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1- Introdução 

 

 

Se a tortura subsiste em alguns sistemas judiciais é porque eles admitem a informação resultante 

dela. Enquanto a tortura cumprir alguma função em relação à eficácia dos sistemas judiciais, ela não poderá ser 

erradicada e dificilmente será reduzida, já que se sustenta nas necessidades do próprio sistema. Desse modo, uma 

política de prevenção deve ter como um dos seus eixos, não tanto aspectos éticos dos agentes públicos de segurança, 

mas as regras de exclusão da prova (ou da informação) obtida por meios ilícitos
1
. À proibição absoluta da tortura como 

pena junta-se sua inadmissibilidade como meio de prova. A proscrição da tortura, sua criminalização e sua exclusão 

probatória, constitui inegável conquista da civilização. 

Isso tanto é verdade que o primeiro modelo teórico de exclusão probatória, o norteamericano 

(exclusionary rule), tinha como verdadeiro e único fundamento dissuadir a polícia de levar a cabo atividades ilícitas de 

investigação (o conhecido deterrent effect – "efeito dissuasório"), e não tanto como expressão de um direito 

fundamental da parte agravada. Esse modelo ainda agasalha a exceção de boa-fé na atuação policial como empecilho à 

exclusão probatória, seja quando atua, por exemplo, no cumprimento de um mandado judicial erroneamente expedido 

ou sob o império de uma lei posteriormente declarada inconstitucional. 

A exceção da boa-fé funciona, na prática, neutralizando a aplicação da própria regra de exclusão e 

amparando a utilização no processo de provas que, de fato, são obtidas com violação aos direitos fundamentais. Trata-se 

de uma verdadeira exceção à aplicação direta da própria regra de exclusão
2
. 

Um sistema judicial comprometido com a prevenção e o combate à tortura deve ser absolutamente 

intolerante com violações durante a aquisição probatória. Uma prova ou um elemento de convicção colhido em situação 

de completa vulnerabilidade do investigado ou do réu resulta altamente reprovável e desequilibra o julgamento 

criminal. 

O direito à prova e o correlato direito à exclusão das provas indevidas são reconhecidos como de 

valor universal (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14.3; Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, art. 8.2) e acolhidos pela doutrina dos Direitos Humanos, com clara manifestação na jurisprudência dos 

tribunais internacionais, como, por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), a Corte Internacional 

de Direitos Humanos (CADH) e o Tribunal Penal Internacional (TPI)
3
. 

Com índole constitucional, o direito à prova surge, em nossa Constituição, dissolvido nos 

princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), ampla defesa, contraditório (art. 5
o
., LV) e proibição de provas ilícitas 

(art. 5º, LVI).   

A proibição de valorar no processo penal determinados meios de provas dos fatos a serem 

julgados, quando estas provas são obtidas  mediante violação dos direitos humanos, está, pois, íntima e paralelamente 

vinculada à proscrição da tortura, e é um princípio jurídico facilmente constatável tanto nas Constituições e nas leis 
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processuais penais de todos os países civilizados, como nas Declarações Universais de direitos humanos. Também os 

anais de Jurisprudência estão repletos de decisões, tanto nacionais como internacionais, nas quais se anulam ou não se 

valoram provas obtidas mediante torturas ou maus-tratos dos acusados; o que demonstra também que apesar da vigência 

jurídica universal da proscrição da tortura, esta segue sendo uma prática mais ou menos habitual na prática policial de 

muitos países
4
. 

O direito à prova embora seja constitucionalmente assegurado às partes litigantes, não é absoluto e 

ilimitado; não desemboca no direito à admissão de todas as provas. Sujeita-se às restrições derivadas da necessidade de 

assegurar e de zelar por outros valores e interesses com igual ou maior exigência de proteção. No caso da tortura, 

exsurge, de plano, a integridade física e mental, bem como a dignidade inerente a qualquer ser humano. 

A investigação e a luta contra a criminalidade devem ser conduzidas de uma certa maneira, de 

acordo com o ritmo determinado na observância de regras preestabelecidas. Se a finalidade do processo não é a de 

aplicar a pena ao réu de qualquer modo, a verdade deve ser obtida de acordo com uma forma moral inatacável. O 

método através do qual se indaga deve constituir, por si só, um valor, restringindo o campo em que se exerce a atuação 

do juiz e das partes
5
. 

Não se concebe um modelo justo de processo, em especial de natureza punitiva ou sancionatória, 

que não trabalhe com a verdade – ainda que inatingível – como fator de legitimação de seu resultado e critério de 

justiça. Mas essa verdade, na forma de ser alcançada e valorada, se submete a padrões éticos e jurídicos inafastáveis; 

não pode ser obtida a qualquer custo. 

A busca da verdade segue sendo um objetivo imprescindível ao processo penal, mas deve agora 

sujeitar-se a limites. Não pode haver uma indagação da verdade de modo absoluto, a todo custo, mas a verdade hoje 

investigada deve está condicionada ao cumprimento das regras do jogo. Uma dessas regras é o dever de licitude da 

prova. 

É clássico o princípio proclamado pela Corte Constitucional alemã (BGH), em decisão de 

14.06.1960, ao estabelecer que "não há princípio algum do ordenamento processual penal que imponha a investigação 

da verdade a qualquer preço"
6
. 

 

2- Prova ilegal, ilegítima e ilícita 

 

À vista da ilicitude probatória, a doutrina tem desenvolvido várias classificações terminológicas 

(prova inconstitucional, prova nula, prova viciada, prova irregular, prova clandestina etc.), que geram mais divergências 

conceituais que certezas teóricas. Mas para os nossos objetivos, é suficiente a distinção entre prova ilegítima 

(desobediência a normas processuais, por isso, sempre é aquela prova produzida no processo, em juízo), prova ilícita 

(desobediência a normas materiais - sobretudo as referidas na Constituição e nas leis, por isso, em regra, produzida fora 

do processo) e prova ilegal (violação do ordenamento jurídico ou às normas e princípios previstos em lei; define-se por 

exclusão: é toda prova que contrarie qualquer norma distinta a uma de direito fundamental). 

A prova ilícita admite graus, de modo que se pode falar de ilicitude direta, imediata, originária ou 

de primeiro grau, e de ilicitude indireta, mediata, derivada, reflexa ou de segundo grau. A primeira se apresenta quando 

a prova é por si mesma contrária a algum direito fundamental, que foi violado durante sua produção ou obtenção, ou 

inclusive durante sua apresentação em juízo. A segunda ilicitude ocorre quando a prova não é ilícita por si mesma, mas 

resulta manchada pela existência de uma conexão entre essa prova e um ato violador de direitos fundamentais que, em 

alguma medida, seviu-lhe de antecedente
7
. 

Esta segunda ilicitude resulta do chamado "efeito reflexo", segundo o qual, a ilicitude de um ato 

deve transcender (ou refletir-se) em todo ato que seja sua consequência. É o efeito dominó da prova ilícita e remonta ao 

que a doutrina norteamericana tem chamado de "teoria dos frutos da árvore envenenada" (fruit of the poisonous tree 

doctrine). O "fruto da árvore envenada" é uma imagem retórica que mostra com clareza as implicações e o alcance da 

exclusão: a ilicitude como um veneno transmitido do tronco (prova ilícita originária) a todos os ramos (provas ilícitas 

derivadas). 

A confissão obtida através de tortura constitui, ao mesmo tempo, prova ilícita e ilegítima, vez que 

obtida com violação à Constituição (art. 5
o
., III) e também porque a lei processual impede sua produção, admissão ou 

valoração em juízo (art. 157, CPP: "São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 

assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais"). 

As “Mesas de Processo Penal”, grupos de debate do Departamento de Direito Processual da 
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Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, após análises e discussões, propuseram os seguintes enunciados
8
: 

Súmula nº 49 – "São processualmente inadmissíveis as provas ilícitas que infringem normas e 

princípios constitucionais, ainda quando forem relevantes e pertinentes, e mesmo sem cominação processual expressa".  

Súmula nº 50 – "Podem ser utilizadas no processo penal as provas ilicitamente colhidas, que 

beneficiem a defesa".   

 

A nossa Constituição traz como direito fundamental a inadmissibilidade de provas obtidas por 

meios ilícitos (art. 5
o
., inciso LVI). Ou seja, para nossa lei fundamental é vedada a admissão de provas que, de alguma 

forma, violem ou esbarrem em outros direitos fundamentais. O que, de resto, acabou sendo esclarecido com a Lei n. 

11.690/2008, ao dar nova redação ao art. 157, caput, do Código de Processo Penal: 

 

"São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas 

as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais". 

 

São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo 

de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 

primeiras (CPP, art. 157, §1o). Exemplo dessa "fonte independente" (de clara inspiração na jurisprudência 

norteamericana) é de indivíduo suspeito de roubo e que é detido ilegalmente. No momento da prisão, a polícia retira 

suas impressões digitais, que após serem periciadas, batem com as encontradas no lugar do roubo. Essa prova pericial, 

por derivar diretamente da prisão ilegal, também será ilícita e sujeita à exclusão. Se, todavia, a polícia conseguir em 

algum banco de dados (Instituto de Identificação, por exemplo) as impressões digitais do suspeito, essa prova será 

admissível pois obtida de uma fonte independente e não relacionada com a prisão ilegal. 

A outra exceção legal ocorre quando "não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras", 

ou seja, quando inexistir uma conexão entre a prova ilícita primária e a derivada, ou quando esta conexão atenuou-se de 

tal maneira a dissipar a mácula original (ou a "peçonha original"). A inexitência de nexo causal e a fonte independente 

acabam equivalendo-se conceitualmente. 

Também há outra exceção à exclusão (igualmente com gênese norteamericana) que é, 

basicamente, uma modalidade ou variável da "fonte independente": a descoberta inevitável (inevitable discovery). De 

acordo com essa exceção, não cabe a exclusão da prova se a mesma for descoberta inevitavelmente por uma paralela 

ação policial condizente com o respeito aos direitos fundamentais, independente da inicial ilicitude cometida. O 

exemplo é a confissão obtida através de um interrogatório ilegal de um homicídio e indicação do local onde o corpo foi 

enterrado. Mas, paralelamente a isso, uma equipe numerosa de voluntários faz buscas no local. Ou seja, 

inevitavelmente, pelos meios regulares e legais, o corpo seria encontrado (a materialidade do crime). 

O critério de inevitabilidade contém uma alta dose de indefinição, que faz com que dita exceção se 

apresente em termos excessivamente porosos e ambíguos com os inevitáveis riscos intrínsecos às garantias 

fundamentais
9
. Além disso, essa exceção baseia-se em conjecturas ou hipóteses, ou seja, no que podia ter acontecido, 

mas não ocorreu na realidade. 

Não é possível a existência da garantia constitucional (inadmissibilidade de prova ilícita) se se 

nega sua extensão à prova reflexa ou derivada, porque a proibição do efeito reflexo da prova obtida com violação aos 

direitos fundamentais não é senão uma consequência a mais da posição intangível dos direitos fundamentais no 

ordenamento e uma reafirmação da condição de invioláveis
10

; não teria sentido consentir que se burle uma proibição por 

caminhos oblíquos. A preocupação é que essas ressalvas ou exceções conduzam a um abandono da regra da exclusão, 

implantando-se um regime de semiadmissibilidade de provas ilícitas. 

A Constituição de Portugal de 1976 é expressa: 

 

"São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral 

da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações" (art. 32, 8). 

Vê-se que a lei fundamental lusitana "sanciona" a ilicitude com a nulidade, ou seja, toda prova 

ilícita perde valor, torna-se nula, deixa de existir para o processo e exclui-se toda possibilidade de admiti-la e valorá-la. 

A admissão da prova é o ato do magistrado que, sem valorar tal prova, admite o seu ingresso no 

processo para que futuramente, no momento de decidir a demanda, possa dela se utilizar. Existem provas cuja admissão 

é necessariamente anterior à sua produção, como é o caso da prova testemunhal e da pericial, e existem também as 

provas cujo juízo de admissão pode ser proferido em momento posterior ao da sua produção, como é o caso da prova 

documental
11

. 

O interdito à obtenção de provas ilícitas deve ser interpretado como necessariamente proibidor da 

admissão, da produção e da valoração da prova violadora de direitos com natureza jurídico-material. Sob violação a 
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estes, a prova não pode ser obtida; caso obtida, não pode ser admitida no processo; se vier a ser admitida, não pode ser 

produzida; se for produzida, não pode ser valorada, tampouco fundamentar condenação criminal (salvo, caso se admita, 

a incidência da proporcionalidade ou alguma exceção à exclusão); e, qualquer que seja o momento processual em que a 

ilicitude probatória venha a ser sancionada, devem ser desentranhados os elementos dela decorrentes
12

. 

O direito constitucional a um devido processo legal compreende o direito de não ser julgado a 

partir de provas obtidas à margem das exigências constitucionais e legais. Todavia, essa mesma prova terá valor contra 

o suposto torturador (admissibilidade da prova ilícita pro reo). Isso em decorrência da garantia constitucional da ampla 

defesa (CF, art. 5, inc. LV), principalmente se disser respeito à inocência de um acusado. 

A Resolução sobre as "Diretrizes e medidas para a proibição e prevenção da tortura e dos 

tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes na África" (diretrizes de Robben Island), 2008, recomenda 

que os Estados deveriam "garantir que o regulamento de prova seja adequado às dificuldades de apresentacão de provas 

relativas a alegações de maus tratos durante a detenção preventiva" (Parte I, 16, "d"). E onde acusações criminais não 

possam ser sustentadas devido às exigências elevadas da norma da prova requerida, outras formas de medidas civis, 

disciplinares ou administrativas sejam aplicadas (Parte I, 16, "e"), para coibir a tortura e os maus-tratos.    

 

3- Apuração de qualquer alegação de tortura e exclusão probatória 

 

A jurisprudência brasileira ainda apresenta certa insensibilidade (ou tolerância) às alegações de 

tortura, coação ou violência na obtenção da confissão, aceitando-a e admitindo-a como prova válida. Em regra, os juízes 

e tribunais aceitam a confissão extorquida, desde que outros elementos a confirmem (RT 441/413, 435/365, 429/379). 

Defende-se, sobre um defasado princípio inquisitorial, que tudo aquilo predisposto à descoberta da verdade, deve ser 

valorado pelo juiz para formar sua convicção fática. Esse maquiavelismo probatório (os fins justificam os meios) é 

incompatível com o Estado de Direito e a tábua de direitos fundamentais. Mas há também corrente contrária, 

consentânea com os atuais postulados constitucionais e convencionais, que inadmite como prova, a confissão obtida por 

coação ou tortura. 

Se uma pessoa alegar que confessou em virtude de tortura, o órgão acusador (Ministério Público) 

deve provar que a confissão foi obtida sem coação. Se esse ônus recai sobre a suposta vítima de tortura há uma clara 

violação de seus direitos, daí porque o Estado-persecutor tem a obrigação de verificar se os elementos de convicção 

reunidos o foram por meio de tortura, reafirmando o comando convencional de investigar qualquer "alegação de 

tortura" (arts. 12 e 13 da Convenção contra a Tortura). 

Na América Latina, incluindo o Brasil, a alegação de tortura é, usualmente, cercada de resistência 

e desconfiança por parte das autoridades públicas para com as supostas vítimas, normalmente suspeitos, investigados e 

criminosos. Mas, neste aspecto, não há como fugir de que investigar a prática da tortura é um dever estatal imperativo 

derivado do direito internacional e não pode ser atenuado por atos ou disposições normativas internas de nenhuma 

índole
13

, ou ainda por sentimentos pessoais (preconceito, desconfiança, ceticismo, indiferença etc.). É óbvio que a 

alegação deve fornecer elementos mínimos e razoáveis que permitam uma investigação, mas reunidos esses elementos a 

apuração pronta, imparcial e independente é obrigatória. E uma vez confirmada a tortura, a prova decorrente dela deve 

ser excluída (ou desentranhada) do processo (tal como preconizado no art. 157, do CPP). 

Qualquer autoridade, administrativa ou judicial, que tenha conhecimento da alegação de uma 

pessoa ter sofrido tortura ou tenha dados da mesma, deve, imediatamente e de ofício, encaminhar esses elementos para 

órgãos com capacidade investigativa (Ministério Público, polícia judiciária) para ter início uma apuração imparcial, 

independente, célere e exaustiva. Essa apuração tem como escopo determinar a origem e a natureza da violação da 

integridade (física ou mental) de quem alega a tortura (materialidade), bem como identificar e processar os agentes 

responsáveis (autoria). O tempo não é fator impeditivo ou obstativo para as investigações: os exames e as verificações 

devem ser levados a cabo independentemente do tempo transcorrido desde a suposta prática da tortura e com 

independência das acusações criminais que pesam contra a suposta vítima. 

Os juízes, a todo momento, devem se manter alertas ante a possibilidade de que os acusados e as 

testemunhas possam ter sido submetidos a tortura. Se, por exemplo, um preso quando comparece perante o juiz para o 

interrogatório e alega ter sido vítima de tortura, cumpre à autoridade judicial fazer constar a alegação em termo escrito 

ou registro audiovisual, determinar imediatamente a realização de exame forense e adotar prodivências para garantir 

uma investigação sobre a alegação. Iguais providências devem ser adotadas quando, embora não exista reclamação ou 

alegação, a pessoa revela sinais claros de haver sido vítima da prática proibida. 

Uma vez comprovada a ilicitude da prova produzida, o juiz pode, mediante decisão fundamentada, 

determinar seu desentranhamento dos autos do processo, conforme entendimento do STF (HC n.º 96.905/RJ, 2.ª Turma, 

rel. Min. Celso de Mello, j. 25.08.2009): 

 

"Os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que 

compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que 
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somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias ou protelatórias". 

  

A alegação de tortura não precisa ser feita exclusivamente pela vítima. Terceiros (amigos, 

familiares, advogado) também podem levar ao conhecimento da autoridade competente. Se a autoridade a quem for 

comunicada a suposta tortura se mantiver inerte e não deflagrar uma apuração imediatamente (ou encaminhar a quem 

detenha tal atribuição), incorre nas sanções do art. 1
o
. § 2º da Lei n. 9.455/1997 – tortura-omissão ("aquele que se omite 

em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro 

anos"). O Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura ressalta que "o fortalecimento da proteção das pessoas 

privadas de liberdade e o pleno respeito aos seus direitos humanos é uma responsabilidade comum compartilhada por 

todos"
14

. Desse modo, embora nem todas as autoridades do país tenham o dever, e principalmente, o poder para apurar a 

prática da tortura, todas, sem exceção (desde o vereador do mais ínfimo município até o presidente da República), têm o 

dever (legal, constitucional e convencional) de evitá-la e combatê-la
15

, logo todas podem, potencialmente, responder por 

esse tipo penal. Assim, se uma autoridade pública – qualquer que seja - recebe uma denúncia ou alegação de tortura, e 

não possuindo atribuição investigativa, deve, imediatamente, encaminhar a denúncia para quem possa apurar. Do 

contrário, incide nas sanções do art. 1
o
. § 2º da referida Lei de Tortura. 

Considera-se como alegação ou denúncia de tortura, nos termos do direito internacional, todo tipo 

de notícia, aviso, comunicação, representação, requerimento ou registro que sobre um fato específico seja formulado 

perante uma autoridade (ou chegue efetivamente ao seu conhecimento). Não se exige forma solene para essas 

alegações, que podem ser escritas ou verbais.  De outro lado, o processo de registro de denúncia ou alegação de atos de 

tortura deve ser simples e, inicialmente, de caráter confidencial. A existência de mecanismos para denúncia deve ser 

amplamente divulgada e as pessoas devem ser estimuladas a informar todos os atos de tortura ou outras formas de maus 

tratos. Se for necessário preencher um formulário para fazer a denúncia, este deve estar facilmente disponível. Deve 

haver a possibilidade de entregar a denúncia em um envelope fechado para que ela não possa ser lida pelo pessoal 

prisional que tem contato com o denunciante. O órgão responsável por receber a denúncia deve acusar imediatamente o 

recebimento da denúncia. Quando o caso estiver em andamento e o indivíduo correr riscos, deve haver ação imediata. 

Em todos os casos, deve haver prazos curtos ou metas para investigar e responder a denúncias. As vítimas e seus 

representantes legais devem ter acesso às informações relevantes para a investigação
16

. 

A falta ou a impossibilidade de uma investigação sobre atos de tortura é uma violação do direito de 

proteção contra a tortura e outros maus-tratos. Não é óbice à investigação a ausência de queixa ou representação, caso 

existam indícios fundados da ocorrência de tortura ou atos assemelhados. 

Em âmbito nacional, os órgãos aptos a apurar atos ou alegações de tortura por agentes do Estado 

são o Ministério Público através de órgãos de execução especializados no controle externo da atividade policial (quando 

o autor for policial em ambiente extramuros) ou de órgãos de execução com atuação na execução penal (quando o autor 

for agente prisional ou policial em ambiente intramuros, ou ainda co-detento). Também a polícia judiciária tem 

atribuições para apurar, mas carece, muitas vezes, da independência e imparcialidade necessárias para apurar delitos que 

envolvam policiais ou agentes públicos. 

 

4- A não incidência da proporcionalidade como atenuação à ilicitude probatória 

 

Diante da garantia fundamental  prevista no art. 5
o
., inciso LVI, da CF, a reação inicial da doutrina 

brasileira foi inadmitir qualquer uso das provas ilícitas. Mas a prática diária começou a fornecer situações excepcionais 

em que a proibição absoluta merecia alguns temperamentos, com especial destaque para o processo penal, dados os 

bens valiosos em jogo: liberdade e segurança. 

A saída para esse dilema foi o uso da ponderação dos interesses ou o princípio da 

proporcionalidade, em que o julgador avalia ou sopesa os bens jurídicos em jogo, e decide sobre esses corolários: 

necessidade (imprescindibilidade da medida restritiva à conservação do próprio ou de outro direito fundamental, não 

podendo ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa), adequação (meios adotados apropriados à 

consecução dos objetivos pretendidos) e razoabilidade ou proporcionalidade em sentido estrito (ponderação do nível de 

restrição em função dos resultados, de modo a garantir uma equânime distribuição de ônus
17

). 

A aplicação do princípio da proporcionalidade ocorre quando se perquire se uma prova obtida 
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mediante violação de direitos ou garantias (prova ilícita) pode, ainda assim, ser utilizada em determinado processo 

judicial (Carneiro, 2008, p. 276). É a teoria do male captum, bene retentum ("mal colhida, mas bem conservada") em 

que conserva-se a prova no processo em prol da verdade real, mas pune-se o violador da garantia constitucional pela 

"má colheita". A ponderação de interesses pode já está fixada e formalizada na lei, como pode derivar de uma valoração 

judicial frente às circunstâncias do caso concreto. 

Mas no caso da tortura não é possível falar na relativização da prova ilícita e, portanto, na sua 

admissibilidade no processo. Sua inadmissibilidade é absoluta, pois afeta de forma essencial o âmbito de direitos 

fundamentais, não admitindo os temperamentos do princípio da proporcionalidade e, portanto, a ingerência dos poderes 

públicos no exercício da persecução penal. A vedação da tortura é um direito fundamental absoluto, logo não pode, em 

circunstância alguma, ser admitida como prova. Além disso, as declarações do torturado contém incontornável vício na 

manifestação de vontade. 

Não resta dúvida de que com a manipulação do princípio da proporcionalidade e as interpretações 

decorrentes pode-se converter a proscrição absoluta da tortura na Constituição Federal e na Convenção contra a Tortura 

em declarações de princípios puramente simbólicas, sem nenhum efeito prático, e muito menos ainda com um efeito 

prático "preventivo" das atuações incorretas dos agentes públicos encarregados da investigação. A posibilidade de 

"saneamiento perverso" possível de alcançar por esta via, convertendo uma prova ilícita e proibida em uma conforme ao 

Direito, obriga a ser muito cauteloso com princípios complacentes dessa natureza
18

. 

Entre os direitos humanos, como já se observou várias vezes, há direitos com estatutos muitos 

diversos entre si. Há alguns que valem em qualquer situação e para todos os homens indistintamente: são os direitos 

acerca dos quais há a exigência de não serem limitados nem diante de casos excepcionais, nem com relação a esta ou 

àquela categoria, mesmo restrita, de membros do gênero humano (é o caso, por exemplo, do direito de não ser 

escravizado e de não sofrer tortura). Esses direitos são privilegiados porque não são postos em concorrência com outros 

direitos, ainda que também fundamentais. Porém, até entre os chamados direitos fundamentais, os que não são 

suspensos em nenhuma circunstância, nem negados para determinada categoria de pessoas, são bem poucos: em outras 

palavras, são bem poucos os direitos considerados fundamentais que não entram em concorrência com outros direitos 

também considerados fundamentais, e que, portanto, não imponham, em certas situações e em relação a determinadas 

categorias de sujeitos, uma opção
19

. 

Nenhum bem jurídico prevalece sobre o respeito à integridade física e psíquica de um indivíduo. A 

tortura viola o ser humano em todos os seus aspectos – moral, psicológico, físico – e, muitas vezes, deixa seqüelas e 

traumas profundos, causando intenso sofrimento. Além disso, o emprego de tortura pode conduzir à morte, caso o 

agente não tenha a aptidão necessária ou acabe excedendo-se na violência. Assim, a proibição da tortura serve para 

resguardar a própria vida e não existe no direito bem jurídico mais valoroso do que a vida das pessoas. 

Não há, portanto, como aplicar o princípio da proporcionalidade para tornar admissível uma prova 

obtida mediante tortura. Tal interpretação deve persistir, quer se trate de tortura praticada pelos órgãos públicos, quer se 

trate de tortura praticada pelo próprio acusado – para provar sua inocência
20

.   

Inadmissível, na Justiça Penal, a adoção do princípio de que os fins justificam os meios, para 

assim tentar legitimar-se a procura da verdade através de qualquer fonte probatória. Por isso, a tortura, as brutalidades e 

todo atentado violento à integridade corporal devem ser banidos da investigação e da instrução. E o mesmo se diga do 

que se denomina, com eufemismo, de torturas lícitas, como the bird degree da polícia americana ou os interrogatórios 

fatigantes, penosos e exaustivos
21

. 

Argumentam alguns autores, principalmente americanos, que em casos-limite como a bomba-

relógio, terrorismo ou sequestro de pessoas, a informação obtida mediante tortura poderia ser usada para impedir um 

desastre e punir o criminoso, sendo aceita judicialmente. De fato, os casos-limite, quase sempre hipotéticos, tornam as 

decisões mais difíceis. Mas uma vez adotado um princípio de natureza absoluta, o mesmo deve ser aplicável a todos os 

casos, inclusive nos casos-limite. Do contrário, haveria um incentivo às práticas ilegais, uma normalização do ilegal. O 

uso "limitado", "cirúrgico" ou "controlado" da tortura em situação de exceção degenera, inevitavelmente, em política de 

massa. 

Qual o preço das noções de tolerância, da dignidade e do valor de todo ser humano, quando a 

própria sociedade percebe estar sob ameaça, principalmente se essa ameaça vem daqueles (terroristas, organizações 

criminosas) que negam a verdadeira legitimidade daqueles mesmos valores? O preço é que, uma vez que uma sociedade 

abandona seus valores para derrotar um ataque violento àqueles valores, já cedeu, talvez irreparavelmente, sua base 

moral para resistir ao ataque. Terá perdido – e os terroristas terão vencido – a batalha mais importante. Pois uma 

sociedade que afirma se basear nas ideias de democracia, nas regras da lei e respeito aos direitos humanos, e depois 

ignora todos esses princípios nos seus esforços para lutar contra o terrorismo, terá demonstrado que esses valores não 
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são mais preciosos do que aqueles propagados pelos próprios terroristas
22

. A democracia não pode ser destruída ou até 

mesmo subestimada em seus valores mais essenciais, sob o pretexto de defendê-la. É um paradoxo insuperável. 

Sendo a ilicitude um conceito geral do direito, e não conceito especial de algum de seus ramos, o 

princípio de que o que é nulo é inválido é também geral: e assim, para sustentar-se a inadmissibilidade de uma prova em 

juízo, basta o fato de que tenha sido ela obtida ilegalmente, violando-se normas jurídicas de qualquer natureza. 

Especialmente quando estas normas tenham sido postas para proteger direitos fundamentais, vulnerados através da 

obtenção, processual ou extraprocessual, da referida prova. 

A recusa da prova obtida através de um procedimento ilegal não é conseqüência de uma atitude 

meramente formalista, mas sim, pelo contrário, de uma tomada de posição no sentido de que o formalismo existe apenas 

para a defesa de princípios superiores: nesse caso, para a defesa de importantes direitos e garantias, colocados para a 

tutela da personalidade humana; o processo não é um simples match no qual triunfa o mais hábil, forte ou poderoso, 

mas sim um instrumento que tende a consagrar uma conduta valiosa, conforme à regra moral e aos princípios da 

lealdade e da probidade
23

.   

Assim, sempre que a obtenção da prova resulte em violação de normas jurídicas, o prejudicado 

tem o direito de pleitear sua inadmissibilidade e sua ineficácia no processo criminal correspondente. E se a prova foi 

obtida mediante tortura, a exclusão probatória é imperiosa, insuscetível de ser mitigada pelo princípio da 

proporcionalidade. E isso porque, como muito bem coloca o prof. René Ariel Dotti
24

, devem ser estabelecidas garantias 

para que o processo criminal não se transforme, ele mesmo, num instrumento de terror, agora manipulado pelo próprio 

Estado. Quando se fala no devido processo legal, pensa-se, evidentemente, nos acusados de um processo criminal e, 

muito mais que neles, deve-se pensar também em todo e qualquer cidadão que possa ser apontado como suspeito. É 

nesse sentido, não distinguindo entre culpados e inocentes, que muitas vezes se manifesta o terror estatal. 

O devido processo legal é uma exigência do Estado democrático de Direito e também da própria 

formulação da consciência social e humana. Não é possível submeter-se qualquer pessoa aos rigores, aos dramas e às 

tragédias do processo criminal sem a obediência ao devido processo legal em todas as suas expressões, sejam as 

primárias, relativas à presunção de inocência, ou não. 

É possível aceitarmos uma atenuação à ilicitude probatória em decorrência do reconhecimento da 

boa-fé dos agentes investigadores? Em relação à tortura, especificamente, a resposta é um sonoro não. Tortura e boa-fé 

são termos antinômicos. O agente público que pratica tortura revela o descortino cabal de sua censurabilidade, tanto que 

em todos os casos é uma prática clandestina, underground, feita à revelia de testemunhas. Está em poder do agente (em 

sua própria vontade) escolher o procedimento conforme ou não ao Direito, com as consequências derivadas. Quando 

um agente público torturador comete o desvio de poder consistente na tortura, ele não incide apenas em um erro técnico 

ou numa má aplicação da lei por ignorância (ou despreparo), mas está, formal e materialmente, de má-fé; sabe, em toda 

a extensão da prática, que traiu a intenção do legislador. 

O princípio da livre apreciação das provas não autoriza o juiz a receber e valorar a confissão obtida 

mediante tortura? Novamente não. Esse princípio refere-se à análise (ou valoração) dos meios de prova produzida de 

acordo com as prescrições legais ou processuais. Desse modo, o julgador não está autorizado a aceitar e valorar prova 

ilicitamente constituída, e cujo suporte é um direito fundamental que não concorre com nenhum outro. 

 

5- Conclusão 

 

Alça-se como princípio geral que provas obtidas com violação dos direitos fundamentais não 

podem surtir efeito probatório e nem podem ser valoradas processualmente. Qualquer prova obtida com violação aos 

direitos fundamentais, e através de tortura especificamente, é absolutamente nula, sendo repudiada em tratados e 

convenções internacionais. As violações investigativas do Estado-persecutor, neste setor, tornam as provas, além de 

ilícitas, processualmente inúteis, pois contrárias e contraproducentes ao interesse estatal por uma correta apuração da 

verdade. 

ENUNCIADO 

"Nos modernos sistemas processuais é consenso que a verdade processual não pode nem deve ser 

apurada a "qualquer custo". Não pode haver uma indagação da verdade de modo absoluto, a qualquer preço, mas a 

verdade hoje investigada deve está condicionada ao cumprimento das regras do jogo. Uma dessas regras é o dever de 

licitude da prova. 

A exclusão probatória de confissão obtida mediante tortura é um direito fundamental da vítima 

(CF, art. 5
o
., LVI) e funciona como um efeito dissuasório dos abusos policiais na coleta de elementos de convicção 

durante a investigação criminal. Além disso, é uma tutela necessária ao caráter absoluto do direito fundamental de 

vedação da tortura (CF, art. 5
o
., III). 

Se a tortura persiste como prática tolerável é porque ela cumpre alguma função em relação à 

eficácia dos sistemas judiciais, sendo, de algum modo, admitida como prova. Ela não poderá ser erradicada e 
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dificilmente será reduzida, se suprir alguma necessidade do próprio sistema.  Desse modo, uma política de prevenção à 

tortura deve ter como um dos seus eixos, não tanto aspectos éticos dos agentes públicos de segurança, mas as regras de 

exclusão da prova (ou da informação) obtida por meios ilícitos. 

Não se aplica o princípio da proporcionalidade à prova obtida mediante tortura, vez que a 

intangibilidade física e psíquica do indivíduo se impõe como um direito fundamental absoluto, à luz de nossa 

Constituição e do Direito Internacional Humanitário, de que o Brasil é signatário. 

Não importa o momento em que foi obtida a prova ilícita, se durante a prisão, na fase de 

investigação ou no processo, em qualquer situação não poderá ser admitida ou valorada pelo juízo sentenciador. E, para 

tanto, comprovada a prática da tortura e a extorsão da confissão, mediante apuração regular, o juiz, mediante decisão 

fundamentada, deverá determinar o seu desentranhamento dos autos do processo (nos termos do art. 157, do CPP). Para 

essa decisão, é indiferente se a prova tem por objeto "fatos pertinentes, relevantes e seja de elevado potencial cognitivo 

para a reconstrução dos fatos". Segue a mesma sorte, a prova derivada (os "frutos da árvore envenenada"), salvo a 

incidência de exceções legais como a falta de nexo causal ou obtenção por fonte independente". 
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