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RESUMO 

 

O princípio da não autoincriminação (ou princípio nemo tenetur se 

detegere)  constitui não só um dos mais importantes princípios aplicáveis no contexto 

da produção probatória, mas também um dos princípios fundamentais do processo 

penal. 

O seu estudo está diretamente relacionado à tensão existente entre o 

interesse público na persecução penal e o interesse do indivíduo, no que diz respeito à 

observância das garantias fundamentais.  

A evolução, estrutura, alcance e as restrições ao referido princípio serão 

analisadas sob o enfoque do direito comparado, exercício este que nos propomos a 

ensaiar privilegiando uma referência abreviada à experiência americana.  

Após uma breve incursão sobre os sistemas processuais penais, a busca 

da verdade e os poderes do juiz – temas intimamente relacionados ao assunto principal – 

trataremos, sem a pretensão de esgotar o assunto, da dimensão assumida pelo ‘privilege 

against self-incrimination’ no direito processual penal estadunidense e, posteriormente, 

do alcance do princípio da não autoincriminação no ordenamento brasileiro.  

Tendo em vista a matriz costumeira do Direito norte-americano, as linhas 

sobre o privilege serão traçadas, sobretudo, por meio da análise dos julgados da 

Suprema Corte. No ordenamento pátrio, o direito de não produzir prova contra si 

mesmo será tratado à luz dos entendimentos doutrinários distintos. 

O enfoque, em ambos os ordenamentos, dar-se-á também sob o prisma 

do direito ao silêncio, interrogatório, provas que dependem da colaboração do acusado, 

princípio da proporcionalidade e consequências advindas da violação ao princípio. 

 



ABSTRACT 

 

The privilege against self-incrimination (also known as nemo tenetur se 

detegere) is not only one of the most important rights in the context of evidence, but 

also a fundamental principle of criminal procedure. 

The study is intimately related to the tension between public’s interest in 

punishment, in one side, and the preservation of a person’s rights, on the other. 

The evolution, structure, scope and restrictions to this principle will be 

analyzed from the standpoint of comparative law, which we intend to accomplish by 

making a brief reference to the American experience. 

After a short foray concerning to the systems of criminal procedure, 

search for the truth and the powers of the judge – topics that are closely related to the 

main subject – we will discourse, without pretending to exhaust the theme, about the 

extent assumed by the privilege against self-incrimination in USA’s criminal procedure 

and, subsequently, the dimension of the privilege against self-incrimination in 

brazilian’s criminal process. 

Given the peculiarities of the American Legal system, based on the 

concept of precedence, the lines on the privilege will be drawn, especially, through the 

analysis of U. S. Supreme Court cases. When it comes to brazilian’s procedure, the right 

against self-incrimination will be treated throughout the different doctrinal 

understandings. 

The focus in both jurisdictions will also be developed through the 

perspective of the right to remain silent, cross-examination, evidences that depends on 

the defendant’s cooperation, the principle of proportionality and the consequences 

resulting from the violation of the privilege. 

  



INTRODUÇÃO 

 

 

A reflexão jurídica sobre as garantias processuais penais, no contexto de 

um Estado Constitucional de Direito, apresenta-se como temática de extrema relevância. 

O princípio da não autoincriminação (ou princípio nemo tenetur se detegere)
 1

constitui 

não só um dos mais importantes princípios aplicáveis no contexto da produção 

probatória, mas também uma das garantias fundamentais do processo penal; 

desempenha, outrossim, um papel estruturante na construção de um sistema punitivo 

compatível com um Estado Democrático de Direito. 

O estudo do princípio nemo tenetur se detegere está diretamente 

relacionado à mudança de foco do atual panorama do processo penal, no sentido de que 

o acusado não pode mais ser considerado objeto da prova
2
, e o aprofundamento no tema 

revela duas tendências: de um lado, a vertente que se inclina pelo endurecimento da 

persecução penal, com a consequente relativização dos direitos e garantias individuais e, 

de outro, a vertente garantista, que reconhece o princípio da não autoincriminação e 

suas várias repercussões, daí se extraindo o respeito à dignidade do acusado no 

interrogatório e o fato de que as provas de sua culpabilidade deverão ser colhidas sem a 

sua colaboração. 

Não se pode perder de vista, contudo, a busca pelo equilíbrio entre a 

eficiência e o garantismo no processo penal, e é sobre esse prisma que o presente 

trabalho pretende se debruçar. 

No decorrer das pesquisas, revelou-se pertinente, para melhor 

caracterização da dimensão do direito à não autoincriminação no processo penal 

                                                             
1 Significa, literalmente, que “ninguém é obrigado a se descobrir”. Também é expresso por outras 

máximas latinas, tais quais: nemo tenetur edere contra se, nemo tenetur se accusare, nemo tenetur se 

ipsum prodere, nemo tenetur detegere turpitudinem suam e nemo testis contra se ipsum. 
2 “Nos processos inquisitivos da Idade Média ou, ainda hoje, em Estados totalitários, a compreensão 

[cênica dos participantes no processo] se dá basicamente sem a participação do acusado. O inquirido é 
visto pelo inquiridor como objeto de investigação e não como participante de um processo de 

comunicação recíproca. A elucidação da verdade é assumida como um objetivo absoluto que exclui a 

participação do acusado na compreensão cênica. A possibilidade de participação do acusado no 

procedimento é uma demanda com raízes nas ideias liberais e democráticas da filosofia política e jurídica 

do Iluminismo. Trata-se de uma extensão ao imputado do status de cidadão daquele que deixa a sua 

condição passiva de súdito para converter-se em um cidadão ativo com possibilidades de controle sobre 

as decisões estatais de seu interesse.” (DIAS NETO, Theodomiro. O direito ao silêncio: tratamento nos 

direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 19. São Paulo: RT, 1997, 

p. 183). 



brasileiro, a sua projeção sobre o panorama do direito comparado, exercício este que 

nos propomos a ensaiar privilegiando uma referência abreviada à experiência 

americana. 

Pretendemos, portanto, elaborar uma singela análise do desenvolvimento, 

aplicação e acolhimento do privilege against self-incrimination no sistema processual 

penal estadunidense, delimitar seu alcance, e contrapor a experiência americana ao 

tratamento destinado ao princípio da não autoincriminação no processo penal brasileiro.  

Sobre o cada vez mais comum fenômeno da globalização jurídica, 

asseverou, com propriedade, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: “Ninguém, com efeito, 

pode ignorar os graves perigos inerentes à afoiteza de “importações” levadas a cabo sem 

o conhecimento integral e preciso das características da peça importada e da maneira 

por que ela se insere, estrutural e funcionalmente, no mecanismo de origem”
3
.  

Ainda que seja usual a tendência de se recorrer ao direito comparado 

como instrumento de aprimoramento do direito nacional, não se tem a pretensão, com o 

presente estudo, de se transplantar, adotar ou importar as particularidades do sistema 

judiciário norte-americano que, conforme veremos, apresenta peculiaridades que o 

diferem substancialmente do ordenamento pátrio; diferenças estas que se iniciam no 

contraste com o sistema do precedente sobre o qual se assenta o direito estadunidense (e 

os demais sistemas jurídicos da common law), resvalam nos valores morais e culturais 

da sociedade de cada um destes países, e relacionam-se intimamente com a conjuntura 

sócio-política na qual cada um deles se desenvolveu. 

Reforçaremos, justamente, algumas das cruciais diferenças entre ambos 

os ordenamentos no tratamento do tema. A intenção do presente estudo, sem a pretensão 

de esgotar o tema, é fomentar o debate. Por outro lado, e mais uma vez, o objeto do 

presente trabalho está intimamente ligado ao referido país, na medida em que, nas 

palavras de MANUEL DA COSTA ANDRADE, “é possível identificar, sobre as profundas e 

múltiplas linhas de clivagem e descontinuidade da experiência das exclusionary rules, 

                                                             
3 Notas sobre alguns aspectos do processo (civil e penal) nos países anglo-saxõnicos. RF, Rio de Janeiro: 

Forense, vol. 344, out-dez. 1998, p. 97. 



um conjunto de princípios, normas e práticas jurisprudenciais susceptível de ser 

referenciado como «o sistema» americano das proibições de prova”
4
. 

A fim de viabilizar a abordagem, faz-se necessário rever alguns temas 

que se colocam como antecedentes lógicos à análise do assunto principal. Assim, o 

tratamento inicial dar-se-á através de breves apontamentos acerca dos diferentes 

modelos existentes no processo penal, estudo este relevante para o presente trabalho, à 

medida em que os dois países se erigiram influenciados sobre distintos sistemas. 

O presente tema entrelaça-se, também, com os conceitos de verdade no 

processo penal – sobretudo porque o princípio nemo tenetur se detegere é encarado 

como óbice ao alcance desta verdade –, e com os limites dos poderes do juiz, o que será 

objeto de estudo no segundo capítulo.  

Posteriormente, optamos por dividir o trabalho em dois grandes 

capítulos, um destinado à abordagem do tema no sistema processual penal 

estadunidense, e outro destacando o tratamento dado ao princípio no ordenamento 

pátrio. Estudaremos em que medida o direito de não produzir prova contra si mesmo 

foi-se firmando como direito do cidadão diante do poder estatal através de breves notas 

históricas acerca de sua evolução. Em ambos os capítulos, outrossim, discutir-se-á sobre 

o direito ao silêncio, o interrogatório, as provas que dependem da colaboração do 

acusado, bem como as consequências que advêm da violação ao princípio em foco. 

Estabelecendo-se um paralelo entre ambos os ordenamentos através do 

exame das peculiaridades de cada um, será possível averiguar os diferentes 

posicionamentos no tratamento do tema, a efetividade da proteção assegurada ao 

princípio nos casos concretos, visando, ainda, adentrar a questão de sua preservação, 

sem que haja inviabilização da persecução penal. 

 

 

 

 

                                                             
4 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra Editora, 

2006, p. 133. 



CONCLUSÕES 

 

 

No primeiro capítulo, embora inexista um sistema processual absolutamente puro, 

debruçamo-nos tangencialmente sobre as principais características dos modelos 

processuais penais, fazendo-o sob a ótica da classificação tradicional (sistemas 

acusatório, inquisitório e misto) e sob o ponto de vista da dicotomia adversarial e 

inquisitorial, classificação resultante de uma visão essencialmente anglo-saxônica do 

universo processual penal.  

Conforme se observou, no modelo inquisitório o objetivo era extrair a confissão: o 

acusado era tido como detentor de uma verdade absoluta, que deveria ser revelada a 

todo custo, ainda que para isso fosse necessário empregar a tortura. Foi através da 

evolução do processo penal, e após o advento do sistema acusatório, que a ideia de se 

prescindir do conhecimento do acusado como objeto da prova foi sendo aceita. 

O tema em estudo está intimamente relacionado com a busca da verdade. A verdade é 

uma só, e é também inatingível. Isto não quer dizer que não se deve buscar a verdade, 

não se podendo conceber como justa uma sentença que não preze pelo correto 

acertamento dos fatos. Porém, no contexto do processo penal, deve-se buscar uma 

verdade suficiente, prática, a verdade processualmente válida. 

É sobre esta premissa, e também por não ser a finalidade do processo a de aplicar, a 

qualquer custo, a pena ao réu, que não se pode admitir, no Estado de Direito, que a 

verdade processual seja obtida mediante violações de direitos e garantias do acusado, 

devendo ela ser alcançada de forma ética e legal.  

A classificação entre os sistemas processuais penais também permite, na medida do 

possível, avaliar algumas diferenças no que diz respeito à busca da verdade e dos 

poderes instrutórios do juiz em cada um dos ordenamentos ora objeto de análise. Assim 

que, no sistema adversarial, no qual cabe às partes o gerenciamento da marcha 

processual, com contornos de um verdadeiro duelo, a verdade perseguida é aquela 

própria das coisas humanas e é escolhida por razões de caráter ético. O escopo do 

processo penal, sob a ótica dos países que seguem o modelo adversarial, não é 

propriamente o acertamento dos fatos, mas sim o de descobrir qual das percepções 



trazidas é a que se afigura como a mais plausível, baseadas nos fatos postos em 

julgamento. Ainda, acreditam os seus adeptos que a verdade será melhor atingida se a 

responsabilidade de sua descoberta se dividir entre o Estado, as partes e o júri. 

Valorizam-se, assim, os aspectos relacionados à lisura do procedimento, de onde 

resulta, por sua vez, justamente, a preocupação com determinados aspectos processuais, 

tal qual a vedação de incorporação de provas que possam ferir outros direitos.  

De se ressaltar, contudo, que muito se tem debatido, em solo americano, acerca do 

maior envolvimento do juiz no curso da marcha processual, cedendo espaço para uma 

abordagem mais judiciosa, a ponto de serem preconizadas reformas tendentes a 

assegurar uma participação mais efetiva do magistrado no processo penal. 

Ao analisarmos o sistema processual norte-americano, observamos o grande poder que é 

conferido ao órgão acusatório. Isto porque, em uma porcentagem que chega a atingir 

estarrecedores 90% dos casos, a questão criminal é decidida sem que se chegue a um 

julgamento. Em outras palavras, as partes se compõem, mediante concessões recíprocas, 

de tal forma que o acusado, afirmando-se culpado (guilty plea) ou desistindo do litígio, 

tendo em vista um prognóstico de condenação quase certa, ainda que não se afirme 

culpado (nolo contendere plea), aceita uma composição com a acusação, concordando 

com a imposição de uma pena menos severa do que aquela que provavelmente viria a 

ser aplicada caso o fato fosse levado a julgamento. 

Nota-se, claramente, o eficientismo preconizado no sistema estadunidense, 

principalmente no que se refere ao desafogamento do sistema judiciário. Altamente 

questionável, contudo, a concepção de referidos institutos, bem como o poder 

concedido à figura do acusador público, a quem cabe decidir quais violações penais são 

merecedoras de perseguição, bem como predeterminar a medida da pena pactuando com 

o imputado. Verifica-se que a liberdade é um direito disponível neste sistema, muito 

diversamente do que ocorre entre nós. 

O desenvolvimento do privilege against self-incrimination, que consta expressamente 

da Quinta Emenda à Constituição dos EUA, encontra-se primordialmente vinculado à 

preocupação quanto aos eventuais abusos que poderiam ser cometidos pelos policiais 

contra suspeitos submetidos a interrogatório, especialmente no momento da prisão.  



Dentre os casos da Suprema Corte diretamente ligados à evolução do alcance do 

privilege against self-incrimination, foi dado especial enfoque a Miranda v. Arizona, de 

cuja decisão foi extraído um conjunto de regras sobre a confissão e estabelecidos 

requisitos para os interrogatórios realizados sob custódia. Garantiu-se ao indivíduo, a 

partir de então, o direito de permanecer em silêncio – a menos que opte por falar –, no 

exercício de sua própria liberdade, durante o interrogatório, em juízo ou em outras 

investigações oficiais. Ainda, estabeleceu-se que a recusa ao advogado no 

interrogatório, ou ao privilege against self-incrimination, não pode ser presumida, 

devendo ser demonstrada, e o seu exercício não pode ser penalizado sob qualquer 

forma, não podendo a acusação explorar o silêncio do acusado como argumento. 

Críticas daí advieram, foram superadas, teve a Suprema Corte a chance de revogar a 

norma, e não a fez, consignando-se que a prática já estava incorporada à rotina policial, 

a ponto de os warning se tornarem parte da cultura nacional. Ainda, consignou a 

Suprema Corte, é uma lei mais fácil de aplicar, o que compensa a desvantagem de se ter 

de suprimir as declarações voluntárias em alguns casos.  

Com o tempo, contudo, o conjunto de regras de proteção contra a autoincriminação 

instituídas em Miranda foi sofrendo interpretações restritivas (v.g. a denominada 

“public safety”, instituída no caso NY v. Quarles (1984), ocasião em que se decidiu que 

declarações voluntárias feitas em resposta a questões estritamente sob medida – 

projetadas exclusivamente para resolver a preocupação com a segurança – podem ser 

admitidas no julgamento). 

Aqui, importa salientar o distanciamento da abordagem do tema do direito ao silêncio 

(principalmente quando envolve a confissão) no Brasil em relação ao sistema 

estadunidense, onde o nível de questionamento envolvendo o tema indica um nível de 

evolução bem mais acentuado. É o que se pode extrair do próprio caso 

supramencionado (NY v. Quarles), que decorreu do fato de um suspeito ter sido 

indagado sobre a localização da arma antes de ser advertido de seu direito ao silêncio. 

Vale dizer: o simples levantamento de tal questionamento pela Corte Constitucional 

revela o avanço da tratativa do tema no sistema alienígena, sendo que, entre nós, sucede 

justamente o oposto: além de rotineira, referida prática não parece apta a ensejar 

qualquer questionamento sobre a sua constitucionalidade.  



Em resumo, no direito processual penal norte-americano, o silêncio do réu do réu não 

pode ser usado contra ele e o Júri será expressamente informado de que, se o acusado 

escolher não prestar testemunho, tal fato não pode ser levado em consideração. Com 

efeito, em uma ordem jurídica na qual a decisão judicial é atingida por meio da íntima 

convicção, e a oitiva da testemunha é realizada através do cross examination, o silêncio 

se apresenta não somente como afirmação de uma situação de inocência, mas também 

como controle de idoneidade da prova, a exigir que uma decisão condenatória não se 

baseie na maior ou menor habilidade do inquiridor. 

Bastante discutível, de outro lado, a supervalorização atribuída à confissão dos acusados 

no Direito estadunidense, que, quando ocorre, consiste praticamente em um mecanismo 

de aceitação da acusação e de abreviação do processo. Não se exclui, sobremaneira, a 

possibilidade de, daí, advirem incontáveis erros judiciais. Reprovável, ademais, a 

possibilidade de os agentes policiais se utilizarem de métodos enganosos de obtenção de 

prova, o que parece esvaziar um pouco a razão de ser dos Miranda-rights.  

Tal parece se dar porque, o sistema americano, mais do que estabelecer uma tutela 

efetiva do direito à declaração, pauta-se, principalmente, na necessidade de se criarem 

barreiras à atividade policial. 

O alcance conferido ao direito à não autoincriminação pelo sistema processual penal 

estadunidense tem caráter exclusivamente testemunhal. Isto significa que o acusado está 

sob proteção da Quinta Emenda apenas enquanto depõe, e tudo o que for estranho ao 

depoimento escapa à garantia. 

Quanto às provas que dependem da colaboração do acusado para a sua produção, não se 

pode invocar o privilege. Julgados sucessivos da Suprema Corte foram restringindo 

cada vez mais a invocação do direito no tocante à produção de provas interventivas. Em 

1988, salientou a Corte que o privilege protege apenas contra a compulsão de expressar 

o conteúdo do pensamento (contents of his mind). Negando-se a colaborar, nos casos em 

que o procedimento é necessário para o sucesso da medida, pode o agente ser punido 

por desacato ao tribunal (contempt of court). 

A maior parte das regras de exclusão foi desenvolvida pela Suprema Corte norte-

americana, no final do século XIX. Foi a partir do histórico caso Weeks v. U.S. (1914) 

que se passou a sustentar que a prova obtida com desrespeito às garantias 



constitucionais é inservível, devendo ser ignorada. Desenvolveu-se a teoria, sobretudo, 

calcada pela necessidade de dissuadir (prevenir) violações de garantias cometidas por 

agentes policiais durante as investigações, bem como excluir meios de prova pouco 

confiáveis. A Suprema Corte, contudo, abrandou os seus rigores, e foram instituídas 

limitações à teoria da inadmissibilidade das provas ilícitas (v.g., good faith exception). 

A fruit of poisonous tree doctrine também tem por berço os Estados Unidos, juntamente 

com as suas limitações: inevitable discovery, independente source e attenuated 

connection. 

Na análise do ordenamento pátrio, verificamos que, embora a previsão constitucional 

seja do direito ao silêncio, considerar que este se equipara ao próprio princípio da não 

autoincriminação restringe sensivelmente a sua dimensão. Referido entendimento, 

todavia, não é unânime.   

Consiste o interrogatório no instrumento pelo qual o acusado pode expor a sua versão 

dos fatos, constituindo, portanto, meio de defesa, e eventualmente, fonte de prova. Caso 

opte por permanecer em silêncio, não há confissão ficta, tampouco possibilidade de se 

interpretar o exercício de referido direito como indício de culpabilidade. 

Por contrariarem os mais elementares postulados do processo penal no Estado 

democrático de Direito, não se compatibilizam com a ordem constitucional vigente 

aqueles métodos e técnicas de interrogatório que tenham por escopo, ainda que 

indiretamente, obter a confissão; resta vedada, assim, a adoção de quaisquer ações 

tendentes à sua extração forçada (v.g. perguntas sugestivas, emprego de ameaça, de 

meios enganosos, químicos ou psíquicos, ou quaisquer outros meios que possam alterar 

a capacidade de autodeterminação do agente, dentre outros).  

A exigência de que o preso seja informado de seus direitos é bastante recente em nosso 

ordenamento – foi introduzida através da Constituição Federal de 1988 –, o que explica, 

embora não justifique, a valorização incipiente da garantia em nosso sistema. Reveste-

se de suma importância, portanto, que o acusado seja devidamente instruído sobre o seu 

direito de silenciar, aí incluída a ressalva no sentido de que do exercício desse direito 

não poderão ser extraídas consequências prejudiciais, visando assegurar que a opção por 

cooperar ou não decorra de sua autodeterminação. 



Neste ponto, meritória a redação do § 5º do art. 185, acrescentada pela Lei n.º 

11.900/09, garantindo ao réu, em qualquer modalidade de interrogatório, o direito de 

entrevista prévia e reservada com o seu defensor. De fato, tal direito só restará 

plenamente assentado mediante a criação de mecanismos que assegurem a sua 

efetividade, não bastando que o ordenamento jurídico venha a tutelá-lo. 

No plano do direito substancial, não nos parece que o direito a um não fazer, permita o 

direito a um fazer, ou seja, que o direito "ao silêncio" corresponda ao direito de o 

indiciado ou acusado falar o que quer que seja, ainda que para tanto pratique, v.g., uma 

denunciação caluniosa. Assim, em referidas hipóteses, deve o indiciado ou réu ser 

penalmente responsabilizado. 

Tendo em vista, ainda, a garantia que assegura o direito de permanecer calado, e em 

sendo o direito ao interrogatório renunciável, não pode o indiciado ou acusado ser 

conduzido à presença da autoridade policial ou do juiz para a realização desse ato. 

Prevendo o Código de Processo Penal, contudo, a possibilidade de condução coercitiva, 

ainda que o juiz a determine, por entender necessária a sua presença, pode o acusado 

fazer uso de seu direito ao silêncio. Filiamo-nos, in casu, à posição de que, de lege 

ferenda, para melhor tutelar esse direito, mais adequada seria a adoção do interrogatório 

facultativo. 

Com relação às provas que dependem da colaboração do acusado, questão ainda mais 

polêmica do que o interrogatório, forçoso reconhecer que, caso a proteção ao direito de 

não se autoincriminar seja levada a efeito em toda a sua extensão, o resultado será, por 

vezes, a completa inviabilização da persecução penal. Trata-se, uma vez mais, do 

embate entre o interesse da sociedade e o interesse individual, e da necessidade de se 

tentar atingir o equilíbrio entre eficiência e garantismo. Tendo em vista, sobretudo, o 

tratamento do tema nos ordenamentos estrangeiros (no direito norte-americano, como 

visto, há interpretação restritiva do direito à não autoincriminação, limitando-se sua 

proteção apenas às provas testemunhais ou de natureza comunicativa), muitas são as 

vozes no sentido de, também em solo brasileiro, ser possível a obtenção de provas por 

meio da colaboração do acusado. 

Nos ordenamentos que admitem as intervenções corporais, o substrato teórico que 

parece dar a tônica da diferenciação entre aqueles comportamentos que seriam 



considerados violadores do princípio, e os que não seriam, baseia-se na teoria da 

“passividade v. atividade”. Nos pertinentes e lógicos fundamentos de Gabriela E. 

Córdoba, em artigo sobre o tema, apresentados no trabalho, foi possível desmistificar o 

critério da passividade v. atividade e concluir pela sua insuficiência e imprecisão. 

Novamente, sem se perder de vista que o princípio da não autoincriminação não é 

direito absoluto – o que significaria aniquilar por completo, em muitas situações, o 

desenrolar ou mesmo o início da persecução penal, consagrando-se a impunidade – faz-

se necessário determinar em que podem consistir os deveres do acusado no contexto da 

atividade probatória. 

As premissas sobre as quais se assenta a possibilidade de se admitir intervenções 

corporais no indiciado/acusado, não se olvidando que se trata de restrição a direito 

fundamental, são: a previsão legal e a aplicação do princípio da proporcionalidade, tanto 

no momento de elaboração da lei, quanto pelo Judiciário, por meio do controle de 

constitucionalidade da medida. 

Inadmissível se extrair, da recusa, indício de culpabilidade, pois isso implicaria em 

infringência ao princípio da presunção de inocência, invertendo-se o ônus da prova. 

Ainda, no atual estágio de desenvolvimento da questão, tampouco poderá a recusa 

caracterizar crime de desobediência, o mesmo não ocorrendo, contudo, se houver lei 

que estabeleça restrições ao princípio da não autoincriminação, a qual deverá regular as 

consequências advindas desta recusa. 

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo significa que devem ser 

desentranhadas dos autos, para que não sirvam de base a uma decisão ou sentença 

judicial. O banimento da prova obtida por meios ilícitos é a posição fortemente 

prevalente, mas o tema é controverso sob dois aspectos: em primeiro lugar, sob a ótica 

do princípio da proporcionalidade – por meio da qual referida inadmissibilidade vem 

sendo atenuada –, e, igualmente, sob o ponto de vista das provas ilícitas por derivação, 

que também, no ordenamento pátrio, contemplam as mitigações previstas no 

ordenamento estadunidense. Ressalta a doutrina, contudo, que a adaptação para o direito 

interno destas limitações foi feita de maneira infeliz, devendo, inclusive, o § 2º do art. 

157, do CPP, ser declarado inconstitucional. 

A prova ilícita pro reo justifica-se sob a ótica do direito de defesa e da excludente de 



ilicitude. Tendo em vista, sobretudo, a criminalidade organizada, muito se questiona 

acerca da possibilidade de a admissibilidade da prova ilícita (decorrente de aplicação do 

princípio da proporcionalidade) também poder servir à acusação. Em casos 

excepcionais, poderá o julgador demonstrar, com base em elementos objetivos e 

constantes nos autos, a adequação, necessidade e justificação da restrição imposta ao 

direito do acusado em face do valor que se protege. 
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