina probationum –, prova por excelência, probatio probatissima. 

Assim considerada como sendo a prova perfeita, permitia-se qualquer 

procedimento para alcançá-la, e, por mais débeis que fossem os indícios, a 

prática de tortura contra o investigado era utilizada para sua produção.  

 

O Código de Manú já previa a confissão como meio de prova. 

Entre os hebreus a confissão significava uma forma de arrependimento pelo 

delito e, por isso, isentava o culpado da pena caso restituísse o objeto roubado 

ou indenizasse o dano causado. Tanto na Grécia como em Roma a confissão 

era considerada prova suficiente para fundamentar um decreto condenatório e, 

por esta razão, interrompia o procedimento probatório.  
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O valor dado à confissão no Processo Penal tem profundas raízes 

no Direito Canônico. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal refere-se, por um 

lado, ao sermão de Padre Vieira, o qual afirma que esconder os pecados é 

próprio do homem, e, por outro, o ensinamento de Agostinho, onde a confissão 

serve de testemunho da verdade aos outros homens e revela-se sagrada. 120

 

No Brasil foram aplicadas as Ordenações portuguesas desde o 

seu descobrimento até a sua elevação à categoria de Reino. As Ordenações 

Afonsinas, Manoelinas e Filipinas permitiam a aplicação dos tormentos com o 

fim de obter a confissão, eram perguntas feitas ao acusado de crimes graves 

para compeli-lo a dizer a verdade, utilizando como forma de convencimento a 

tortura. 

 

A primeira Constituição Imperial do Brasil (1824) aboliu os meios 

violentos para a obtenção da confissão. O Código de Processo Criminal (1832) 

determinou que, para a confissão ser aceita como elemento probatório, deveria 

ter sido prestada perante o juiz competente, de forma livre e espontânea e 

consentânea com as demais circunstâncias dos fatos, não sendo admitida 

como única prova da culpabilidade do acusado, não lhe sendo mais atribuído 

um valor absoluto. 

 

 
120  Luiz Fernando Camargo de Barros VIDAL. Pela superação do religioso no processo penal: o 
interrogatório como meio de defesa. IBCCRIM. São Paulo, v. 12, nº 143, out. 2004. 
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O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), 

ratificado pelo Brasil em 1992, em seu artigo 14, inciso III, alínea g, estabelece 

como garantia ao acusado o direito de não ser obrigado a depor contra si 

mesmo, nem se confessar culpado. A Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica (1969) 

reproduz a mesma garantia em seu artigo 8º. 

 

A confissão é um ato pessoal, voluntário e expresso, através do 

qual o acusado admite a prática de uma infração penal perante a autoridade 

competente. Este ato precisa estar revestido de todas as garantias 

constitucionais e devem ser obedecidas todas as formalidades legais para que 

possua valor probatório, sob pena de nulidade.  

 

O artigo 197, do Código de Processo Penal, estabelece que:  

 

“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”. 121

 
121 “PROVA CRIMINAL - Confissão - Fundamento único de condenação - Inadmissibilidade - Valor 
relativo - Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal - Hipótese em que nenhuma prova foi 
colhida durante a instrução criminal - Absolvição decretada - Recurso provido. A confissão por si só não 
pode ser erigida como fundamento único da condenação, caso contrário estaríamos revigorando antigo 
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Assim, para se considerar como suficiente a fundamentar um 

decreto condenatório, deverá a confissão encontrar respaldo em outros 

elementos de prova que lhe confiram validade, mesmo porque, por um lado, se 

o réu confessar pode obter benefícios, incidindo a atenuante do artigo 65, 

inciso III, alínea d, do Código Penal, de outro lado se faltar com a verdade, 

calar ou retratar-se, não sofrerá qualquer conseqüência, haja vista que o 

interrogatório também se reveste como ato de defesa. 

 

A confissão poderá ser apresentada a qualquer momento pelo 

réu, nos termos do artigo 199, do Código de Processo Penal. 

 

O artigo 200, do Código de Processo Penal, confere à confissão 

características de retratabilidade e de divisibilidade, ressaltando, ainda, o livre 

convencimento do juiz baseado no conjunto probatório amealhado aos autos. 

 

Sob o aspecto processual considera-se a confissão como um 

testemunho duplamente qualificado. Primeiro porque contraria os interesses do 

próprio depoente, segundo porque provém do próprio acusado. 122  

 
 

princípio medieval em que era considerada a ‘rainha das provas’, a probatio probatíssima” (Apelação 
Criminal n. 162.579-3 - Piracicaba - Relator: Franco de Godoi - CCRIM 3 - V.U. - 21.11.94).  
122 José Frederico MARQUES. Elementos de Direito Processual penal. rev. e atua. por Eduardo Reale 
Ferrari – 2ª ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 395. 
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Classifica-se a confissão como simples, caso tenha por objeto 

apenas um fato; complexa, quando abranger vários fatos; e qualificada, na 

hipótese do acusado, além de confessar o crime, apresentar outros fatos em 

sua própria defesa. 

 

O artigo 307, do Código de Processo Penal Militar 123 arrola uma 

série de requisitos para que a confissão possa ser recebida como válida: 

 

a) ser feita perante autoridade competente; 

b) ser livre, espontânea e expressa; 

c) versar sobre o fato principal; 

d) ser verossímil; e 

e) ter compatibilidade e concordância com as demais 

provas do processo. 

 

 

 

 

 
123 Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. 
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10.1. Atenuante, Causa Especial de Diminuição da 

Pena e Delação Premiada 

 

 

No Direito Penal a confissão é, como regra, circunstância 

atenuante à pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal: 

“confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. 124

 

Todavia, diversos dispositivos conceituam a confissão como uma 

causa especial de diminuição da pena sempre que alcançar a denúncia de co-

autores, através da delação premiada. 

 

O artigo 7º da Lei dos Crimes Hediondos (8.072, de 25 de julho de 

1990), retificado pela Lei nº 9.269/96, acrescentou o § 4º ao artigo 159, do 

Código Penal – crime de extorsão mediante seqüestro –, com a seguinte 

redação: 

 

 
124 “PENA - Redução - Admissibilidade - Confissão espontânea do crime - Circunstância atenuante - 
Artigo 65 do Código Penal - Recurso provido” (Relator: Gonçalves Nogueira - Revisão Criminal n. 
157.060-3 - Cândido Mota - 02.05.94).  
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“Se o crime e cometido em concurso, o concorrente que 

o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do 

seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”.125

 

O parágrafo único do artigo 8º, da Lei nº 8.072/90, no tocante ao 

crime de bando ou quadrilha: 

 

“O participante e o associado que denunciar à autoridade 

o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, 

terá a pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços)”. 126

 

A Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que definiu os crimes 

contra a ordem tributária, econômica e ralações de consumo, também previu o 

instituto da delação premiada, ao estabelecer em seu artigo 16, parágrafo 

único: 

 

 
125 “EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - Delação premiada - Artigo 159, § 4º, do Código Penal - 
Não caracterização - Réu que simplesmente telefonou aos comparsas informando sua prisão, permitindo-
lhes a fuga - Resgate possibilitado pelos próprios esforços da vítima - Recurso provido” (Apelação 
Criminal n. 397.278-3/0 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Ribeiro dos Santos - 13.11.03 - 
V.U.).  
125 “Latrocínio - Caracterização - Menor inimputável e terceiros - Pretendida redução da pena - Inad - 
Recurso não provido. O latrocínio esta amplamente comprovado pela confissão do apelante, testemunhas 
e laudo médico. No caso, não há que se falar em quadrilha ou bando, por faltar os requisitos que lhe são 
inerentes, ainda que a associação passageira de três marginais se amoldasse a su caracterização. Assim 
mesmo, não houve qualquer delação por parte do acusado que pudesse justificar a minoração da pena 
em grau de recurso” ( Apelação Criminal nº  116.127.3 – SP – Rel: JARBAS MAZZONI – 10/02/92). 
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“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 1 (um) a 2/3 (dois 

terços).” 

 

A Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995, que definiu as ações 

praticadas por organizações criminosas e os meios operacionais de 

investigação e prova, estabeleceu em seu artigo 6º: 

 

“Nos crimes praticados em organização criminosa, a 

pena será reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços), quando a 

colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de 

infrações penas e sua autoria”. 127

 

O artigo 1º, § 5º, da Lei 9.613, de 03 de março de 1998, dispondo 

sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, 

estabeleceu: 

 

“A pena será reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços) e 

começará a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz 
 

127 “CRIME ORGANIZADO - Delação - Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena se a 
colaboração do acusado, ainda que espontânea, não tenha ajudado a desmantelar a organização 
criminosa - Inteligência do art. 6º da Lei 9.034/95” (TRF - 2ª Reg. – RT 753/714).  
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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” 

 

A Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999 128, tentando conceder 

tratamento uniforme à delação premiada, estabeleceu no seu Capítulo II – Da 

proteção aos Réus Colaboradores –: 

 

“Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimentos das 

partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente 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. 

 
128 Ementa: “Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção 
a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenatos que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal” 
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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. 

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na 

prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança e 

proteção a sua integridade física, considerando ameaça ou 

coação eventual ou efetiva. 

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em 

decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado 

em dependência segurada dos demais presos. 

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz 

competente determinar em favor do colaborador qualquer das 

medidas previstas no art. 8º desta Lei.129

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime 

fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais 

 
129  “Art. 8º Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público 
que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a 
eficácia da proteção.” 
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que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos 

demais apenados.” 

 

A Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, ao dispor 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, estabeleceu no § 2º do artigo 32: 

 

“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”. 

 

Instituiu o processo cooperativo, pelo qual se o indiciado revelar 

espontaneamente a existência de organização criminosa de forma a permitir a 

prisão de seus integrantes, ou a apreensão de entorpecente ou do produto 

ilícito, ou de qualquer modo contribuir para o interesse da Justiça, poderá o 
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Ministério Público deixar de propor da ação penal ou requerer isenção ou 

redução da pena. 130

 

Com isso, duas são as possíveis conseqüências da efetivação de 

um acordo entre o indiciado e o representante do Ministério Público: a primeira 

é a interrupção do inquérito instaurado contra o indiciado que contribuiu de 

qualquer modo para os interesses da Justiça, atenuando mais uma vez o 

princípio da obrigatoriedade da ação penal; a segunda é a redução da pena a 

ser imposta ao final do processamento. 

 

O § 3º, do mesmo artigo de lei estabelece ainda: 

 

“Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à 

revelação, eficaz, dos demais integrante 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, 

 
130 “Delação é a incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, investigado, indiciado ou réu, no 
bojo de seu interrogatório (ou em outro ato). ‘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.).  A abrangência do instituto na legislação vigente indica que sua 
designação não corresponde perfeitamente ao seu conteúdo, pois há situações, como na Lei de Lavagem 
de Capitais (Lei n. 9.613/98), nas quais se conferem prêmios a criminosos, ainda que não tenham delatado 
terceiros, mas conduzam a investigação à ‘localização de bens, direitos ou valores objetos do crime’. 
Damásio Evangelista de JESUS. Estágio atual da ‘delação premiada’ no Direito Penal brasileiro . Jus 
Navigandi, Teresina, a. 10, n. 854, 4 nov. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7551>. Acesso em: 20.11.2005. 
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poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) 

a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão”. 

 

Várias críticas são formuladas quanto à singeleza de instituto tão 

importante e abrangente, dentre elas a generalidade de suas expressões e a 

falta de previsão legal da forma em que este acordo é materializado, além do 

que não há previsão legal da necessidade do indiciado fazer-se acompanhar 

de advogado nem de que o acordo seja submetido à apreciação e 

homologação pelo Juiz de Direito, o que confere um poder quase que ilimitado 

ao representante do Ministério Público sem a contrapartida fiscalização por 

quem quer que seja.131

 

 

 

 

 

 
 

131 João José Leal aponta inaplicáveis os parágrafos 2º e 3º da Lei nº 10.409/02 em razão do veto 
presidencial: “O veto integral das normas incriminadoras e descritivas dos novos tipos penais sobre 
narcotráfico, a nosso ver, implicou a derrogação implícita das respectivas normas processuais, aí 
incluídas aquelas positivadas nos §§ 2º e 3º, do vetado art. 32. Essas normas podem até ter vigência 
meramente formal, mas não dispõem de efetividade por falta do necessário direito material que lhes deu 
origem. São dispositivos legais que podem ser acoimados de mulas sem cabeça. A posição que estamos 
sustentando não significa, em absoluto, negar o direito do indiciado ou do acusado por tráfico ilícito de 
drogas aos benefícios do perdão judicial ou da redução de pena. Ao contrário, entendemos que esse 
infrator, como qualquer outro, tem o direito a esses benefícios despenalizadores, nos termos e 
observadas as condições estabelecidas pelos art. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99” João José LEAL. A lei n. 
10.409/02 e o instituto da delação premiada. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.10, n.118, p. 2-4, set. 2002 
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11. O SILÊNCIO 

 

 

Durante a vigência do sistema inquisitivo, onde as funções de 

acusador, defensor e julgador se concentravam em uma só pessoa, o suspeito 

não gozava de qualquer direito ou garantia e sua culpa era presumida. Seu 

interrogatório era realizado secretamente e sobre o acusado pesava a 

obrigação de falar a verdade sob juramento, podendo, por isso, ser submetido 

as mais diversas formas de tortura. Nesta fase do direito o silêncio era tido 

como confissão ficta ou presumida. 

 

Com a evolução para o sistema acusatório em que o réu é 

cercado de direitos e garantias, dentre as quais o princípio da presunção de 

inocência, o silêncio passou a ser uma faculdade processual conferida ao 

acusado, sem que dele se possa presumir uma confissão de culpabilidade. 

 

O artigo 9º das Declarações dos direitos do Homem do Cidadão 

(1789) consagrou inicialmente o princípio da presunção de inocência. A 



 - 123 -

  

                                           

declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966) renovaram a mesma garantia.  

 

No direito pátrio, o inciso LVII, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”, enquanto o inciso LXIII, do mesmo 

artigo, estabelece o direito do preso em permanecer calado.  

 

Já o artigo 186, do Código de Processo Penal, determina deva o 

juiz informar expressamente ao acusado do seu direito ao silêncio, o qual, 

segundo o parágrafo único do mesmo artigo, não importará em confissão nem 

poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. 132

 

A antiga redação do artigo 186, do Código Penal, acrescentava 

que o silêncio do interrogado poderia ser interpretado em seu desfavor. Tal 

advertência, que já não era considerada pela doutrina e pela jurisprudência 

como recepcionada pela Carta Magna de 1988, foi expurgada do sistema 

jurídico com a edição da Lei nº 10.792/03. 

 

 
132 “PROVA - Silêncio - Garantia de liberdade e de justiça ao indivíduo - Hipótese em que o réu, sujeito da defesa, 
não tem a obrigação nem dever de fornecer elementos de prova que o prejudiquem - Ainda que se quisesse ver no 
interrogatório um meio de prova, só o seria em sentido meramente eventual, em face da faculdade dada ao acusado 
de não responder, conforme art. 5º, LXIII da Constituição da República” (Relator: Euclides de Oliveira - Apelação 
Cível 136.167-1 - Moji Guaçu - 31.01.91). 

“INTERROGATÓRlO - Silêncio do réu - Procedimento que não significa auto-incriminação - 
Inteligência do art. 5º, LXIII, da CF” (STF – RT 748/563).  
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Por outro lado, a redação do artigo 186, do Código de Processo 

Penal, deixa claro que somente depois da qualificação terá o acusado o direito 

de ficar calado, tendo, assim, o dever de responder as perguntas atinentes a 

sua qualificação, pois se silenciar na fase da qualificação incorrerá o acusado 

na conduta prevista no artigo 68, da Lei das Contravenções Penais – Recusa 

de dados sobre própria identidade ou qualificação. 

 

Quanto às comissões parlamentares de inquérito Alexandre de 

Moraes destacou a necessidade do respeito aos princípios constitucionais e, 

em especial, do direito ao silêncio do investigado:   

 

“Há, portanto, necessidade de direcionar-se todas as 

regras hermenêuticas para garantir-se a plena aplicabilidade e 

efetividade dos direitos humanos fundamentais perante as 

Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Portanto, as previsões constitucionais, e em especial na 

presente hipótese o direito ao silêncio, de maneira a não se 

poder forçar o investigado a produzir provas contra si mesmo, 

em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

definido como objeto de proteção dos direitos humanos 

fundamentais e um dos princípios fundamentais da República, 

não são meros enunciados teóricos desprovidos de 

coercibilidade jurídica. Muito pelo contrário, a Constituição 

possui supremacia incondicional em relação a todo o 



 - 125 -

  

                                           

ordenamento jurídico e força normativa inquestionável, 

devendo suas previsões servirem de princípios informadores 

obrigatórios na atuação do Poder Público, no âmbito de todos 

os Poderes de Estado. 

Somente com o pleno respeito ao princípio da dignidade 

da pessoa humana poderemos almejar a conquista da 

verdadeira ‘liberdade’, projeto maior de um Estado Democrático 

de Direito. Sem respeito à dignidade da pessoa humana não 

haverá Estado de Direito, desaparecendo a participação 

popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o 

respeito ao princípio da soberania popular, que proclama todo 

o poder emanar do povo, com a conseqüência nefasta do fim 

da Democracia.” 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Alexandre de MORAES. Direito ao silêncio e comissões parlamentares de inquérito. Boletim 
IBCCRIM, São Paulo, v. 7, n. 79, p. 13-14, jun. 1999, p. 13-14. 
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12. O LOCAL DO INTERROGATÓRIO 

 

 

O artigo 792, do Código de Processo Penal, estabelece como 

regra que as audiências, dentre as quais podemos incluir a de interrogatório, 

serão realizadas na sede dos juízos e tribunais.  

 

O § 2º do referido artigo permite, ainda, em caso de necessidade, 

que sejam realizadas as audiências na residência do juiz, ou em outra casa por 

ele especialmente designada. 

 

No caso de enfermidade do réu, nos termos do artigo 403, do 

Código de Processo Penal, poderá o interrogatório ser realizado no local onde 

ele se encontrar. 

 

Por fim, tratando-se de réu preso, o Código de Processo Penal 

determina no §1º, do artigo 185, que seu interrogatório será realizado no 
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estabelecimento prisional em que se encontrar e em sala especialmente 

destinada para este fim, desde que presente as condições necessárias. 

 

Dessa forma, podemos estabelecer a seguinte regra: estando o 

acusado solto será realizado o interrogatório na sede do Juízo, estando preso 

proceder-se-á ao interrogatório no estabelecimento prisional onde estiver 

recolhido. Em casos excepcionais poderá ocorrer o ato na residência do juiz ou 

em casa por ele designada, ou, no caso de enfermidade do acusado, no local 

onde ele se encontrar. 

 

 

12.1. Do Interrogatório por Carta Precatória 

 

 

O artigo 185 estabelece que o réu será interrogado perante a 

autoridade judiciária, porém, não torna obrigatório que o ato seja realizado pelo 

próprio juiz do feito, não vigendo no Processo Penal o princípio do juiz certo.134

 

 
134 “PROCESSO CRIME - Nulidade - Inocorrência - Interrogatório por precatória - Inexistência em sede 
penal do princípio do Juiz Certo - Interrogatório, ademais que, se inconveniente, poderia ser novamente 
realizado - Artigo 196 do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada”. (Relator: Segurado Braz - 
Revisão Criminal n. 154.140-3 - Guarulhos - 13.06.94).  
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O artigo 222, do Código de Processo Penal, permite 

expressamente a oitiva de testemunhas residentes fora da circunscrição 

mediante a expedição de Carta Precatória, calando-se, entretanto, quanto à 

possibilidade da realização do interrogatório por Carta. 

 

No Estado de São Paulo o Conselho Superior da Magistratura do 

editou o Provimento nº 191/84, aos 19 de novembro de 1984, com o seguinte 

teor: 

 

“Art. 1º. O interrogatório nos processos criminais poderá 

ser realizado na Comarca em que o acusado, preso ou solto, 

estiver. 

Art. 2º. Para realização do interrogatório será expedida 

precatória que conterá cópia da denúncia, do interrogatório, 

dos depoimentos e de outras provas existentes no inquérito 

policial; caso ainda não citado o réu, a precatória citatória 

também se destinará ao interrogatório. 

Art. 3º. O Magistrado da Comarca deprecada estará 

automaticamente designado para auxiliar na Vara deprecante, 

para o fim único e exclusivo do interrogatório, vedada a 

prolação de despachos que não sejam os de cumprimento e 

devolução da carta. 

Art. 4º. A intimação para defesa prévia ocorrerá no 

interrogatório no juízo deprecado, esclarecendo-se ao acusado 
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que o prazo para a defesa começará a correr no juízo do 

processo no dia da juntada da carta precatória nos autos, 

independentemente de nova intimação. 

Art. 5º Este Provimento entrará em vigor no dia da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário”. 

 

Hoje vige o Provimento nº 754/01, de 26 de abril de 2001, com o 

seguinte teor: 

 

“Artigo 1º - Nos processos criminais, o interrogatório 

poderá ser realizado na Comarca onde o acusado, preso ou 

solto, estiver. 

§1º - Para tanto, será expedida carta precatória, que 

conterá cópia da denúncia, do interrogatório extrajudicial, se 

houver, dos principais depoimentos e de outras peças 

relevantes do inquérito policial. 

§2º - Caso ainda não tenha sido efetivada a citação do 

réu, a precatória destinar-se-á, também, a realização desse 

ato. 

Artigo 2º - No Juízo deprecado o Magistrado, realizando 

o interrogatório, deverá abster-se de prolatar qualquer decisão 

que não seja pertinente ao cumprimento e à execução da 

carta. 
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Artigo 3º - A carta precatória deverá conter solicitação 

para que o Juízo deprecado providencie a intimação do 

acusado para a apresentação da defesa prévia, no prazo legal, 

com o esclarecimento de que este somente começará a fluir, 

no Juízo deprecante, após a juntada da precatória aos autos, 

independentemente de nova intimação. A mesma providência 

será adotada em relação ao defensor constituído que 

comparecer ao ato do interrogatório 

Artigo 4º - As Comarcas do interior que possuírem 

instaladas as unidades prisionais denominadas Centro de 

Detenção Provisória (CDPs) receberão precatórias para a 

citação e interrogatório dos réus ali detidos. Feita a distribuição, 

recomenda-se ao Magistrado competente dirigir-se ao CDP 

para a realização do ato, evitando-se a requisição de réu preso. 

Artigo 5º - Na Comarca da Capital, caberá aos 

magistrados designados para atuarem no Departamento de 

Inquéritos Policiais (DIPO) a realização dos interrogatórios dos 

presos recolhidos nos Centros de Detenção Provisória, 

facultando-se aos juizes das Varas Criminais e do Júri oficiar 

nesse sentido, remetendo cópia da denúncia, do interrogatório 

do réu na fase extrajudicial, dos depoimentos e principais 

peças do inquérito policial. 

Artigo 6º - Os magistrados no exercício de suas funções 

no Departamento de Inquéritos Policiais da Capital (DIPO) são 

automaticamente designados para auxiliar nas Varas Criminais 

e do Júri da Capital, em especial para a realização do 
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interrogatório e intimação do acusado do prazo para a defesa 

prévia. 

Artigo 7º - Os Juízes das Varas Criminais e do Júri que 

optarem por oficiar ao DIPO, na forma do artigo 5º, deverão 

providenciar a intimação do representante do Ministério Público 

e do defensor constituído, da data designada para o 

interrogatório no interior do CDP, após obtê-la, por qualquer 

meio, do magistrado encarregado de realizar o ato. 

Artigo 8º - Faculta-se aos magistrados das Varas 

Criminais e do Júri da Capital a realização dos interrogatórios 

nos CDPs, cabendo-lhes acertar, previamente, data e horário 

com a autoridade administrativa responsável. 

Artigo 9º - Os Centros de Detenção Provisória colocarão 

à disposição do Poder judiciário toda a infra-estrutura 

necessária para a realização dos interrogatórios, incluindo 

segurança, linha telefônica, aparelhamento e serviço de 

assistência judiciária aos presos. 

Artigo 10 – Este provimento entra em vigor 30 (trinta) 

dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial o Provimento CSM CXCI/84” 

 

No Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1º de 

janeiro e 31 de dezembro de 2004 foram cumpridas 195.527 cartas precatórias 
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criminais e 17.126 cartas precatórias atinentes ao juizado especial criminal 135, 

totalizando o montante de 212.653 cartas precatórias cumpridas em matéria 

penal, cifra que demonstra a importância e a necessidade de serem 

estabelecidos meios que agilizem e barateiem o cumprimento de atos 

processuais à distância. 

 

Embora a realização de interrogatório por Carta Precatória não 

seja expressamente permitida em nosso ordenamento, é inegável a conclusão 

da possibilidade de sua realização, por um lado porque, como já dito, no 

Processo Penal não vige o princípio do juiz certo ou da identidade física do juiz, 

e por outro, por se tratar de instrumento necessário à superação grande 

extensão de nosso país, sendo inviável a obrigatoriedade do deslocamento dos 

acusados de um ponto ao outro do território brasileiro. 136

 

 Não é menos verdade que o contato pessoal entre o magistrado 

do feito e o acusado, no ato de seu interrogatório judicial, permite ao julgador a 

percepção da linguagem corporal e de reações sutis, as quais que muitas 

vezes escapam do olhar desinteressado do juiz deprecado e das apressadas 

respostas impressas pelo computador. 

 
135 Diário Oficial do Estado de São Paulo, 1º de fevereiro de 2005, Poder Judiciário, Caderno 1, 
Comunicado CG nº 58/05. 
136 “PROCESSO-CRIME - Nulidade - Inocorrência - Interrogatório por precatória - Inexistência em 
sede penal do juiz certo - Provimento CXCI/84 do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo – 
Inexistência de prejuízo para o acusado - Preliminar rejeitada” (Apelação Criminal n. 227.913-3 - São 
Bernardo do Campo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 06.05.99 - V.U.).  
  “COMPETÊNCIA CRIMINAL - Crime falimentar - Carta precatória na qual se delegaram ao juízo 
deprecado poderes para Interrogatório do acusado - Declinação da delegação sob o fundamento de que 
o Provimento CXCI/84 do CSM só se aplica aos juízos da Capital - Inadmissibilidade - Conflito negativo 
de jurisdição procedente - Inteligência dos arts. 15, 17 e 19 da Lei estadual 3.947/83” (RT – 600/301). 
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O princípio da verdade real sede terreno para a própria realidade, 

impondo a adoção de soluções práticas em descompasso com o objetivo maior 

do Processo Penal, tudo em prol de uma maior efetividade e do apressamento 

do procedimento penal. 

 

 

12.2. O Tele-interrogatório, ou Interrogatório virtual 

ou à distância. 

 

 

A mais recente e polêmica questão acerca do interrogatório gira 

em torno do cabimento ou não da realização do interrogatório virtual, através 

de videoconferência e em tempo real. 

 

Os defensores da informatização do interrogatório destacam ser 

esta a melhor maneira de apressar a Justiça, economizando tempo e gastos 

para a realização do ato. 
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Já os que adotam posição contrária ao interrogatório à distância 

ressaltam a impessoalidade e frieza decorrente do distanciamento entre 

acusado e juiz. Salienta Luiz Flávio Borges D’Urso que “A ausência da voz 

viva, do corpo e do ‘olho no olho’, redunda em prejuízo irreparável para a 

defesa e para a própria Justiça”.  137

 

Primeiramente, cumpre-nos analisar sobre a adequação da 

realização interrogatório através da videoconferência aos princípios 

constitucionais norteadores do Processo Penal, para depois tecermos 

comentários acerca da conveniência ou não desta prática. 

 

Devido processo legal/penal - Não há qualquer dispositivo que 

vede a realização do interrogatório à distância, ao contrário. As disposições 

expressas contidas nas últimas reformas atinentes ao interrogatório foram 

retiradas dos textos finalmente aprovados, numa clara demonstração que o 

legislador não pretendia impedir tal prática, pois se assim o quisesse teria 

mantido o texto original.  

 

Raciocínio idêntico foi adotado por toda a doutrina e 

jurisprudência pátria ao aceitar a possibilidade do interrogatório por carta 

 
137 Luiz Flávio Borges D’URSO. O interrogatório por teleconferência uma desagradável justiça virtual. 
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, nº 36, dezembro de 2002 a abril de 2003, p. 427-29. 
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precatória, também sem encontrar previsão ou vedação legal. Válidos são os 

mesmos argumentos de celeridade e economia processual. 

 

Ressalte-se que o § 1º, do artigo 185, do Código de Processo 

Penal, ao disciplinar o interrogatório do réu preso, determina a existência de 

sala própria, segurança ao juiz e auxiliares, publicidade do ato, impondo 

expressamente tão somente a “presença de seu defensor, constituído ou 

nomeado”, permitindo, a contrario sensu, que as outras partes – juiz e promotor 

– não estejam fisicamente presentes naquele local. 

 

Contraditório/ampla defesa – É assegurado o direito de entrevista 

prévia entre defensor e acusado, seja ele solto ou preso (sala própria – artigo 

185, Código Penal), bem como a presença e participação do advogado durante 

o ato, podendo, inclusive, apresentar reperguntas (artigo 188, Código Penal). 

 

Publicidade – Não somente é assegurada, mas, sobretudo, pode 

ser potencializada a publicidade do interrogatório, permitindo amplo acesso e o 

acompanhamento de infinitas pessoas através da videoconferência aberta, 

sendo assegurado o pleno controle social do ato. Se, por um lado, o público 

não terá acesso físico à audiência, restrição permitida em razão do interesse 

social – artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal –, poderá o interrogatório 

ser assistido por todos os interessados no mundo inteiro, através da rede 

mundial de computadores (internet). 
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Juiz natural – com a adoção do interrogatório à distância torna-se 

desnecessário o deslocamento de competência no caso de réu preso ou 

residente em outra comarca, permitindo-se a colheita do interrogatório pelo 

próprio juiz do feito, garantindo-se, com isso, a competência estabelecida 

constitucionalmente. 

 

Juiz certo ou identidade física do juiz – O princípio da identidade 

física do juiz ou juiz certo pode ser implantado de forma definitiva com a 

adoção do interrogatório virtual, eliminando, inclusive, a necessidade de 

expedição de cartas precatórias com a instalação de salas de videoconferência 

em todos os fóruns, com isso permitindo a realização do interrogatório 

diretamente pelo juiz do feito. 

 

Presunção de Inocência – De acordo com esse princípio o réu 

deve ser considerado inocente até prova em contrário. Assim, como obrigar a 

uma pessoa tida como inocente ao constrangimento de ter que se deslocar até 

o fórum de uma comarca distante? A videoconferência permite, ao menos, que 

o acusado tenha que se deslocar tão somente até o fórum mais próximo, onde 

poderá ser interrogado virtualmente, minimizando o ônus de um 

acompanhamento processual. O mesmo pode ser dito quanto ao réu preso, o 

qual se submete a inúmeras remoções entre estabelecimentos e 

departamentos penais.  
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Celeridade ou Justiça rápida – A celeridade da prestação 

jurisdicional é uma garantia judicial. A Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (1969) – estabeleceu em seu 

artigo 8º, entre outras garantias, o direito ao acusado a ser ouvido no prazo 

razoável por juiz ou tribunal competente. Assim, cabe ao estado juiz prover os 

meios necessários para implementar esta garantia. Uma justiça tardia não é 

justiça. Nesse sentido já foram incorporados ao direito diversas inovações, 

como o uso do correio, do telex, do fac-símile, do computador, do e-mail etc. 

 

A Lei nº 10.259/01 permitiu a utilização de serviço de intimação de 

partes, a recepção de petições e a reunião de juízes domiciliados em cidades 

diversas, tudo pela via eletrônica: 

 

“Art. 8.º 

 (...) 

§ 2.º Os tribunais poderão organizar serviço de intimação 

das partes e de recepção de petições por meio eletrônico.” 

(...) 

Art. 14. (...) 

§ 3.º A reunião de juízes domiciliados em cidades 

diversas será feita pela via eletrônica” 
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À Constituição Federal foi acrescentado o inciso LXXVIII (78), 

garantindo a celeridade na tramitação processual, inclusive com a consecução 

dos meios que a assegurem. 

 

Assim, a nosso ver e com o devido respeito à majoritária oposição 

da doutrina pátria, não só é possível como também recomendável a realização 

do interrogatório à distância, de cuja adoção decorrerá incomparável celeridade 

e economia dos atos processuais, tornando desnecessária a expedição de 

inúmeros ofícios a diversos departamentos requisitando escolta policial, 

transporte e a remoção do preso, tudo com o fim de requisitá-lo para estar 

presente à audiência. Nem mesmo será necessária a expedição de carta 

precatória para o interrogatório de réu – preso ou solto – que estiver em outra 

comarca, seja qual for a unidade da federação. 

 

Ademais, o inteiro teor dos interrogatórios realizados via internet 

poderá ser gravado e ficar arquivado, possibilitando ser visto e revisto, até 

mesmo em segunda instância em eventual julgamento de recurso138. Dessa 

 
138 “INTERROGATÓRIO JUDICIAL "ON LINE" - Valor - Entendimento: - O sistema de teleaudiência 
utilizado no interrogatório judicial é válido à medida que são garantidas visão, audição, comunicação 
reservada entre o réu e seu defensor e facultada, ainda, a gravação em "compact disc", que será anexado 
aos autos para eventual consulta. Assim, respeita-se a garantia da ampla defesa, pois o acusado tem 
condições de dialogar com o julgador, podendo ser visto e ouvido, além de conversar com seu defensor 
em canal de áudio reservado. (TACRIM-SP – AP nº 1384389/8 – Rel.: Ferraz de Arruda – São Paulo – 
VU – 21.10.2003). 
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forma, até mesmo a “voz viva” e o “olho no olho” ficam preservados, muito mais 

até que nos interrogatórios prestados nas cartas precatórias, estas amplamente 

aceitas pelos combatentes do interrogatório à distância e que só permitem a 

releitura do depoimento prestado algures. 139

 

Há apenas um caso em que o interrogatório à distância é 

absolutamente incompatível: nos processos de competência do júri, não só 

porque o julgamento dos fatos é procedido por juízes leigos, mas porque vigora 

o princípio da imediatidade. 

 

 

 

 

 
 

 

 
139 “Interrogatório judicial. Realização por videoconferência. Nulidade. Admissibilidade, porém, se a 
saída do réu da unidade prisional acarretar perigo à ordem pública e à segurança das pessoas 
encarregadas da administração da justiça. Inteligência do art. 792, do CPP. – É nulo o interrogatório 
realizado por videoconferência, ressalvado, contudo, possa ele ser veito quando evidente o perigo à 
ordem pública e à segurança das pessoas encarregadas da administração da justiça penal, com a saída 
do réu da unidade prisional, conforme exceção prevista noa rt. 792 do Código de Processo Penal” (STJ 
– HABEAS CORPUS – Rel. Félix Fischer – RT 742/579). 
“Inocorre nulidade na realização de interrogatório on-line ou virtual quando o contato visual e auditivo 
entre o magistrado e o interrogado resta respeitado pela presença de imagem e som de forma recíproca e 
o ato for acompanhado por advogado, um na sala de audiência e outro no estabelecimento prisional 
assistindo ao réu, uma vez que assim ficam resguardadas a este a autodefesa e a liberdade de expressão, 
sendo necessária, para infalidar a inquirição, a comprovação de efetivo prejuízo à atividade defensória” 
(TACRIM-SP – 4ª C. – HC – Rel. Pricles Piza – j. 19.11.1996 – RJTACRIM – 33/377). 
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13. A NATUREZA JURÍDICA DO INTERROGATÓRIO 

 

 

A sistemática do nosso Código de Processo Penal enquadra o 

interrogatório como um meio de prova, pois trata do tema no Capítulo III, do 

Título VII – Da Prova. 

 

É inegável que o interrogatório colabora com a instrução 

processual, tendo em vista que o julgador poderá e deverá utilizar-se de 

elementos trazidos pela fala do réu para formar sua convicção acerca da 

culpabilidade, seja pela confissão, pela apresentação de um álibi ou, ainda, 

pela simples exposição de sua versão dos fatos. 140

 

Por outro lado, o acusado tem assegurado o direito de 

permanecer calado – artigo 5º, inciso LXIII, da Carta Magna – e seu silêncio 

não poderá ser interpretado em seu desfavor. Pela nova leitura do Processo 

Penal trazida pela Carta de 1988, já se considerava inarredável concluir-se 

 
140 “o interrogatório, sem dúvida, compreende ato de instrução, uma vez que por meio dele o juiz poderá 
ter uma noção completa da personalidade do criminoso, e, se houver eventual confissão, esta será 
elemento valioso para o julgamento acerca da culpabilidade do acusado” Marco Antonio Marques da 
SILVA. A vinculação do juiz no processo penal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 11. 



 - 141 -

  

                                           

pela revogação, ao menos em parte, dos artigos 186 e 198, do Código de 

Processo Penal 141, até que a edição da Lei nº 10.792/03 consignou 

expressamente a impossibilidade de o silêncio ser interpretado em desfavor do 

acusado. 142

 

É certo, também, que mesmo o réu apresentando sua versão dos 

fatos, deverá esta ser recebida com reservas, pois ele não está obrigado a 

dizer a verdade, mesmo porque o acusado não pode ser compelido a fazer 

prova contra si mesmo, sob pena de ser afrontada a sua própria dignidade 

pessoal. 

 

Diante desses argumentos, a doutrina divide-se em classificar o 

interrogatório ora como meio ou ato de defesa, ora como meio ou fonte de 

prova, ou, concomitantemente, meio de prova e ato de defesa. 

 

Não há como negar que o interrogatório reveste-se, ao menos 

parcialmente, como ato de defesa, já que o réu tem a oportunidade e inteira 

 
141  “Art. 186. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado 
a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo 
da própria defesa. - Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir 
elemento para a formação do convencimento do juiz”. (grifo nosso). 
142 “PROVA - Silêncio - Garantia de liberdade e de justiça ao indivíduo - Hipótese em que o réu, sujeito 
da defesa, não tem a obrigação nem dever de fornecer elementos de prova que o prejudiquem - Ainda que 
se quisesse ver no interrogatório um meio de prova, só o seria em sentido meramente eventual, em face 
da faculdade dada ao acusado de não responder, conforme art. 5º, LXIII da Constituição da República” 
(Relator: Euclides de Oliveira - Apelação Cível 136.167-1 - Moji Guaçu - 31.01.91). 
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liberdade de apresentar sua narrativa dos fatos e formular suas teses 

defensivas – autodefesa. 143

 

Por outro lado e também de forma irrefutável, o interrogatório 

funciona como um meio de prova, seja no caso da confissão, sem prejuízo do 

livre convencimento do juiz – artigo 200, do Código de Processo Penal 144 –, 

ou, do contrário, em sendo aproveitadas informações trazidas na fala do réu 

que, em consonância com outros elementos indiciários, sirvam à formação da 

culpa e apuração da verdade. 

 

Com a vigência da Lei nº 10.792/03, instituiu-se o contraditório já 

na fase do interrogatório judicial, garantindo a presença e a participação das 

partes – defensor e acusador –, reforçando, com isso, o caráter probatório 

deste ato processual. 

 

Conclui-se, assim, pela dupla natureza do interrogatório judicial na 

atual sistemática processual, momento em que réu pode livremente apresentar 

suas teses, assessorado pela presença obrigatória de seu defensor (artigo 185, 

do Código Penal), com o qual se entrevista de forma prévia ao ato (§ 2º) – 

 
143  “O interrogatório do réu constitui, além de um meio de prova, o momento processual oportuno para 
que o acusado forneça a sua versão sobre os fatos criminosos que lhe são imputados” (STJ – 6ª T. – 
HABEAS CORPUS 14.668-SP – Rel. Hamilton Carvalhido – j. 19. 06.2001).  
144 “A confissão seré divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no 
exame das provas em conjunto”. 
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autodefesa e defesa técnica 145 –, possibilitando ao órgão julgador a formação 

de sua convicção através das respostas apresentadas – meio de prova –.146  

 

Dentre os que esposam o posicionamento de se tratar o 

interrogatório meio de prova podemos destacar Julio Fabbrini Mirabete147, José 

Frederico Marques148, Adauto Alonso S. Suannes149 e Adalberto Camargo 

Aranha150, tendo este último ressaltado o fato de estar o interrogatório 

topograficamente inserido no Código de Processo Penal como sendo meio de 

prova, além de ser permitida a formulação de perguntas, na forma do artigo 

188 do Código Processual Penal. 151

 
 

145 “A entrevista prévia do réu com seu defensor e a presença deste durante o exercício da autodefesa 
que ocorre no interrogatório realizam a interação da autodefesa com a defesa técnica. A observância 
daqueles cuidados, que doravante decorrem de expressas disposições legais, mas que já eram 
imperativos em decorrência das garantias judiciais consagradas na Constituição Federal e em Tratados 
Internacionais sobre Direitos Humanos subscritos pelo Brasil, porão fim às alegações de nulidade que 
frequentemente chegavam aos tribunais pela omissão do juiz em assegurar a ampla defesa no 
interrogatório” Dyrceu Aguiar Dias CINTRA JR. Interrogatório do acusado como prova. In: Código de 
processo penal e sua interpretação jurisprudencial. Coord. Alberto Silva FRANCO e Rui STOCO. 2ª 
edi. rev. atual. e ampl. v. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1820. 
146 “O interrogatório é meio de prova e de defesa, possibilitando ao julgador, pelas respostaas às 
indagações, formar seu convencimento, favorável ou desfavoravelmente ao réu. Trata-se de autodefesa, a 
que se pode somar, pelo assessorament técnico, a defesa técnica”. Marco Antonio Marques da SILVA. A 
vinculação do juiz no processo penal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 13. 

"A iminência do ato processual do interrogatório judicial não constitui, só por si, situação 
caracterizadora de constrangimento ao status libertatis do réu. É que não obstante o interrogatório 
possa qualificar-se como meio de prova, 'não se pode ignorar que é ele, também, ato de defesa, pois não 
há dúvida de que o réu pode dele valer-se para se defender da acusação (...) dando a sua versão dos 
fatos...' (Julio Fabbrini Mirabete, 'Processo Penal', p.275, 4ª edição, 1995, Atlas)" (grifos no original). 
(HC nº 76.585-0/GO, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 23.01.98, DJU 05.02.98, p. 16). 
147  "mesmo quando o acusado se defende no interrogatório, não deixa de apresentar ao julgador 
elementos que podem ser utilizados na apuração da verdade, seja pelo confronto com as provas 
existentes, seja por circunstâncias e particularidades das próprias informações prestadas" Júlio Fabrini 
MIRABETE. Processo penal. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002, p. 277. 
148 José Frederico MARQUES. Elementos do direito processual penal. rev. e atua. por Eduardo Reale 
Ferrari – 2ª ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 386. 
149 Adauto Alonso S. SUANNES. Interrogatório é ato facultativo. Boletim IBCCRIM. São Paulo, nº 17, 
p. 01, jun. 1994.  
150 Adalberto Q. T. de Camargo ARANHA. Da prova no processo penal. 4ª. ed. atual. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 82-83. 
151 “Art.. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser 
esclarecido, formulando as perguntas corresposdentes se o entender pertinente e relevante”. 
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Esclarece Miguel Fenech que a doutrina Alemã (Beling, Von 

Hippel etc.) considera o interrogatório como um ato da parte, no qual o acusado 

comparece sem a obrigação de se manifestar ou mesmo dizer a verdade. Já a 

doutrina italiana entende o interrogatório em relação ao acusado como sendo 

um meio de informação e de defesa, e no tocante ao juiz um meio de contribuir 

para o descobrimento da verdade e que permite o confronto com o restante da 

prova amealhada, sem, contudo, possuir o caráter de meio de prova.  

 

Todavia, considera o referido autor que a declaração do imputado 

é um meio de prova, porquanto que seu fim principal consiste em proporcionar 

ao julgador elementos para a formação de seu convencimento sobre a verdade 

dos fatos e que servirão de fundamento para sua decisão. 152

 

Por outro lado, entendem tratar-se de meio de defesa, entre 

outros, Fernando da Costa Tourinho Filho 153 e Ada Pelegrini Grinover, Antonio 

Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho154, estes últimos 

anotando que: 

 

 
152  Miguel FENECH. Derecho procesal penal. 3ª ed. v. 1. Barcelona: Editorial Labor, 1960, p. 651. 
153  Fernando da Costa TOURINHO FILHO. Código de processo penal comentado. 5. ed. rev., aum. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 385. 
154 Ada Pelegrini GRINOVER, Antonio Scarance FERNANDES, e, Antonio Magalhães GOMES FILHO. 
As nulidades no processo penal. 6ª. ed. rev., amp., e atual. com nova jurisprudência e em face da lei 
9.099/95 e das leis de 1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 79. 
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“Consubstanciando-se a autodefesa, enquanto direito de 

audiência, no interrogatório, é evidente a configuração que o 

próprio interrogatório deve receber, transformando-se de meio 

de prova (como ainda o considera o Código de Processo Penal 

de 1941: art. 185 et seq) em meio de defesa: meio de 

contestação da acusação e instrumento para o acusado expor 

sua própria versão. 

É certo que, por intermédio do interrogatório – rectius, 

das declarações espontâneas do acusado submetido a 

interrogatório –, o juiz pode tomar conhecimento de notícias e 

elementos úteis para a descoberta da verdade. Mas não é para 

esta finalidade que o interrogatório está preordenado. Pode 

constituir fonte de prova, mas não meio de prova não está 

ordenado ad veritatem quaerendam. 

E mais: o acusado, sujeito da defesa, não tem obrigação 

nem dever de fornecer elementos de prova. Ainda que se 

quisesse ver o interrogatório como meio de prova, só o seria 

em sentido meramente eventual, em face da faculdade de o 

acusado não responder. A autoridade estatal não pode dispor 

dele, mas deve respeitar sua liberdade no sentido de defender-

se como entender melhor, falando ou calando-se. O direito ao 

silêncio é o selo que garante o enfoque do interrogatório como 

meio de defesa e que assegura a liberdade de consciência do 

acusado” 

 



 - 146 -

  

                                           

Encampando o posicionamento voltado ao reconhecimento da 

dupla natureza jurídica do interrogatório temos, entre outros, Vicente de 

Azevedo155, Hélio Tornaghi 156, Julio Fabbrini Mirabete 157, Vicente Greco Filho 

158 e Marco Antonio Marques da Silva 159. 

 

E. Magalhães Noronha entende que o interrogatório é meio de 

defesa e fonte de prova, pois: 

 

 “enquanto o acusado se defende – é regra – não 

deixa de ministrar ao Juiz elementos úteis à apuração da 

verdade, seja pelo confronto com provas existentes, seja 

por circunstâncias e particularidades das próprias 

declarações que presta”.  160

 

Guilherme de Souza Nucci faz parte da corrente que entende ser 

mista a natureza jurídica do interrogatório: 

 

 
155 Vicente de AZEVEDO, Curso de direito judiciário penal. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 46. 
156 Hélio TORNAGHI, Curso de processo penal. 10ª. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 358. 
157 Julio Fabbrini MIRABETE, Processo penal. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002, p. 277. 
158 Vicente GRECO FILHO, Manual de processo penal. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 226. 
159 Marco Antonio Marques da SILVA, A vinculação do juiz no processo penal. São Paulo: Saraiva, 1993, 
p. 13. 
160 E.Magalhães NORONHA, Curso de direito processual penal. 19ª. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1989, 
p.107. 
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“Não nos parece, entretanto, que ele deva ficar como 

meio de prova, em primeiro plano, e acidentalmente como fonte 

de defesa, nem tampouco como meio de defesa, em primeiro 

plano, e acidentalmente fonte de prova. É meio de defesa, em 

primeiro plano, e secundariamente meio de prova; sempre 

meio, nunca fonte.  

Aliás, os conceitos de meio e fonte, no direito pátrio, 

estão tão entrelaçados que não merecem ser separados no 

contexto da prova. Portanto, tentar diferenciá-los aponta 

unicamente para uma vontade sutil de fazer prevalecer o 

aspecto de defesa que, realmente, deve possuir o 

interrogatório, mas não se justifica. Não é porque durante anos, 

quiçá séculos, o fato de ter sido considerado meio de prova 

trouxe tantas conseqüências desastrosas para a humanidade, 

tais como as tormentas, as torturas, os juízos de Deus, enfim, 

todos os mecanismos para extrair a rainha das provas, a 

confissão, que devemos evitar a qualquer custo o termo meio, 

já que é o mais apto a representar o significado do 

interrogatório quando o réu concorda livremente em dar sua 

versão sobre o caso”. 161

 

Luís Fernando Camargo de Barros Vidal aponta a influência do 

sentimento religioso na adoção da natureza jurídica do interrogatório e se 

posiciona no sentido do interrogatório funciona apenas como meio de defesa: 

 
161 Guilherme de Souza NUCCI, Interrogatório, confissão e direito ao silêncio no processo penal. R. 
EPM. Apamagis, Janeiro a Abril 1997. 
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“O verdadeiro problema, que se coloca diante disto, é 

consolidar a libertação dos domínios da vida civil, do 

sentimento religioso. 

No momento em que se reforma o processo penal, a 

discussão que se trava sobre o interrogatório como meio de 

defesa ou prova significa a disputa entre dois modos do jurista 

encarar a realidade. 

A tese da prova é a persistência do sentimento religioso 

e sua preocupação com a verdade, a conversão e a 

exemplaridade; a tese da defesa pretende a ruptura com o 

modelo vigente e a consolidação da emancipação do Processo 

Penal. 

(...) 

No que se denomina interrogatório, o acusado é 

chamado a proclamar a sua defesa pessoal, com a qual se 

integrará a defesa técnica. Este é o sentido da Constituição, 

que delineia o devido processo penal com a ampla defesa, e 

não com a confissão. 

A excessiva relevância dada à intervenção das partes 

mediante a oportunidade de perguntas, é um equívoco 

decorrente da perspectiva confessional, fixada na miragem de 

que elas agem em busca da verdade real. As partes, ao 

contrário do que faz sentir a tese da prova, não podem 
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reperguntar no interrogatório. A elas é facultado indagar sobre 

fatos a serem esclarecidos, e não sobre fatos. 

(...) 

Em conclusão, reconhecido e superado o sentimento 

religioso que persiste em nosso processo penal, o 

interrogatório e a confissão perdem qualquer sentido, impondo-

se o reconhecimento da tese que sustenta o ato como meio de 

defesa, descortinando-se possibilidade de interpretação das 

inovações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei 

nº 10.792/2003 que fixa o ato como produção de defesa 

pessoal, isto é, hipótese de julgamento, e a intervenção das 

partes como orientada ao seu aclaramento.” 162

 

O debate a respeito da natureza jurídica do interrogatório reflete a 

própria finalidade do Processo Penal; enquanto uma parte dos operadores do 

direito entendem o Processo Penal como instrumento para o efetivo exercício 

do Poder Estatal em face do individuo e em prol da paz jurídico-social – 

interrogatório como meio de prova e acusado como mero objeto da 

investigação –, outra parte confere ao Processo Penal a missão de tutelar os 

direitos individuais, funcionando como um escudo do indivíduo contra a sanha 

intervencionista Estatal – interrogatório como meio de defesa e acusado como 

sujeito sob investigação e portador de direitos e garantias –.  

 

 
162 Luiz Fernando Camargo de Barros VIDAL. Pela superação do religioso no processo penal: o 
interrogatório como meio de defesa. IBCCRIM. São Paulo, v. 12, nº 143, out. 2004, p. 8-9. 
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14. CONCLUSÃO 

 

 

O Processo Penal, como instrumento de coerção estatal, espelha 

o grau de liberdades e garantias vigentes numa determinada sociedade em 

dada época.   

 

As sociedades democráticas encampam em seu ordenamento 

jurídico um maior número de garantias em prol do indivíduo e em oposição ao 

avanço do poder intervencionista estatal. Tratando-se o Processo Penal do 

meio legal conferido ao Estado para julgar e punir o indivíduo pela prática de 

condutas indesejadas (delitos), uma das formas mais precisas de se aferir o 

grau de proteção conferida ao cidadão em uma determinada sociedade é focar 

a análise especificamente no interrogatório, por se tratar do único momento 

processual no qual o acusado tem para pessoalmente realizar sua defesa.  

 

É justamente nesse momento em que todas as garantias devem 

convergir a fim de permitir a maior proteção individual contra a sanha estatal 

intervencionista. Todos os princípios e garantias devem ser observados no 
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momento do interrogatório, permitindo, com isso, a maior liberdade possível ao 

acusado, possibilitando a ele se proteger contra a ação estatal.  

 

Nesse sentido, pode-se ver que no decorrer da história das 

sociedades o tratamento dado ao interrogatório acaba por refletir o espectro de 

garantias individuais conferidas ao cidadão. 

 

A instituição do interrogatório já se configura como uma garantia 

por si só: o direito a ser ouvido pela autoridade judicial competente. Evoluindo 

do sistema inquisitivo ao sistema acusatório, observa-se o desenrolar da 

natureza desse ato processual, passando de simples meio de prova acusatória 

para meio de prova processual, tanto acusatória como defensiva, evoluindo, 

então, à natureza mista como meio de prova e meio de defesa. 

 

A determinação da natureza jurídica do interrogatório entre meio 

de prova ou de defesa varia na mesma proporção em que se admite o 

Processo Penal como um instrumento de coação estatal ou como um 

instrumento em defesa da liberdade individual. 

 

Atualmente, lendo o Processo Penal à luz dos princípios 

insculpidos na Constituição de 1988, deve-se atribuir ao interrogatório tão 

somente a natureza jurídica de meio de defesa. Do contrário, considerando-o 
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como meio de prova, estaríamos admitindo a possibilidade de, no caso da 

confissão, tomarmos as próprias palavras do acusado contra ele mesmo para a 

formação de sua culpa. 

 

Nesse sentido, as alterações trazidas pela Lei nº 10.792/03 

agregaram ao Processo Penal valores típicos de um Estado Democrático de 

Direito e fizeram valer princípios próprios de um sistema acusatório. A 

confissão deixou de ser prova suficiente da culpabilidade e o silêncio não pode 

ser interpretado em desfavor do réu, ao qual foi dada a oportunidade de se 

entrevistar previamente com seu advogado, sendo aberta a possibilidade de 

serem formuladas reperguntas pelas partes. 

 

Por outro lado, ainda hoje, mesmo que parcialmente, é aceita a 

possibilidade de se usar as próprias palavras do réu para a formação da sua 

culpa, ao se acolher a confissão como fonte de prova, mesmo exigindo-se, 

para tanto, que venha corroborada por outros elementos de prova. Em 

contrapartida, veda-se que o silêncio do interrogado possa ser utilizado em seu 

desfavor. 

 

O direito ao silêncio e o direito a não se auto-incriminar andam 

lado a lado com o direito a ser ouvido, mas nunca transformam o direito de ser 

ouvido no dever de falar. 
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A Convenção de Costa Rica foi ratificada pelo Brasil e 

incorporada ao Direito pátrio através do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 

1992, inserindo no ordenamento jurídico nacional o princípio nemo tenetur se 

detefere (direito de não se auto-incriminar), prevendo no artigo 8º, nº 2, alínea 

g, que toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma 

nem a se declarar culpada.  

 

Se é certo afirmar-se que o Direito não apresenta uma evolução 

linear em direção à proteção da liberdade individual, visto estar sempre sujeito 

às intempéries históricas, não menos correto é concluir-se que nessa oscilação 

do direito devemos sempre estar atentos para evitarmos regressões e 

limitações indesejadas à liberdade individual. 

 

Uma visão literal do Direito permite atribuirmos ao interrogatório a 

natureza mista (meio de prova e, também, de defesa), em consonância com o 

seu regramento infraconstitucional. Todavia, tal conclusão não se coaduna com 

a visão garantista do Processo Penal adotada pela Carta Maior. Trata-se de 

uma visão contaminada pela legislação infraconstitucional defasada do 

contexto constitucional de um Estado Democrático de Direito focado na 

Dignidade da pessoa Humana. 
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Isso nos leva a concluir que a natureza jurídica do interrogatório 

continua em transição rumo a adequar-se aos novos valores advindos com o 

desenvolvimento da sociedade moderna. 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a se 

constituir em um Estado Democrático de Direito fundado na Dignidade da 

Pessoa Humana, impondo não só a releitura do ordenamento jurídico, mas, 

também, a reformulação do Direito. Se hoje essa evolução do Direito nos 

impõe (como de fato o faz) repensarmos a natureza do interrogatório, no futuro 

próximo chegaremos à conclusão que somente podemos considerá-lo como 

meio de defesa, em respeito e como conseqüência da evolução do conceito de 

dignidade da pessoa humana. 
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