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5. Prova
É tudo aquilo que é apresentado ao juiz, com o 

objetivo de contribuir na formação da sua opinião 
quanto aos fatos ou atos do processo que sejam rele-
vantes para auxiliá-lo a chegar à sentença.

Teoria Geral da Prova

Destinatários
Imediato: Juiz.
Mediato: As partes.

Dispensa Probatória
Não é necessário provar os seguintes itens:

Direito Federal: é um dever funcional do juiz 
conhecer o direito federal, sendo assim, é desne-
cessário querer provar que existe ou não determi-
nada lei federal. Os direitos estadual, municipal, 
alienígena, estrangeiro e consuetudinário (costu-
meiro) precisam ser provados quanto à existência 
e à vigência.

Fatos Notórios ou Verdade Sabida: são os fa-
tos de conhecimento de parcela significativa da 
sociedade. 

Ex�:  Feriados Nacionais.

Fatos Axiomáticos ou Intuitivos: são os fatos 
que se autodemonstram. Por exemplo: se encontra-
mos um corpo sem cabeça, temos um morto.

Presunções: é a observação daquilo que normal-
mente acontece e que nos permite realizar conclu-
sões. São classificadas em:

 ˃ Presunção Homnis: presunção vulgar�
 ˃ Presunção Legis: presunção positivada na 

Lei�
 » Absoluta: não admite prova em contrá-

rio� 
Ex�:  inimputabilidade de menores.

 » Relativa: é aquela que admite prova em 
contrário� 

Ex�:  Buscar provar que uma pessoa que alega in-
sanidade mental e saudável intelectualmente.

Fatos Inúteis: são os fatos irrelevantes à demons-
tração da verdade.

Meios de Prova
São todos os recursos utilizados para produzir a 

prova e levá-la ao conhecimento do juiz.

Classificação das Provas
Provas Nominadas: são aquelas cujo meio de 

produção estão previstas em lei (Art. 158 a 250 do 
CPP).

Provas Inominadas: são aquelas cujos meios de 
produção não estão previstas na lei.

Princípio da liberdade na produção de provas
É possível a utilização de qualquer uma das duas 

modalidades de provas acima descritas, ou seja, as 
nominadas e as inominadas, em razão do princípio 
da liberdade na produção da prova.

Não há nenhuma hierarquia entre as provas, ou 
seja, tanto as nominadas quanto as inominadas têm 
o mesmo valor.

Tal princípio encontra exceção nas seguintes hi-
póteses:

 ˃ Estado civil das pessoas
Art. 155, parágrafo único, CPP. Somente 
quanto ao estado das pessoas serão observa-
das as restrições estabelecidas na lei civil.

Para provar o estado civil é necessária a apre-
sentação de certidão, não admitindo nenhum outro 
modo, como exemplo, a prova testemunhal.

 ˃ Provas Ilícitas
Recebem conceituação diferente pelo Código 

de Processo Penal e também pela doutrina. Veja a 
seguir:

 » Conceito de provas Ilícitas dentro 
do CPP

Para o CPP, não há distinção entre as provas ilí-
citas e ilegítimas, sendo todas elas espécies de provas 
ilícitas, ou seja, estas, para o CPP, são aquelas que fe-
rem normas constitucionais e infraconstitucionais. 
Assim sendo, tanto faz se fere norma de direito pe-
nal ou de direito processual penal.

Art 157, CPP. São inadmissíveis, devendo ser 
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a 
normas constitucionais ou legais.

 » Conceito de provas Ilícitas para a 
doutrina

Nesse caso, as provas ilícitas recebem uma sub-
classificação: ilícitas e ilegítimas.

 ˃ Provas ilícitas
São as que ofendem o direito material (Código 

Penal ou legislação penal extravagante) e também 
aquelas que ofendem os princípios constitucionais 
penais. 
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Ex�:  Violar uma correspondência para conseguir 
uma prova.

 ˃ Provas Ilegítimas
São as provas que ofendem o direito formal, 

processual, ou seja, o Código de Processo Penal e a 
legislação processual penal extravagante. Também 
são aquelas que violam os princípios constitucionais 
processuais penais. Por exemplo: laudo pericial con-
feccionado somente por um perito não oficial.

Teorias sobre a utilização das Provas Ilícitas
Teoria da proporcionalidade (Razoabilidade): 

uso da Prova Ilícita para Defesa do Réu.
Quando uma prova de origem ilícita é apresen-

tada com a finalidade de defender o réu, o juiz deve 
aceitá-la, pois entre a formalidade na produção da 
prova e o risco de prisão do réu inocente, o direito 
fundamental de liberdade deve prevalecer.

Teoria dos frutos da Árvore Envenenada (Fruits 
Of The Poisonous Tree): Teoria da Prova Ilícita Por 
Derivação.

Art, 157, § 1º, primeira parte. São também 
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,

As provas que decorrem de uma ilícita também 
estarão contaminadas, não devendo ser utilizadas 
no processo.

Teoria da descoberta Inevitável: prova originá-
ria de fonte independente.

§ 1º e 2º, CPP. São também inadmissíveis as 
provas derivadas das ilícitas, salvo quando 
não evidenciado o nexo de causalidade entre 
umas e outras, ou quando as derivadas pude-
rem ser obtidas por uma fonte independente 
das primeiras. Considera-se fonte indepen-
dente aquela que por si só, seguindo os trâmi-
tes típicos e de praxe, próprios da investigação 
ou instrução criminal, seria capaz de condu-
zir ao fato objeto da prova.

A prova derivada de uma ilícita poderá ser uti-
lizada quando, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe da investigação, ou da instrução criminal, 
pudermos chegar a mesma prova obtida por meio 
de uma ilícita.

Ex�:  Por meio de uma escuta ilegal, obtém-se a 
localização de um documento incriminador em 
relação ao indiciado. Ocorre que uma testemu-
nha, depondo regularmente, também indicou à 
polícia o lugar onde se encontrava a referida pro-
va. Podemos concluir que mesmo que esse docu-
mento não fosse confeccionado por meio de um 
procedimento ilegal, ele seria produzido após o 
interrogatório, por fonte independente.

Teoria da prova absolutamente independente:

Art. 157, § 3º. Preclusa a decisão de desentra-
nhamento da prova declarada inadmissível, 
esta será inutilizada por decisão judicial, fa-
cultado às partes acompanhar o incidente

A mera existência de uma prova ilícita no proces-
so não necessariamente o contamina, pois, havendo 
outras provas lícitas absolutamente independentes 
da ilícita no processo serão aproveitadas.

A prova declarada ilícita pelo juiz será desentra-
nhada dos autos e destruída com a presença faculta-
tiva das partes.

Dever de Produzir Provas
É de responsabilidade das partes, devendo de-

monstrar aquilo que alegarem ao longo do processo.

 ˃ Acusação
 » Autoria�
 » Materialidade�
 » Dolo�
 » Culpa�

 ˃ Defesa
 » Excludente de ilicitude�
 » Excludente de culpabilidade�
 » Causas de extinção da punibilidade�

Princípio da Busca da Verdade Real
O juiz não deve se conformar somente com o que 

lhe é apresentado pelas partes, devendo, durante o 
processo, buscar a verdade, procurando reconstruir 
na audiência o que realmente aconteceu, e, para is-
so, pode até mesmo determinar a produção de pro-
vas de ofício.

FIQUE LIGADO

É Importante ressaltar que o dever de provar é das 
partes, mas isso não impede que o juiz busque provas. 
Ex.: Art. 209, CPP. o juiz, quando julgar necessário, 
poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas 
pelas partes.

Apesar do juiz não ter o dever de provar nada, este 
tem iniciativa probatória, pois, como já vimos, durante 
o processo se busca a verdade real.

Vale ressaltar que ele pode, de ofício, determinar 
prova para solucionar alguma dúvida sobre ponto re-
levante e também ordenar a produção delas durante o 
inquérito policial (prova antecipada, por exemplo: Art 
225 do CPP, perícias).
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Prova Emprestada
É a que, mesmo tendo sido produzida em um 

processo, pode servir de prova em outro.
 Requisitos:

 » Mesmas partes em ambos os processos�
 » Mesmos fatos (o fato deve ser impor-

tante para a demonstração da verdade 
nas duas ações)�

 » Respeito ao contraditório (a prova que 
se pretende emprestar deve ter sido pro-
duzida sob o crivo do contraditório)�

 » A prova que se pretende emprestar deve 
ser lícita�

Não é possível o empréstimo probatório do IP 
para o processo, pois as provas do IP não passaram 
pelo contraditório e pela ampla-defesa, salvo provas 
antecipadas.

Sistemas de Avaliação da Prova
Sistema do Livre Convencimento Motivado
O juiz tem ampla liberdade para decidir, poden-

do utilizar provas nominadas ou inominadas, de-
vendo sempre, é claro, motivar as suas decisões (Art. 
93 IX da CF; Art. 155 do CPP). É a regra no Brasil.

Sistema da Verdade Judicial / Íntima Convicção
Por esse sistema, o juiz está livre para decidir e não 

precisa motivar a sua decisão. 

Ex�:  Júri.

Sistema da Verdade da Legislação
Por esse sistema, o legislador pré-estabelece o va-

lor de cada prova e o magistrado funciona como um 
intérprete em razão dos limites impostos pela lei.

Ex�:  A exigência da perícia para demonstrar a 
existência do crime que deixar vestígios.

Provas em Espécies

Perícias (Considerações Gerais)
É o meio de prova em que o juiz vai se valer de 

especialistas em determinada área do conhecimento 
humano, pois ele é o perito do direito e não de todas 
as áreas de conhecimento.

Perito
É o especialista em determinada área do conhe-

cimento humano que vai auxiliar o juiz por meio de 
seus saberes técnicos.

O perito deve ter nível superior completo.

Art. 159, CPP. O exame de corpo de delito e 
outras perícias serão realizados por perito ofi-
cial, portador de diploma de curso superior. 
Lei 11.690/2008.

Até o ano de 2008, não era exigido aos peritos o 
diploma de curso superior, sendo assim, todos os 
que assumiram seus cargos por meio de aprovação 
em concurso público antes da alteração e não pos-
suem nível superior continuam atuando, mas não 
podem realizar perícia, pois se passou a exigir o ní-
vel superior completo na área.

Classificação dos Peritos
Oficial: é o perito nomeado por meio de apro-

vação em concurso público; ele pode atuar isolada-
mente. Não precisa prestar o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo toda vez que atua, 
pois já o fez quando entrou em exercício.

Art. 159,  § 2º, CPP. Os peritos não oficiais 
prestarão o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo.

Não Oficial/Juramento: é a pessoa comum, por-
tadora de diploma de nível superior, que é convoca-
da a atuar como perito e compromissada a desem-
penhar esse encargo. Devem atuar em conjunto, ou 
seja, ao menos dois.

Art. 159, § 1º, CPP. Na falta de perito oficial, 
o exame será realizado por 2 (duas) pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso su-
perior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame

Laudo Pericial
O laudo pericial é o instrumento que formaliza a 

atuação do perito, apresentando ao juiz a percepção 
técnica do objeto periciado.

Prazo: 10 dias (prorrogáveis a requerimento do 
perito e por deliberação da autoridade).

Art. 160, parágrafo único, CPP. O laudo pe-
ricial será elaborado no prazo máximo de 10 
dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em 
casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

É admitido que o perito acesse os autos do IP ou 
do processo, visando assim a uma melhor elabora-
ção do laudo.

• Conteúdo do Laudo Pericial

1º Preâmbulo
 ˃ Classificação do Perito�
 ˃ Indicação do objeto da perícia�

2º Esboço do Fato
 ˃ É a narração daquilo que os peritos perce-

beram sensorialmente�
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3º Esboço Crítico
 ˃ É a aplicação dos conhecimentos técnicos 

aos fatos percebidos sensorialmente�
4º Resposta aos Quesitos

 ˃ São as perguntas que podem ser formuladas 
pelo MP, assistente de acusação, ofendido, 
querelante, acusado e também pelo juiz e 
que serão respondidas pelos peritos�

Art. 159, § 3º, CPP. Serão facultadas ao Minis-
tério Público, ao assistente de acusação, ao ofen-
dido, ao querelante e ao acusado a formulação 
de quesitos e indicação de assistente técnico.

A doutrina majoritária entende que, nas pe-
rícias realizadas durante o IP, a defesa não pode 
formular quesitos, pois é um procedimento inqui-
sitivo, ou seja, não comporta contraditório nem 
ampla-defesa.

A lei segue a mesma linha, pois, analisando o Art. 
159 na íntegra, não encontramos nenhuma hipótese 
em que seja disponibilizado esse direito à defesa. 
5º Autenticação

 ˃ Data e assinatura dos peritos�
6º Divergência entre os Peritos

 ˃ Caso a perícia seja realizada por mais de um 
perito, e possível que eles tenham conclu-
sões conflitantes, e, quando isso acontecer, 
poderão realizar laudos individuais ou con-
feccionar um único laudo, porém, devem 
deixar claros os motivos da divergência� 
Caso isso aconteça, o juiz poderá resolver a 
celeuma da seguinte forma:
 » Nomear um 3º perito para solucionar a 

divergência�
 » Determinar uma nova perícia com a in-

tervenção de outros peritos�
Art. 180, CPP. Se houver divergência en-
tre os peritos, serão consignadas no auto do 
exame as declarações e respostas de um e de 
outro, ou cada um redigirá separadamente o 
seu laudo, e a autoridade nomeará um ter-
ceiro; se este divergir de ambos, a autoridade 
poderá mandar proceder a novo exame por 
outros peritos.

Sistema de apreciação do Laudo
 ˃ O Brasil adota o sistema LIBERATÓRIO 

de apreciação do laudo, o que significa 
que o juiz é livre para decidir, podendo até 
mesmo contrariar a decisão, desde que de 
forma motivada�

Art. 182, CPP. O juiz não ficará adstrito ao 
laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo 
ou em parte.

Exame de Corpo Delito
Corpo de Delito: vestígios deixados vestígios 

deixados pelo crime, ou seja, é tudo aquilo que po-
demos perceber sensorialmente.

Exame de Corpo de Delito: perícia que tem por 
objeto analisar os vestígios deixados pelo crime.

Exame direto: é realizado diretamente sobre os 
vestígios do crime.

Exame indireto: não é realizado diretamente so-
bre os vestígios do crime. Nesse caso, é realizado so-
bre elementos acessórios para elaboração do laudo, 
como exemplo, uma oitiva de testemunha.

Art. 176, CPP. Não sendo possível exame di-
reto ou indireto, a prova testemunhal suprirá 
a omissão.

Segundo o STJ, o exame indireto é o ato do juiz 
de ouvir a testemunha, não se falando nesse caso da 
participação do perito.

A perícia nos vestígios do crime poderá ser rea-
lizada durante as 24 horas do dia (Art. 161, CPP. 
“O exame de corpo de delito poderá ser feito em 
qualquer dia e a qualquer hora.”), devendo-se so-
mente respeitar a inviolabilidade domiciliar (Art. 
5º, XI da CF).

Autópsia
É a perícia que visa à identificação da causa da 

morte.

 ˃ É realizada, em regra, 6 horas após o óbito�
 ˃ Em razão da evidência da morte (ex: de-

capitação), esse prazo pode ser antecipado 
por meio da justificativa dos peritos

Art. 162, CPP. A autópsia será feita pelo me-
nos seis horas depois do óbito, salvo se os peri-
tos, pela evidência dos sinais de morte, julga-
rem que possa ser feita antes daquele prazo, o 
que declararão no auto.

Exumação
É a perícia que tem por finalidade desenterrar o 

cadáver, seja porque o corpo foi enterrado sem au-
tópsia, ou se for necessário complementar uma aná-
lise anteriormente realizada. 

Quem pode autorizar:
 ˃ Juiz�
 ˃ Delegado�

Exame Complementar de Lesão 
Corporal
É a perícia que visa a atestar a lesão corporal, po-

dendo ser complementada em duas situações:
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 ˃ Para atestar a real gravidade da lesão em 
razão da alteração do estado de saúde da 
vítima�

Ex�:  Quando uma vítima de lesão corporal tem 
um membro do corpo debilitado permanente-
mente em virtude dessa lesão, isso indica um cri-
me de lesão corporal grave, porém, com o passar 
de algum tempo, dessa mesma lesão resulta a 
amputação do mesmo membro, muda-se a tipi-
ficação do crime para lesão corporal gravíssima. 
Sendo assim, o exame é fundamental para que 
ocorra o aumento de pena, conforme previsto no 
art. 129 do CP.

 ˃ No crime de Lesão Corporal Grave por 
impossibilidade de desempenho das ocu-
pações habituais por mais de 30 dias (Art� 
129, § 1º, I do CP), deve ser realizado o 
exame complementar de lesão corporal 
para que o delito não seja desclassificado 
para lesão leve, para qual a pena é mais 
branda�

A prova testemunhal pode suprir a ausência do 
exame complementar em casos que já tenha ocorri-
do o desaparecimento dos vestígios do crime.

Art. 167, CPP. Não sendo possível o exame de 
corpo de delito, por haverem desaparecido os 
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-
lhe a falta.

Perícia Laboratorial
Em alguns casos, os exames periciais devem ser 

realizados em laboratório, com o uso de reagentes 
químicos, para que se atinja o resultado esperado.

Ex�:  Exame para comprovar se determinada 
substância é droga ou não.

Nesses casos, é imprescindível que seja guardada 
amostra do produto periciado até o final do proces-
so para, se for necessário, servir de contraprova.

Art. 170, CPP. Nas perícias de laboratório, 
os peritos guardarão material suficiente para 
a eventualidade de nova perícia. Sempre que 
conveniente, os laudos serão ilustrados com 
provas fotográficas ou microfotográficas, dese-
nhos ou esquemas.

Perícia em Objetos Relacionados a 
Crimes
É a perícia realizada em objetos destruídos, dete-

riorados ou que constituam produto ou proveito do 
crime. Pode ser decisiva para o cálculo da pena nos 
delitos de furto e de estelionato.

Exame Grafotécnico
É a perícia que tem a finalidade de identificar a 

autoria de determinada letra ou escrita.
O juiz pode se valer de todos os meios a sua dis-

posição para produzir o material necessário à reali-
zação da perícia.

Ex�:  O juiz pode requisitar, de órgãos públicos 
e privados, documentos que, indiscutivelmente, 
foram produzidos pelo réu para, dessa forma, 
realizar a perícia.

Segundo o STF, a contribuição do réu com a au-
toridade, escrevendo aquilo que lhe for narrado, é 
mera faculdade, já que ninguém é obrigado a se au-
toincriminar.

Perícia nos Instrumentos do Crime
É a perícia realizada nos objetos utilizados para 

a prática do delito, visando a aferir se o objeto é ap-
to ao fim almejado, pois se o meio é absolutamente 
ineficaz, estaremos diante de crime impossível.

Ex�:  Perícia realizada numa arma de fogo para 
verificar se ela é apta a funcionar e se esse funcio-
namento é capaz de levar alguém a óbito.

Teste de Alcoolemia
Bafômetro / Etilômetro: Nenhuma pessoa po-

de ser obrigada a realizar tal exame, pois ninguém 
é obrigado a produzir prova contra si mesmo. En-
tretanto, a polícia poderá utilizar de qualquer outro 
meio para atestar a embriaguez.

Exame de sangue: As vítimas fatais de acidente 
de trânsito serão submetidas obrigatoriamente a 
esse exame, por disposição do Art. 3º da resolução 
206/06 do Contran.

Interrogatório

É o momento processual no qual o juiz e também 
as partes farão perguntas ao réu, e também quando 
este poderá exercitar a sua ampla-defesa, apresen-
tando, se quiser, a sua versão dos fatos pelos quais 
está sendo acusado.

Natureza
Por ser um meio de defesa, oportunizar o interro-

gatório é obrigatório sob pena de nulidade absoluta.

Procedimento
Direito de entrevista preliminar reservada
O réu tem o direito de ser orientado previamente 

pelo seu advogado, na expectativa de que tome co-
nhecimento do que está por vir e de como se com-
portar durante a audiência.
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Art. 185, § 5º, CPP. Em qualquer modalida-
de de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o 
direito de entrevista prévia e reservada com o 
seu defensor; se realizado por videoconferên-
cia, fica também garantido o acesso a canais 
telefônicos reservados para comunicação entre 
o defensor que esteja no presídio e o advogado 
presente na sala de audiência do Fórum, e en-
tre este e o preso.

Presença do advogado no interrogatório
 ˃ Obrigatório�
 ˃ Nulidade absoluta (Súmula 523, STF)�

Interrogatório do réu preso
 ˃ Ida do Juiz ao estabelecimento prisional (é 

a regra)
Art� 185, § 1º, CPP� O interrogatório do réu 
preso será realizado, em sala própria, no es-
tabelecimento em que estiver recolhido, desde 
que estejam garantidas a segurança do juiz, 
do membro do Ministério Público e dos au-
xiliares bem como a presença do defensor e a 
publicidade do ato.

 ˃ Ida do réu ao fórum�
 ˃ Vídeo conferência (§ 2º e seus incisos, Art� 

185 do CPP)�
 → Hipóteses

 ˃ Havendo risco à segurança pública
 » Risco de fuga�
 » Réu que integra organização criminosa�
 » Risco de intimidação da vítima ou da 

testemunha�
 » Risco da ordem pública�

 ˃ Impossibilidade de deslocamento do preso
 » Doença�
 » Idade avançada�

Interrogatório da Pessoa Jurídica
Atualmente, a pessoa jurídica pode ser autora de 

crime, no caso de delitos ambientais. Sendo assim, 
ela será ré em um processo criminal e também po-
derá ser interrogada, mas o interrogatório da pessoa 
jurídica se dará por meio de um preposto (advoga-
do) de seus diretores ou dos seus sócios administra-
dores, e essas declarações serão vinculadas à ré.

Ofendido
É a vítima identificada do suposto crime. Ela 

presta as suas declarações contribuindo para solu-
cionar o fato.

Sempre que possível, o ofendido será qualificado e 
perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem 

seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa in-
dicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Se o intimado para esse fim deixar de compare-
cer sem motivo justo, o ofendido poderá ser condu-
zido à presença da autoridade e ainda responderá 
criminalmente por desobediência.

Direitos do Ofendido
O ofendido será comunicado dos atos proces-

suais relativos ao ingresso e à saída do acusado da 
prisão; à designação de data para audiência; e à sen-
tença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 
modifiquem.

As comunicações ao ofendido deverão ser feitas 
no endereço por ele indicado, admitindo-se, por op-
ção do ofendido, o uso de meio eletrônico.

Antes do início da audiência e durante a sua 
realização, será reservado espaço separado para o 
ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá en-
caminhá-lo para atendimento multidisciplinar, es-
pecialmente nas áreas: psicossocial, de assistência ju-
rídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

O juiz tomará as providências necessárias à pre-
servação da intimidade, vida privada, honra e ima-
gem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o 
segredo de justiça em relação aos dados, depoimen-
tos e outras informações constantes dos autos a seu 
respeito para evitar sua exposição aos meios de co-
municação.

FIQUE LIGADO

Compromisso de dizer a verdade: não há compro-
misso de dizer a verdade, pois o ofendido não é teste-
munha. Caso falte com a verdade de forma intencional, 
fazendo com que o réu seja injustamente processado, 
será responsabilizado criminalmente por Denunciação 
Caluniosa.

Testemunha

É a pessoa que percebeu sensorialmente (por 
meio dos sentidos: visão, audição, tato, etc.) o fato 
apurado no processo. Ela vai prestar declarações so-
bre essa situação ou sobre algum ato processual. 

Princípios 
Judicialidade
Para que um testemunho tenha aptidão de sus-

tentar uma sentença, é necessário que ele seja pro-
duzido perante um juiz, pois, nesse momento, ele 
será submetido ao contraditório e à ampla defesa.
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Retrospectividade
Os fatos narrados pela testemunha são relativos 

ao passado (nunca ao futuro).

Oralidade
Prevalece a palavra falada.
Exceção: algumas autoridades prestarão suas de-

clarações por escrito e o juiz deve lhes encaminhar 
as perguntas previamente:

 » Presidente da República�
 » Vice-Presidente�
 » Presidente do Senado�
 » Presidente da Câmara dos Deputados�
 » Presidente do STF�

Art. 204, CPP. O depoimento será prestado 
oralmente, não sendo permitido à testemunha 
trazê-lo por escrito.
Art. 221, § 1º, CPP. O Presidente e o Vice-
-Presidente da República, os presidentes do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados e 
do Supremo Tribunal Federal poderão optar 
pela prestação de depoimento por escrito, caso 
em que as perguntas, formuladas pelas partes 
e deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas 
por ofício.

Basta lembrarmo-nos das hipóteses de sucessão 
presidencial que não mais nos esqueceremos quem 
são as autoridades que poderão prestar suas declara-
ções por escrito.

Recusas
Toda pessoa poderá ser testemunha, que não 

poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, 
entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou des-
cendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que 
desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo 
do acusado, salvo quando não for possível, por ou-
tro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e 
de suas circunstâncias.

Caso esses parentes do réu sejam a única fonte de 
prova, então, serão obrigados a figurar como teste-
munha, não podendo exercer a recusa, porém não 
serão obrigadas a dizer a verdade.

FIQUE LIGADO

Para memorizar o rol de pessoas que podem recur-
sar-se a testemunhar, vamos utilizar a palavra CADI.

 ˃ Cônjuge
 ˃ Ascendentes
 ˃ Descendentes
 ˃ Irmãos

Impedimentos
Algumas pessoas, devido à função, ministério, 

ofício ou profissão exercida na sociedade, estarão 
impedidas por lei de funcionar como testemunha, 
devendo guardar segredo dos fatos que tomam co-
nhecimento. São elas: 

 ˃ Pessoas que exercem Ministério
 » Atividade religiosa�
 » Atividade de assistência social�
 » Advogados�
 » Médicos�
 » Tutores�
 » Curadores�

As pessoas impedidas poderão, excepcional-
mente, funcionar como testemunhas se forem au-
torizadas pelo interessado e se assim desejarem. 
Nesse caso, se elas mentirem, responderão por 
falso testemunho, já que estarão compromissadas 
com a verdade.

Art. 207, CPP. São proibidas de depor as pes-
soas que, em razão de função, ministério, ofí-
cio ou profissão, devam guardar segredo, salvo 
se, desobrigadas pela parte interessada, quise-
rem dar o seu testemunho.

 ˃ Demais Impedimentos
 » Juízes e membros do MP: estão im-

pedidos de atuar funcionalmente no 
processo e funcionar como testemunha 
nele.

 » Corréu: havendo pluralidade de réus, 
um não poderá testemunhar nem a 
favor nem contra os demais.

 » Deputados e Senadores: essas autori-
dades não estão obrigadas a funcionar 
como testemunha em razão de fatos que 
tomaram conhecimento durante o de-
sempenho das funções.

Número de Testemunhas
 ˃ Procedimento comum ordinário: 8 teste-

munhas�
 ˃ Procedimento comum sumário: 5 teste-

munhas�
 ˃ Procedimento sumaríssimo: 3 testemunhas�
 ˃ 2ª fase do júri: 5 testemunhas�

Classificação das Testemunhas
 ˃ Numerárias

São aquelas que integram o número legal (con-
forme estudado acima);, elas têm o compromisso de 
dizer a verdade.
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 ˃ Extranumerárias
Não integram o número legal, mas também têm 

o compromisso de dizer a verdade.

 ˃ Informantes
São as pessoas que não prestam compromisso 

(Art. 208, CPP. Não se deferirá o compromisso a que 
alude o Art. 203 aos doentes e deficientes mentais e 
aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a 
que se refere o Art. 206.). São elas:

 » Parentes do réu�
 » Menores de 14 anos�
 » Loucos�

 ˃ Testemunha da coroa
De acordo com a lei, que disciplina o combate 

ao crime organizado, os agentes de polícia poderão 
atuar infiltrados em organização criminosa por de-
cisão judicial motivada, e, caso presenciem um cri-
me, poderão funcionar como testemunha.

 ˃ Testemunha direta
É a testemunha que presta declaração sobre o fa-

to principal da causa, sem que tenha havido nenhum 
tipo de interferência na formação da sua percepção.

 ˃ Testemunha indireta
É aquela que não teve uma percepção sensorial 

do fato, e sim acidental, ou seja, é que ouviu dizer 
alguma coisa da situação.

 ˃ Testemunha própria
É aquela que presta declaração sobre o fato a ser 

provado.

 ˃ Testemunha imprópria / instrumentária / 
Federativa

É a que concede declaração sobre um ato da per-
secução penal. 

Ex�:  testemunha instrumental da prisão em fla-
grante.

 ˃ Laudador / testemunha de beatificação
É a testemunha que presta declaração sobre os 

antecedentes do réu.

Deveres da Testemunha
Comparecer: o não comparecimento acarretará:

 » Condução coercitiva�
 » Pagamento de multa�
 » Pagar as custas da diligência�
 » Responsabilidade criminal por desobe-

diência�
Art. 218, CPP. Se, regularmente intimada, a 
testemunha deixar de comparecer sem motivo 

justificado, o juiz poderá requisitar à autorida-
de policial a sua apresentação ou determinar 
que seja conduzida por oficial de justiça, que 
poderá solicitar o auxílio da força pública.
Art. 219, CPP. O juiz poderá aplicar à teste-
munha faltosa a multa prevista no art. 453, 
sem prejuízo do processo penal por crime de 
desobediência, e condená-la ao pagamento 
das custas da diligência.

 ˃ Dizer a Verdade
 » Dizer a verdade�
 » Não calar a verdade�
 » Não negar a verdade�

Caso a testemunha não cumpra com o compro-
misso, cometerá o crime de Falso Testemunho.

 ˃ Informar sobre qualquer mudança de 
endereço no prazo de um ano a contar da 
data que a testemunha foi ouvida�

Se a testemunha não informar sua mudança de 
endereço e for convocada novamente pela autorida-
de, será considerada testemunha faltante e, assim, 
sofrerá todas as consequências por sua falta: condu-
ção coercitiva, pagar as custas da diligência, pagar 
multa, e ainda será responsabilizada criminalmente 
por desobediência.

Art. 224, CPP. As testemunhas comunicarão 
ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança 
de residência, sujeitando-se, pela simples omis-
são, às penas do não comparecimento.

Funcionários Públicos e Militares
Deve o oficial de justiça notificar o respectivo 

funcionário público e o chefe da repartição para que 
ele providencie a substituição do funcionário no dia 
da sua ausência, em homenagem ao princípio da 
continuidade do serviço público.

Já o militar será convocado por meio do seu su-
perior, em respeito à hierarquia e para evitar que o 
oficial de justiça transite no quartel, respeitando-se 
a respectiva inviolabilidade do quartel.

Art. 221, §§ 2º e 3º, CPP. Os militares deverão 
ser requisitados à autoridade superior. Aos 
funcionários públicos aplicar-se-á o disposto 
no art. 218, devendo, porém, a expedição do 
mandado ser imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição em que servirem, com in-
dicação do dia e da hora marcados.

Reconhecimento de Pessoas e 
Objetos

É o meio de prova que tem por finalidade iden-
tificar se determinada pessoa ou objeto teve algum 
tipo de ligação com o crime apurado no processo. 
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Sendo assim, alguém que já tenha visto uma coisa ou 
outra será chamado a identificá-lo.

Reconhecimento de Pessoas
Por meio deste expediente, busca-se identificar 

não somente o infrator, mas, em alguns casos, até 
mesmo a vítima e as testemunhas

Procedimento
Art. 226, I, CPP. a pessoa que tiver de fazer o 
reconhecimento será convidada a descrever a 
pessoa que deva ser reconhecida;
Art. 226, II, CPP. a pessoa, cujo reconheci-
mento se pretender, será colocada, se possível, 
ao lado de outras que com ela tiverem qual-
quer semelhança, convidando-se quem tiver 
de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Reconhecimento de Objetos
Se for necessário proceder ao reconhecimento 

de objetos que tenham algum tipo de vínculo com 
o crime, se adotará o mesmo procedimento reali-
zado para reconhecer uma pessoa (Art. 227, CPP. 
No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as 
cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for 
aplicável.).

É possível o reconhecimento de pessoas tanto 
por fotografias como também pela voz (modalidade 
de provas inominadas).

Acareação

É o meio de prova que tem por finalidade escla-
recer divergências nas declarações de qualquer cida-
dão sobre fatos ou circunstâncias relevantes. A aca-
reação pode se dar tanto entre acusados, acusado e 
testemunha, etc.

Art. 229, CPP. A acareação será admitida 
entre acusados, entre acusado e testemunha, 
entre testemunhas, entre acusado ou teste-
munha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas 
ofendidas, sempre que divergirem, em suas 
declarações, sobre fatos ou circunstâncias re-
levantes.

Natureza: meio de prova.
Pressupostos: divergência substancial sobre fato 

ou circunstância relevante, prestada previamente 
pelos confrontantes.

Procedimento: os acareados serão convoca-
dos à presença da autoridade (juiz ou delegado). 
Na sequência, serão provocados pela autoridade 
a mudar ou ratificar o depoimento anteriormente 
prestado.

Documentos
É o papel ou meio digital, fotográfico, etc, que 

tem por finalidade transmitir uma informação.

Classificação
Instrumento
É o documento produzido com a finalidade de 

provar algo. 
Ex�:  Um comprovante de pagamento, declara-
ção do IR.

Documentos Eventuais
Não possuem a finalidade de provar nada, mas, 

excepcionalmente, podem funcionar como prova.
Ex�:  Uma foto familiar.

Documentos Originais
São aqueles produzidos na fonte.

Cópias
É uma cópia do original.

Públicos
São produzidos por funcionário público no seu 

exercício funcional.

Particular
É confeccionado por particular ou até mesmo 

por funcionário público, estando este fora do seu 
exercício funcional.

Momento de Produção
A qualquer momento da persecução penal.
Quem pode produzir documento:

 ˃ Acusação�
 ˃ Defesa�
 ˃ Juiz (ex-ofício)�
 ˃ Delegado (ex-ofício)�

Tradução
Os documentos em língua estrangeira poderão 

ser traduzidos para que se obtenha a exata com-
preensão.

Segundo a doutrina, o que escrito em língua es-
trangeira, para que tenha valor de prova, deve ser 
traduzido para o português, respeitando-se assim o 
princípio da publicidade.

Restituição
Após a sentença transitar em julgado, será pos-

sível a devolução dos documentos originais ao pro-
prietário, adotando-se o seguinte procedimento:

 ˃ Requerimento do proprietário�
 ˃ Prévia oitiva do MP antes da decisão juiz�
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 ˃ Se o juiz deferir o pedido, deve ficar cópia 
nos autos�

Art. 238, CPP. Os documentos originais, 
juntos a processo findo, quando não exista 
motivo relevante que justifique a sua conser-
vação nos autos, poderão, mediante reque-
rimento, e ouvido o Ministério Público, ser 
entregues à parte que os produziu, ficando 
traslado nos autos.

Dos Indícios
Art. 239, CPP. Considera-se indício a cir-
cunstância conhecida e provada, que, tendo 
relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras cir-
cunstâncias.

Ex�:  Alguém passeia pela rua e se depara com 
uma pessoa com a roupa suja de sangue e 
uma faca na mão. Essa pessoa passa pela ou-
tra correndo e, após alguns metros, encontra 
um cidadão caído no chão com várias facadas 
no corpo. Pode-se concluir, logicamente, que 
aquela primeira que passou com a faca come-
teu a agressão, mesmo que não se tenha visto o 
crime acontecer.

Indício negativo: É aquele que contradiz a con-
clusão extraída, ou seja, é o álibi.

Busca e Apreensão

Busca: é a procura de uma determinada pessoa 
ou de um objeto do rol do Art. 240 do CPP.

Apreensão: é resultante da busca bem sucedida, 
em que se apreende a respectiva pessoa ou objeto 
procurado.

Para a doutrina moderna, a busca e apreensão 
seria uma medida cautelar, que tem por finalidade 
prospectar objetos ou pessoas.

Momento: pode ser produzida a qualquer mo-
mento, antes, durante ou até mesmo após a persecu-
ção penal, ou seja, durante a execução da pena.

Modalidades

Busca Domiciliar
É a diligência realizada num domicílio ou resi-

dência determinados.

O que é casa?

Segundo o Art. 150 do CP, casa é qualquer am-
biente de ocupação individual ou coletiva onde se 
possa invocar a intimidade.

Em qual horário pode  
ser realizada a Busca Domiciliar?

Durante o dia (das 6h às 18 horas), de acordo 
com o horário de cada localidade.

Se a diligência começar durante o dia, poderá se 
estender pela noite, desde que exista proporcionali-
dade. Caso contrário, deve ser interrompida.

A busca pode ser realizada aos  
sábados, domingos e feriados?

Pode, não há obstáculo algum.

• Procedimento

 ˃ Decretação: Juiz�
 ˃ Apresentação do mandado: 

A autoridade que preside a diligência deverá 
apresentar o respectivo mandado.

Caso o juiz realize o ato pessoalmente, estará 
dispensado da apresentação do mandado, o que 
não acontece com os delegados e, assim sendo, o 
Art. 244 do CPP, nesse item, está tacitamente re-
vogado.

 ˃ Mandado genérico: 
É aquele que não especifica concretamente o lo-

cal, objeto ou pessoa que está sendo procurado, ou 
seja, nesse caso a busca é ilícita.

 ˃ Busca e apreensão em escritório de advo-
cacia:

De acordo com o preceituado no Art. 7º do Esta-
tuto da OAB, a diligência será acompanhada por um 
advogado indicado pela própria ordem e, segundo o 
STF, se a OAB for provocada e se omitir, a diligência 
acontecerá sem a presença do advogado.

Busca e apreensão pessoal
É a busca realizada no corpo da pessoa, abran-

gendo os objetos na sua esfera imediata de domí-
nio: roupas, mochilas, automóveis. É a famosa 
“GERAL”.

• Requisitos: Ordem judicial motivada

 ˃ Dispensa da ordem judicial:
 » Efetivação da prisão�
 » No cumprimento da busca domiciliar�
 » Fundada suspeita de que o indiví-

duo esteja com armas ou objetos que 
integram o corpo de delito�

• Busca pessoal em mulher

Será feita, preferencialmente, por outra mu-
lher. Em casos de extrema urgência e necessida-
de, para que não se retarde ou traga prejuízo à 


