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RESUMO 

 

O desenvolvimento tecnológico que se apresenta no dia-a-dia, mediante o 

aprimoramento de aparelhos domésticos, de videogames, de celulares, de computadores, de 

televisores, etc. é da mesma forma, porém paulatinamente, inserido no judiciário. 

Hoje é possível, por meio da videoconferência, percorrer centenas de 

quilômetros sem se deslocar, fazendo com que a distancia entre juízes e testemunhas ou 

réus seja limitada à distancia entre esses sujeitos e o aparelho de vídeo e televisão instalado 

em penitenciárias e fóruns. 

Outrossim, prestigia-se a dignidade da pessoa humana ao evitar a revitimização 

de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, diferenciando-as, nos 

termos do preconizado pela Constituição Federal, dos adultos, no decorrer do processo 

judicial. 

Por outro lado, o desenvolvimento alcança também as organizações 

criminosas, fazendo com que essas se tornem cada vez mais ameaçadoras à segurança 

pública, dificultando a produção de provas em seu desfavor, pelo que alguns Tribunais 

passaram a aceitar, de forma ainda polêmica, a produção de provas por meio de testemunha 

indireta e de testemunha anônima. 

Com todas essas transformações afetando diretamente o judiciário, e face ao 

surgimento de novas formas de se produzir provas consolidadas no direito, como é o caso 

da prova testemunhal, surge a necessidade de se fazer uma análise da admissibilidade 

desses novos meios de produção probatória. 

A análise de admissibilidade é feita inicialmente por meio de um estudo da 

tipicidade e dos elementos típicos da prova testemunhal como concebida no Código de 

Processo Penal atual. Após estabelecido o parâmetro, analisa-se os termos em que vêm 

sendo produzidas as novas formas de produção de prova testemunhal.  

Se essas estiverem de acordo com os elementos típicos da prova testemunhal, 

devem ser aceitas no ordenamento brasileiro como prova testemunhal típica. Se, por outro 

lado, os novos meios de produção probatória derivados da prova testemunhal mostrarem-se 

em desacordo com os elementos típicos da prova testemunhal, não poderão ser aceitos no 

ordenamento, exceto se não representarem prejuízo às partes. 

 

Palavras-chave – prova; testemunha; tipicidade. 
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ABSTRACT 

 

The technological development that is presented in day-to-day, by upgrading 

household appliances, video games, cell phones, computers, televisions, etc. is in the same 

way, but gradually, inserted in the judiciary. 

Today it is possible, through video conferencing, travel hundreds of miles 

without moving, making the distance between judges and witnesses or defendants is 

limited to the distance between these subjects and the videocamera and television set in 

prisons and forums. 

Furthermore, honors the dignity of the human person to avoid revictimization 

of child victims or witnesses of violence , differentiating them, as recommended by the 

Federal Constitution, of the adults, in the course of judicial proceedings. 

Moreover, the development also reaches criminal organizations, making these 

become an increasingly threat to public security , dificulting the production of evidence in 

their disfavor, that´s why some courts have come to accept, in a still polemic form, the 

production of evidence through indirect and anonymous witness testimony. 

With all these changes directly affecting the judiciary, and with the emergence 

of new ways to produce consolidated evidence, as is the case of testimonial evidence, there 

is a need to do an analysis of the admissibility of these new means of evidentiary 

production. 

The analysis of admissibility is initially done through a study of typicality and 

typical elements of testimonial evidence as conceived in the current Code of Criminal 

Procedure. After the parameter is set, starts the analyze of the terms that are being 

produced the new forms of production of testimonial evidence. 

If these are in agreement with the typical elements of testimonial evidence, 

they should be accepted in the Brazilian system as typical witnesses. If, on the other hand, 

the new means of production derived from testimony show themselves against the typical 

elements of testimony, these can´t be accepted in the order, except if they do not represent 

harm to the parties. 

 

Keywords – proof; witness; typicality. 
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CONCLUSÃO 

 

A nomenclatura das provas, como se viu logo no primeiro item desse trabalho, 

é assunto complexo. A intenção desde o início foi a de delimitar o entendimento que se faz 

hoje de prova testemunhal, abarcando em seu conceito novas formas de se produzir a prova 

testemunhal, desde que mantida a sua tipicidade processual. 

É natural que o Código de Processo Penal de 1941, elaborado antes do fim da 

Segunda Guerra Mundial, do desenvolvimento que se deu na seara dos direitos humanos e 

da promulgação da Constituição Federal que se encontra em vigor, esteja em descompasso 

com as atuais possibilidades e com os atuais interesses sociais que envolvem a produção de 

prova.  

Na realidade, isso seria natural até mesmo para um diploma processual recente, 

em vista da velocidade com que os sistemas se renovam, com o surgimento de formas mais 

eficazes de obtenção do elemento de prova almejado. 

É comum que se chame de prova atípica toda nova prova que não seja 

produzida exatamente como prevê o Código de Processo Penal ou a legislação ordinária. 

Ocorre que, conforme demonstrado no decorrer da dissertação, a divisão entre prova 

atípica e prova típica é mais sensível e requer uma pausa para reflexão, a fim de se evitar o 

truncamento do sistema processual. 

Se com a nova forma de produção de prova procura-se obter o mesmo fim 

almejado pela prova testemunhal, por meio de modificações pontuais em seu 

procedimento, a prova pode muito bem ser uma nova forma típica de produção de prova 

testemunhal, que, uma vez constatada, torna desnecessária qualquer ponderação para sua 

aplicação, podendo ser colocado em uso de imediato. 

A partir daí, utiliza-se o estudo de tipicidade processual desenvolvido por 

Guilherme Madeira Dezem. Analisa-se se o procedimento a ser adotado pela nova proposta 

de produção de prova testemunhal fere alguma norma de garantia ou se a alteração se dá 

apenas em normas de organização, o que se optou por aferir, como critério organizacional, 

por meio da análise da tipicidade processual do meio de prova. 

Se a alteração procedimental se der em norma de organização a nova proposta 

de produção de prova testemunhal é apenas nova roupagem para a prova testemunhal 
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prevista no Código de Processo Penal, devendo ser tida como prova testemunhal típica, 

sem óbices que impeçam sua produção. 

Por outro lado, se restar constatado que a alteração intencionada pela proposta 

de novo forma de produção de prova testemunhal conflita com normas de garantia, neste 

caso a tipicidade processual será prejudicada de forma que a proposta deve ser tida como 

prova anômala ou irritual, portanto, nula. 

Ante essas premissas, analisou-se a tipicidade da produção probatória derivada 

da prova testemunhal. Para tanto, foram escolhidos para a aplicação prática das teorias 

lançadas anteriormente: a videoconferência, o depoimento especial de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a testemunha indireta e a testemunha 

anônima. 

A videoconferência é nova forma de produção probatória, que tem sua 

aplicação autorizada por lei. Chegou-se a conclusão de que a videoconferência, por sua 

aplicação, não afeta nenhuma norma de garantia, pelo que se trata de legítima prova 

testemunhal sob nova roupagem. 

Como prova testemunhal, a videoconferência poderia ser aplicada ainda que 

sem previsão legal. O entendimento em contrário do Supremo Tribunal Federal, de que é 

necessária lei criada pela União para que se autorize a utilização do sistema, restringe-se ao 

interrogatório do acusado e não à produção de prova testemunhal. 

As ponderações apontadas pelos Ministros na ocasião do julgamento em que se 

desenvolveu esse entendimento (HC 90900) restam ultrapassadas quando se trata da 

produção de prova testemunhal por videoconferência. Mas, não fosse suficiente a 

discussão formada, existe lei criada pela União que ora autoriza, ora determina a utilização 

da videoconferência em casos específicos de produção de prova testemunhal, fazendo com 

que seja de forma inequívoca formalmente válida. 

Ao se concluir que a produção de prova testemunhal por videoconferência é 

típica prova testemunhal, estendeu-se esse entendimento às cartas rogatórias, quanto à 

possibilidade de aplicação de videoconferência para seu cumprimento.  

Esse entendimento vem tomando espaço em acordos e tratados internacionais, 

embora tenha sido ignorado pelo legislador que promoveu alterações no Código de 

Processo Penal ao inserir o parágrafo único do artigo 222-A, aplicando-se à carta rogatória 
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os dispositivos da carta precatória, com exceção do que trata da utilização da 

videoconferência. 

O requerimento de produção probatória testemunhal entre países se daria da 

mesma forma que hoje ocorre, por via diplomática, mas no momento do cumprimento, 

seria o próprio juiz da causa a inquirir a testemunha que se encontra em outro país, 

trazendo inúmeros benefícios ao processo, como a celeridade e a manutenção da identidade 

física do juiz, e evitando o conflito entre procedimentos dos Estados participantes da 

produção. 

Por sua vez, a escuta especial de crianças e adolescentes vítimas de violência é 

procedimento criado como resultado de décadas de evolução dos direitos humanos das 

crianças e dos adolescentes. 

O tratamento diferenciado de crianças e adolescentes no momento de suas 

oitivas em processo criminal se faz necessário. A Constituição Federal, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

preveem um maior cuidado com a criança e o adolescente transcrito em direitos que 

especificamente eles possuem. 

Com base nessas leis, entende-se que a autorização do depoimento especial 

está normatizada. Todavia, para ser colocado em prática, o depoimento especial dependeria 

de uma série de alterações procedimentais no quanto previsto para a produção de prova 

testemunhal: uma sala especialmente preparada, apartada, um profissional da área 

psicossocial, equipamento eletrônico e normas procedimentais que garantissem a 

integridade dos depoentes, sem afetar os direitos fundamentais das partes. 

Seguindo o procedimento sugerido pela Recomendação 33 do Conselho 

Nacional de Justiça e o texto do Projeto de Lei do Novo Código de Processo Penal, foi 

possível perceber que os elementos necessários à produção de prova testemunhal por meio 

do depoimento especial de crianças e adolescentes, alteram somente normas de 

organização processual. 

Assim, o depoimento especial de criança e adolescente, por não afetar normas 

de garantia, nada mais é que produção de típica prova testemunhal, podendo ser aplicada, 

nos termos em que vem sendo, desde logo. 
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O ideal é que não seja necessária a oitiva da criança ou do adolescente, para 

evitar sua revitimização, mas sendo imprescindível a escuta do menor, que essa seja 

realizada por meio do sistema de depoimento especial, que traz mais garantias aos 

envolvidos do que o sistema em vigor, além de estar de acordo com as previsões 

constitucional e legislativa que exigem essa diferenciação no tratamento da criança e do 

adolescente. 

A testemunha indireta, por sua vez, não possui qualquer norma que a autorize, 

muito menos que a regule. Sua aplicação, conforme visto, afeta diretamente normas de 

garantia, principalmente o contraditório, que resta efetivamente prejudicado, ante a 

impossibilidade de confrontar a real fonte probatória na audiência, qual seja a testemunha 

direta. 

Com a análise de sua tipicidade processual chegou-se à conclusão de que a 

testemunha indireta é contrária a garantia do contraditório, impossibilita a efetividade do 

compromisso de dizer a verdade e gera sérias dúvidas quanto à credibilidade do que está 

sendo narrado. Assim, não é prova testemunhal. 

Ao conflitar com norma de garantia, a testemunha indireta é identificada como 

prova irritual e, portanto, nula. Dessa forma, não pode ser admitida no direito processual, a 

não ser que se constate que sua produção não gere prejuízo às partes, o que é uma tarefa 

difícil, senão impossível, ante as graves consequências que a utilização de depoimento de 

testemunha indireta acarreta. 

Já a testemunha anônima possui previsão legal. Sua aplicação é válida no 

sistema processual brasileiro, desde que dentro das possibilidades aventadas pelas leis que 

a autorizam. Além de válida, é ferramenta importante para manutenção do direito à 

segurança e à vida das testemunhas, que obrigadas a colaborar com o Estado por meio de 

seus depoimentos devem ter em contraprestação algumas garantias. 

O surgimento do instituto muito tem a ver com o crescimento e 

desenvolvimento de organizações criminosas, que reconhecidamente coagem testemunhas 

a se calarem ou a deporem a favor de seus interesses, colocando em risco suas vidas e de 

seus familiares, em razão da posição processual que ocupam. 

Como a testemunha anônima é autorizada e regulada por lei, é prova típica. 

Nada impede, no entanto, seja questionada a constitucionalidade da medida. Diante do 

confronto de garantias fundamentais (direito de defesa cerceado pelo anonimato da 
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testemunha - garantias da vida e segurança da testemunha colocada em risco), cabe ao 

órgão julgador analisar a proporcionalidade da medida no caso concreto. 

Ante o exposto, os novos institutos de produção probatória derivada da prova 

testemunhal podem ser submetidos ao sistema proposto de análise de tipicidade processual, 

a fim de se identificar e diferenciar novas formas de produção de prova típica testemunhal 

de provas atípicas, anômalas ou irrituais. 

Desde que as novas propostas de produção probatória não afetem os direitos 

fundamentais, não há porque se cercar de formalismos para se admitir sua aplicação; esta 

deve ocorrer de imediato, em prol da garantia e da eficiência do sistema processual penal 

de produção probatória. 
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