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           Resumo 
 
 

 
 

 
A dissertação trata da prova ilícita, a partir da evolução histórica da 
dilação probatória estuda-se a prova nas áreas cível e penal, os 
princípios vetores da autoridade, no processo civil, e o princípio 
publicista, no processo penal.  

 
Procede-se analisando as fases da dilação probatória para centrar o 
estudo do tema no contexto da Teoria Geral da Prova, em seguida, 
desenvolve-se, após a introdução dos temas comuns a toda espécie de 
prova, a conceituação da prova ilícita, informando-se elementos de 
Direito Comparado e situando-se o tema na ótica da Justiça brasileira. 

 
O texto questiona os rigores da inadmissibilidade de plano da prova de 
origem ilícita ou ilicitamente obtida e suas derivações que 
desembocam na construção denominada “árvore dos frutos 
envenenados”, em detrimento da verdade material. 

 
 Sugere-se a flexibilização da inadmissibilidade de plano, devolvendo-
se ao juiz a discricionariedade para observar e decidir in concreto 
sobre a conveniência ou não da admissibilidade da prova trazida aos 
autos, segundo a anamnese dos fatos, sem embargo da eventual 
responsabilidade penal daquele que cometeu abusos e obrou a ilicitude 
na produção da prova por sua própria conta e risco. 
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Introdução 
 

        
  I 

 

A partir da lei de votação da anistia em 1979, o Brasil começou a 

colher frutos do processo de redemocratização – sucedâneo do período de 

exceção –, inaugurado com a convocação da assembléia constituinte e a 

promulgação da Constituição de 1988. Esta introduziu no capítulo dos 

direitos e deveres individuais e coletivos importantes dispositivos, com o 

objetivo de institucionalizar e preservar as liberdades públicas para 

assegurar a  perenidade do Estado de Direito. 

 

Dentre as várias inovações introduzidas pela constituinte de 88, 

destacaram-se a preocupação em facilitar o acesso à justiça  para a camada 

mais humilde da população, a introdução da tutela  ao  consumidor e ao  

meio ambiente pelo princípio da  adoção da responsabilidade objetiva, o 

engrandecimento institucional do Ministério Público, que foi erigido à 

categoria de guardião do Estado de Direito e ombudsman e,  afinal, tendo 

erigido o título referente às garantias fundamentais à categoria de cláusulas 

pétreas, buscou-se cercar das garantias do due process of law o cidadão, a 

ponto de elencar  regras de natureza processual cuja constitucionalidade só 

pode ser entendida sob o ponto de vista formal,  como ensina José Afonso da 

Silva: 

  
“As constituições têm por objeto estabelecer a estrutura  do Estado, a organização 
de seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de 
sua atuação, assegurar direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e 
disciplinar os fins socioeconômicos  do Estado, bem como os fundamentos dos 
direitos econômicos, sociais e culturais.” Prossegue ainda o autor: “Segundo a 
doutrina tradicional, as prescrições das constituições que não se referem à estrutura 
do Estado, á organização dos poderes, seu exercício e aos direitos do homem e 
respectivas garantias, só são constitucionais em virtude da natureza do documento a 
que aderem; por isso, diz-se que são constitucionais apenas do ponto de vista 
formal. Quase a unanimidade dos autores acolhe esta doutrina.” 1  

                                                 
1 Curso de Direito Constitucional positivo, 12a  Edição, Malheiros, 1996 
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Embora o autor conclua pela inutilidade na prática em se realizar a 

distinção entre o que seja material e formalmente constitucional, posto que 

uma vez inserido o mandamento  na constituição, perderia a substância a 

distinção, data venia, ousamos discordar. Afinal, é a própria constituição 

quem institui o poder constituinte reformador, na expectativa do 

aperfeiçoamento do texto constitucional, sem que se faça necessário 

recorrer às formas de poder constituinte originário. 

 

 

II 

 

 Neste contexto formal é que vislumbramos o art. 5º, LVI, da 

Constituição, que informa: “São inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos.” Preliminarmente, observa-se que o legislador 

não definiu o conceito de meio ilícito, deixando a critério da jurisprudência 

e da doutrina a conceituação, como que a confessar a impropriedade da 

inserção da regra processual  na  sede constitucional.  

Parece-nos evidente que a competência para a aferição da ocorrência 

e do grau da ilicitude do meio, que concorreu para a obtenção da prova, foi 

devolvida ao julgador, que se vale das fontes do direito – principalmente a 

pretoriana e a doutrinária –, para definir o que seja o meio ilícito, não lhe 

sendo neste caso permitido aferir sobre a conveniência, oportunidade ou 

relevância da prova  para fins de revelação da verdade material, devendo 

indeferi-la, se ilícita, de plano. 

 

Não obstante, o fato é que a função do Judiciário, que já se vinha 

ampliando por força da mudança na própria concepção das funções do 
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Estado Moderno, foi definitivamente modificada com as alterações 

constitucionais. 

 

O Judiciário passou a solucionar não apenas os conflitos 

intersubjetivos de interesses, segundo o modelo liberal individualista, 

passou a atuar  também como órgão calibrador das tensões sociais, 

solucionando conflitos de conteúdo social, político e jurídico, impulsionado  

pelo conteúdo promocional do Direito, como o contido nas normas 

constitucionais que instituíram novas atribuições ao Ministério Público, em 

especial no tocante  à ação civil pública e à ação por improbidade 

administrativa, que tutelam direitos sociais, protegem o meio ambiente,  o 

contribuinte e outros direitos difusos e coletivos. 

 

Como conseqüência, houve mudanças nos escopos da ação, do 

processo e da jurisdição, que passaram a constituir-se em canalizador 

importante  da participação política através do Judiciário e em instrumentos 

de racionalização do poder político, econômico e social,  e de mediação dos 

conflitos de interesses. O fato é que ao lado do  escopo jurídico,  o julgador 

deve  ter em mente também o escopo social e político, de sorte que a lei e o 

processo não  encerrem  valores em si mesmos. 

 

     III 

 

Outrossim, urge se realizem profundas modificações nos conceitos 

de jurisdição, ação e processo, de forma a tornar efetivo e eficaz o 

provimento, levando-se em conta o tipo de conflito a ser solucionado e o 

bem jurídico sub judice, neste sentido é que defendemos a prevalência da 

busca da verdade material para a solução de todo e qualquer conflito como 

forma de afirmação da justiça. 
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A interpretação sistêmica é a forma de realização da constituição 

que tem a maior possibilidade de concretizar os objetivos que nela se 

contém, urge  a necessidade prática  de  buscar-se  sempre a harmonização 

e conciliação  dos direitos fundamentais, quando da aplicação  das normas  

ao caso concreto.      A este respeito Damasio de Jesus nos traz alguns 

acórdãos de recentes decisões dos tribunais: 

 

“Não há garantias constitucionais absolutas. Se assim não fosse, o CP não poderia 

admitir a prática de homicídio em legítima defesa (art. 23, II e 25), uma vez que a 

Carta Magna garante a inviolabilidade do direito à vida, sem ressalva (art. 5º 

caput).” E continua: “Com esse mesmo entendimento, a 3a Turma do TRF da 2a 

Região, no H.C. 95.02.22528, Rel. o Juiz Valmir Peçanha, decidiu que o direito à 

inviolabilidade do sigilo de dados (e das comunicações telefônicas) está erigido à 

categoria de direito fundamental do indivíduo. Tais direitos não são, porém, 

absolutos, cedendo em certas circunstâncias ao interesse público, como é o caso de 

estar servindo para acobertar crimes (RT 727/608).” 

"O direito constitucional de inviolabilidade domiciliar não se estende a lares 

desvirtuados, como cassinos clandestinos, aparelhos subversivos, casas de 

tolerância, locais ou pontos de comércio clandestino de drogas. A casa é o asilo 

inviolável do cidadão enquanto respeitada a sua finalidade precípua de recesso do 

lar. TACrimSP (RT527/383).” 2  

 

Uma rápida comparação do desempenho das funções do Judiciário 

brasileiro com as do Judiciário norte-americano, permite-nos concluir que a 

Justiça americana inspira um grau de temor reverencial e confiabilidade 

social que antagoniza com o sentimento generalizado de descrédito e a 

sensação geral de impunidade que a maioria da sociedade brasileira 

experimenta pelo Poder Judiciário. Esta situação só poderá reverter-se 

quando brotar a semente de uma vontade no magistrado de assumir novas 

                                                 
2 Código de Processo Penal Anotado, 14º Edição, São Paulo , 1998 
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funções, adotando um papel cada vez mais efetivo, aproximando-se 

paulatinamente do modelo anglo-saxão. 

 

O juiz anglo-saxão se aproxima do pretor romano, plenamente 

investido do poder de império, daí a importância que alcançou a pessoa do 

magistrado nos países filiados à common law  (Marshal, Holmes), em 

contrapartida, nos países filiados à  civil law, prosperaram os legisladores e 

os doutrinadores (Napoleão, Justiniano, Savigny, Chiovenda  e Beccaria). 

 

 No sistema da Common Law, a partir da equity, diante de situações 

não tuteláveis at law se alcança a concepção, pela jurisprudência, de 

remédio jurisdicional tão ou mais eficaz do que a lei, constituindo aquela – 

equity –, um potente fator de adequação do sistema jurisdicional às 

necessidades reais de tutela jurídica dos cidadãos. 

 

Impõe-se, portanto, diante da nova realidade que se apresenta no 

Brasil, para consolidação e ampliação dos avanços já alcançados, que o 

mundo jurídico brasileiro, através dos juízes e demais operadores do direito, 

se dê conta da necessidade da mudança de mentalidade por parte de todos os 

atores do mundo jurídico. 

 

Somente percebendo com mais acuidade os males decorrentes da 

impunidade  (maldição nacional), os magistrados, frente às novas e 

importantes funções que se lhes tocam, vão dar-se conta da necessidade de  

aplicar a lei  de forma mais eficaz, de modo a realizar um desempenho que 

se evidencie satisfatório ao corpo da sociedade, evitando que o espaço 

institucional seja ocupado por outros agentes sociais, públicos ou privados, a 

exemplo do que ocorre com os “donos do morro”, nas favelas cariocas. 
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     IV 

 

In casu, esta dissertação propõe especificamente o caráter relativo da 

inadmissibilidade  da prova obtida por meios ilícitos, contrariando-se a 

posição radical, ainda majoritária nos Tribunais, que propugna pela 

inadmissibilidade absoluta, ex vi  das interpretações pretorianas do art. 5º, 

XII e LVI da Constituição Federal e Legislação Infraconstitucional 

pertinente à matéria, que propugna pela inadmissibilidade de plano, ainda 

que com sacrifício da verdade material em nome do imperativo 

constitucional. 

 

O texto, fundamentando-se na pesquisa bibliográfica de artigos, 

livros, revistas jurídicas, acórdãos de tribunais estaduais, federais e 

superiores, questiona os rigores da observação da inadmissibilidade absoluta 

da prova de origem ilícita ou ilicitamente obtida, bem como suas derivações 

que desembocam na construção da interpretação denominada  “árvore dos 

frutos envenenados”, em detrimento da verdade material, valendo-se de 

elementos de direito comparado como as teorias da razoabilidade e da  

proporcionalidade –supremacia do bem jurídico de maior relevância, 

interesse público,  frente  ao  de menor relevância. Afronta a sociedade a 

inadmissão de plano de prova irrefutável, ainda que resultante de violação de 

segredo do sigilo bancário, de desvio dos recursos públicos, é despropositada 

a inviolabilidade de lares desvirtuados, notórios postos de comércio 

clandestino de drogas ou que  revelou  provas contundentes  de sonegação 

fiscal e evasão de divisas. Veda-se e situa-se em mesmo pé de igualdade o 

depoimento colhido mediante tortura, a utilização do detetor de mentiras, a 

interceptação clandestina de comunicações, a apreensão realizada sem o 

mandato judicial, independente de sua relevância probatória, bem como as 

provas que por derivação decorrerem daqueles atos considerados 

inconstitucionais, ainda que comprovadoras da prática do delito, tudo em 
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nome dos princípios éticos e da manutenção do Estado Democrático de 

Direito. 

 

Afinal, no Estado Democrático de Direito os fins não justificam os 

meios, portanto não haveria como garantir a dignidade da pessoa humana se 

fossem admitidas como prova, em processo judicial, evidências que foram 

colhidas por procedimentos contrários à constituição3. Outrossim, a prova 

obtida por meios ilícitos considera-se prova vedada, e se admitida para 

formação da convicção do juízo acarreta a nulidade da sentença, ou seja, a 

prova ilícita não pode ser admitida no processo, tampouco valorada pelo 

juiz, o mesmo se diz das provas ilícitas por derivação. 

 

Não obstante, embora seja violação constitucional a obtenção da 

prova por meio ilícito, realizada por agente estatal ou por particular, a 

inadmissão de plano da prova se revela esdrúxula e se opera contra a 

realidade dos fatos e em favor da impunidade, salvo se a prova se revela 

manifestamente adulterada ou se persiste razoável dúvida, que o meio de 

obtenção ilícito possa ter comprometido a credibilidade da evidência. Em 

qualquer caso, defendemos que deverá caber ao julgador, na formação da 

convicção de seu juízo, motivadamente, avaliar sobre a conveniência e 

oportunidade da admissão da prova,  sem embargo da punição dos abusos 

daqueles que obraram na ilicitude sobre sua própria conta e risco. Afinal, é a 

interpretação sistemática do texto constitucional que proclama a necessidade 

da prevalência da verdade material como condição de afirmação da justiça.  

 

Outrossim, argumenta-se o ponto de vista de que, em certas 

circunstâncias, a vedação da prova obtida por meio ilícito assume um caráter 

relativo e não absoluto. É que a chamada teoria da exclusão de ilicitude nada 
                                                 
3 Grinover, Ada Pellegrini, Liberdades Públicas e Processo Penal, 2º Edição, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1 1998 



 13

mais é do que a aplicação da teoria da proporcionalidade, também chamada 

de razoabilidade na doutrina americana, vista com uma nova roupagem. 

  

Os tribunais reconhecem, apenas, a admissão da prova ilícita na 

hipótese da exclusão da ilicitude pro-reo, em evidente malabarismo jurídico, 

para evitar  estender a relatividade do imperativo negativo constitucional  

pro  

Societatis, em desacato ao  dever do magistrado   de sopesar os bens 

jurídicos em contraste, e oferecer a solução que de fato fosse a socialmente  

mais justa e  adequada. 

 

    V 

 

O trabalho conclui que a admissibilidade ou não da prova produzida 

por meios ilícitos deve ser decidida a posteriori, pelo julgador, o qual deve 

avaliar qual o valor de maior importância para a sociedade, se a necessidade 

de dar uma resposta socialmente eficaz ao crime investigado sub judice  ou 

se deve ser preservado o direito daquele que praticou o delito, mas que foi 

atingido pela forma ilegal da obtenção da prova. 

 

Sendo mais valioso o interesse social atingido pelo crime, 

entendemos que a prova será admitida, caso contrário, rejeitada. Dessa 

forma, os cidadãos contam com a garantia de que a proteção à sua 

privacidade e individualidade é garantida pelo Estado, desde que não haja 

abuso deste direito para prática e acobertamento de ilícitos. 

 

Dessa forma, a justiça demonstraria aos cidadãos, principalmente aos 

gestores de recursos públicos, ou que de alguma forma ocupam funções de 
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interesse público, que estes não podem abusar do direito de privacidade em 

detrimento de outros interesses e direitos sociais, que são 

constitucionalmente mais relevantes, sendo conferido ao magistrado a 

discricionariedade de sacrificar o interesse individual do criminoso em favor 

do direito por este ofendido. 

 

Assim, se estaria em muito contribuindo para a evolução da justiça 

brasileira e a pacificação dos conflitos sociais, evitando abuso nos direitos 

assegurados na Constituição em favor daqueles que nos oprimem com as 

nossas próprias liberdades. 
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1. A prova 

 

Deduzida uma pretensão em juízo, esta tem por fundamento sempre um 

fato do qual se extraem conseqüências jurídicas. Por um lado, o autor formula o 

pedido, indicando o fato  e os fundamentos jurídicos do pedido, instruindo a inicial 

com os documentos indispensáveis a propositura da ação – prova documental –, ao 

tempo em que deverá indicar as demais provas com que pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados. Por outro lado, o Réu,  ao contestar  a pretensão do 

Autor, opõe-se à existência daquele fato, ou ainda, nega-lhe as conseqüências 

jurídicas pretendidas pelo Autor, contrapondo outro fato modificativo, impeditivo  

ou extintivo do direito do Autor, ainda neste caso especificando na contestação as 

provas que pretende produzir. 

 

1.1.   Conceito 

 

A prova da tem por finalidade atestar ou comprovar o fato cuja existência 

ou verossimilhança é controvertida pelas partes. É o instrumento que permite 

estabelecer a verdade  sobre um fato colocado sob o qual pesa a controvérsia. 

 

O objeto da prova é portanto o fato em si, cuja existência, validade ou 

verossimilhança é questionada. A finalidade da prova é formar o convencimento 

sobre o fato probandi quanto ao julgador, quanto a terceiros  ou em relação à 

própria pessoa que produziu a prova. 

 

Os meios de prova variam conforme  variam o objeto da prova  e conforme 

o próprio destinatário da prova, especialmente no caso da prova judiciária. 

A prova pericial é a mais indicada para revelar fenômenos físicos, ligados à 

natureza, ou ainda associados a conhecimentos técnicos especiais. A prova 
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documental  é feita mediante a exibição de um documento, cujo conteúdo ateste ou 

exponha a realidade que se busca seja admitida por terceiros ou pelo julgador, 

como por exemplo, a exibição de um título de propriedade ou de uma confissão de 

dívida. 

 

A prova testemunhal é  produzida pelo depoimento de uma pessoa física, 

estranha ao feito, cujo conhecimento do fato questionado é capaz de contribuir 

para a formação do convencimento do julgador quanto a sua verossimilhança. A 

regra geral no Direito brasileiro é da admissibilidade irrestrita da prova 

testemunhal, excepcionados os fatos já provados pela prova documental e os atos 

cuja prova a lei impõe de forma especial, a exemplo dos que envolvem 

determinado valor  e dos contratos translativos de direitos reais. 

 

 

1.2. Evolução histórica 

 

  

A evolução histórica da prova decorre da própria evolução da civilização 

humana. Na medida em que se foram desenvolvendo e aprimorando as relações 

humanas, passaram a se impor a consciência pública e a necessidade de 

transformações no mundo jurídico-social, de modo a proporcionar a racionalidade 

na aplicação da justiça. Destarte, a introdução do contraditório e da ampla defesa,  

a separação da justiça humana da justiça divina, que durante muito tempo,  por se 

amalgamarem, justificara  a admissão de modalidades de prova de caráter religioso  

e eficácia contestável como o juramento, e o repúdio aos  meios infamantes  de 

obtenção da prova, a exemplo da tortura, largamente empregada durante a 

antigüidade e idade média, com vistas a obter a confissão do acusado, constituíram 

etapas fundamentais  do processo jurídico. 
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Para fins de sistematização, este trabalho principia a considerar   a 

evolução da prova a partir da  Antigüidade Clássica, com especial ênfase no 

processo romano, para, em seguida,  situar o tema na  Idade Média, Idade  

Moderna e Idade Contemporânea. Afinal, conclui pela análise do  histórico dos 

principais métodos de apreciação da prova. 

 

A Antigüidade Clássica 

 

Dentre os primeiros ordenamentos de  conduta de que se tem notícia  está o 

Código de Hamurabi, outorgado pelo rei babilônio de mesmo nome  por volta de 

1728 a 1686 a.C, é considerado o mais antigo corpo de leis existente no mundo. 

Este código contém 282 artigos,  tendentes a regulamentar os principais aspectos 

da vida econômica, do  exercício de funções públicas e o sistema penal. 

Encontrado na Pérsia  em 1902, encontra-se atualmente no museu do Louvre em 

Paris. 

 

Sua principal peculiaridade reside no caráter retributivo da lei penal que 

preconiza em aplicar ao ofensor o mesmo dano causado ao ofendido, outrossim  

revela a justiça através de adágios como "olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, pisadura por 

pisadura"... 

 

Surge desde aí, como modalidade de prova, as  modalidades de ordálio ou 

juízos de Deus. O ordálio consistia em submeter o acusado  a perigosos testes  

baseado no princípio de que  os deuses protegeriam o acusado de todo o mal se  o 

mesmo fosse de fato inocente. Assim, expunha-se o condenado a animais ferozes, 

forçavam-no a submergir o braço em água fervente, a caminhar sobre brasas, a 

comprovação da inocência do acusado era confirmada se o acusado saísse ileso 

dos testes. No Código de Hamurabi não existe referência expressa à produção de 
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prova, não obstante sejam feitas diversas menções á prova testemunhal, prazo para 

comparecimento de testemunha, falso testemunho e juízos de Deus, dada a 

ausência de papiros e o fato de que na época ainda não se escrevia em 

pergaminhos. 

 

O Egito Antigo, após a unificação do império, se notabilizou por amplos 

legados científicos e artísticos. Esta civilização informou os primeiros passos da 

Astrologia, Matemática, Física  e Medicina que seriam desenvolvidas pelos 

gregos. Como decorrência da necessidade de  solução  dos casos que se 

apresentavam a julgamento, principiou-se o estudo da etiologia das mortes 

suspeitas da vítima de morte violenta, dando origem aos primeiros estudos de 

medicina legal. Não obstante, o juramento, o ordálio  e a prova testemunhal 

consistiam  naquela época nos principais elementos de prova e afirmação dos 

fatos. 

 

Na Civilização Grega, a primeira manifestação jurídica de grande impacto 

revelou-se no Código de Dracon, por volta do século  VII a.C. Este conjunto de 

leis tornaram-se célebres, por seu excessivo rigor punindo com a morte,  tanto o 

homicídio como delitos de menor potencial ofensivo como o furto. Nesta fase, o 

ordálio era concebido sobre a forma de duelos judiciários. As partes em litígio 

envolviam-se em embates, cujo vencedor tinha reconhecida como legítima a 

pretensão ou decretada  a sua  inocência. O papel do juiz nestes casos era o de 

mero espectador e garantia da obediência das regras do combate, limitando-se a 

proclamar o vencedor.   

 

O juramento também constituía importante modalidade de prova nesta 

época. O juramento possuía caráter nitidamente religioso, e consistia na invocação 

do testemunho dos deuses e oráculos no sentido de afirmação de ser  verdade 

aquilo o que se declarava. A prova testemunhal consistia no principal elemento de 

afirmação dos fatos probandos. 
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O período helenístico se revelou como o apogeu da sistematização do 

conhecimento científico da civilização ocidental. Foi nesta época em que surgiram 

os primeiros postulados da Biologia, Astronomia, Física, Química,  Matemática e 

Medicina, conseqüentemente, surgiram as primeiras perícias, a exemplo das 

realizadas nos fetos  para constatação do crime de aborto. 

 

Em Roma, afirmou-se de maneira complexa o processo e a dilação 

probatória. Foram três os sistemas processuais romanos: o sistema processual das 

Ações da  Lei, o processo Formulário e a Cognitio Extraordinária. No primeiro 

sistema, o mais primitivo,  a instância se dividia em duas fases sucessivas: in  iure, 

que se desenrolava perante o  magistrado romano, e a apud iudicem, que se 

desenrolava diante do iudex, juiz popular, não pertencente ao Estado. As principais 

características deste processo eram a oralidade e a liturgia que deviam ser 

observadas pelas partes, com a profissão de palavras solenes e gestos rituais.  

 

Na primeira fase, era deduzido o litígio e as pretensões perante o 

magistrado, em não havendo confissão ou acordo, era designado o juiz popular a 

quem cabia dirimir o mérito do conflito, inaugurando a fase apud iudicem. Na 

primeira fase, in iure,  a confissão confirmava a pretensão do autor, do contrário 

passava-se  à segunda fase, perante o juiz popular, que  julgava o evento, gozando 

de ampla liberdade para proceder à avaliação das provas. 

 

O processo Formulário sucedeu ao sistema das Ações da Lei. Naquele 

sistema manteve-se a dualidade de instância, quando ao magistrado cabia revelar 

uma fórmula contendo o aspecto do litígio  e ao juiz popular cabia elaborar a 

sentença condenatória ou absolutória do réu. 
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A principal distinção entre os dois processos era o caráter menos formalista 

do processo formulário, que dispensava a liturgia anterior, a elaboração da 

fórmula, por escrito, elidindo o caráter eminentemente oral do processo anterior e  

maior atuação do magistrado. Através da  litis contestatio, por contrato formal as 

partes avençavam a lide  delimitando os limites do julgamento na fórmula a ser 

entregue ao juiz popular. Ao magistrado cabia presidir a audiência das partes e 

elaborar a fórmula, em forma de documento, para afinal determinar que o juiz 

popular julgasse a causa. Nessa fase, cabia ao juiz popular a análise  livre da 

prova, que  não comportava limitações, sendo admitidos a prova testemunhal, a 

perícia, a confissão, o julgamento, a inspeção judicial e a perícia. 

 

A produção da prova testemunhal era limitada quanto ao número de 

testemunhas e baseava-se no princípio da oralidade embora fossem admitidas pelo 

iudex declarações escritas. 

 

Nas provas periciais, o iudex podia tanto assumir  função mista, de julgador 

e perito, quanto indicar peritos de sua confiança para proceder às inspeções 

necessárias. A prova documental, embora admitida, era rara, haja vista que,  até 

aqui, os romanos não utilizavam o papiro, tampouco os pergaminhos. O juramento  

ao lado da prova testemunhal eram os meios de prova mais comumente admitidos, 

ainda nesta época não eram raros os duelos judiciários. 

 

Sucessor do Formulário, o  Processo Extraordinário é o que mais se 

aproxima da moderna visão do processo. Distingue-se dos dois sistemas anteriores, 

pela extinção da duplicidade de instância, todo o feito se processa diante do pretor, 

afirmando-se a presença do Estado em todas as fases do feito. Na fase da dilação 

probatória, as partes buscavam demonstrar a veracidade dos fatos que viessem em 

socorro das respectivas pretensões. Ocorre que as constituições imperiais 

estabeleciam preceitos de valores para cada tipo de  prova, em razão do que 

determinadas provas possuíam maior valor probandi em detrimento de outras, as 
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quais o juiz deveria atribuir menor ou nenhum valor. Logo depreende-se que o 

julgador não detém aqui a liberdade na apreciação da prova que gozava nos 

processos anteriores, pelo contrário, está adstrito a uma sistemática pré-

convencionada quanto ao aspecto valorativo da prova que lhe é submetida à 

apreciação. 

 

No processo extraordinário a prova testemunhal assume menor relevância 

dada as restrições que lhe foram impostas pelo novo método processual, uma só 

testemunha não tem nenhum valor, a prova documental, escrita vale mais do que a 

prova testemunhal. À prova documental é atribuída uma verdadeira escala de 

valores, consoante  a sua origem,  aos documentos públicos  elaborados por 

funcionários e magistrados é atribuído o maior valor, somente podendo ser 

impugnados mediante comprovação de falsidade material ou ideológica.    

 

Em seguida, vêm os instrumentos públicos redigidos pelos notários e 

tabeliões e, afinal, os instrumentos particulares, desde que atestados por 

testemunhas. Nesta época foram introduzidas as perícias técnicas grafológicas  que 

subsistem aos nossos dias, como o método comparativo de escrita. A partir da 

extinção do processo formulário, o perito passa a figurar mais amiúde no sistema 

extraordinário, posto que, com a concentração de funções em mãos do magistrado 

e a complexidade das lides, nem sempre o magistrado se encontrava em condições 

de realizar a perícia com a técnica apropriada, passando então progressivamente a 

solicitar o concurso das pessoas mais autorizadas na matéria. Como nos casos de 

avaliação de imóveis, demarcação de terrenos, averiguação de adultério etc...  

 

O juramento no processo extraordinário adquiriu aspecto subsidiário, era 

deferido à parte que,  a míngua de outros elementos de prova, uma vez prestando-

o, ficava liberada da produção de outra espécie de prova. O interrogatório e as 

presunções eram admitidos em qualquer espécie de ação. A praesumptio  hominis 

é a inferida pelo magistrado por si próprio, por análise indutiva, a  praesumptio 
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iuris  é a  presunção estabelecida em lei dentro das modalidades iuris tantum, se 

admitir prova em contrário, e iures et de iure, quando for absoluta. A confissão, 

que assumia caráter definitivo de encerramento da lide nos sistemas anteriores, se 

transforma em simples meio de prova a ser analisada pelo julgador. 

 

O Império Bizantino, correspondente ao Império Romano do Oriente, 

procurou preservar  a herança jurídica  do direito romano. O imperador Justiniano 

promoveu a ampla codificação do Direito Romano, originando o Corpus  Juris  

Civilis, que compreendia o Código de Justiniano, compilação das leis imperiais, 

das Institutas, das Novelas e do Digesto, reunindo a doutrina e a jurisprudência 

clássicas romanas. 

 

A partir da queda do Império Romano do Ocidente, já  na Idade Média, 

ocorreu a desestruturação administrativa e econômica  do Estado. Somente a igreja 

logrou manter a sua organização, e lentamente, ao tempo em que buscava 

preservar nos mosteiros a cultura greco-romana, infundia os princípios cristãos  

entre os bárbaros  que vieram a se tornar os senhores feudais. 

 

A partir da Idade Média, desaparecem os princípios do direito público, que 

só voltariam a surgir com o aparecimento dos estados nacionais nos séculos XV e 

XVI. Nesta fase, o direito era predominantemente costumeiro e privatístico,  por 

influência da dominação germana e visigótica. Neste período, ressurgiram como 

meios de prova,  com força total, o ordálio, quer fosse sob a forma de provas 

perigosas impostas ao acusado, quer fosse sob a forma de duelos judiciários. O 

juramento ressurge revitalizado pelo caráter nitidamente religioso de que se 

revestia, o que correspondia com o ideário da época.  

 

 No século XIII, a Igreja adotou o processo inquisitório como meio de 

repressão a infrações praticadas por hereges. Ao contrário do processo acusatório 
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romano, quando prosperavam a publicidade e a oralidade, o processo inquisitório 

passou a ser sigiloso e documentado, através da redução por escrito de todos os 

atos. O inquisitor tinha poderes absolutos, cabendo-lhe a iniciativa de proceder 

apreensões, analisar documentos e ordenar diligências na busca da verdade. 

 

Joana foi julgada não como prisioneira política ou traidora, mas 

como herege. Os termos foram sempre religiosos e o julgamento  

teve a forma de uma inquisição. Não se fizeram acusações 

específicas contra ela no início. Em vez disso, interrogaram-na na 

esperança de que, durante o interrogatório, ela fosse levada a 

admitir algum crime   ... O conflito de Joana com seus juízes 

começou imediatamente, quando ela se recusou a fazer um 

juramento em termos que os satisfizessem. Intimaram-na a falar a 

verdade sobre o que lhe fosse perguntado, tanto para abreviação do 

julgamento, quanto para o desencargo de sua consciência, sem 

subterfúgio ou astúcia, e que jurasse sobre os Santos Evangelhos 

falar a verdade sobre tudo que lhe perguntassem... 4

 

Paulatinamente o cristianismo buscou minimizar os efeitos do ordálio, mas 

somente no século XV a igreja logrou eliminar a sua prática como meio de prova, 

subatituindo-o por outros afim  de chegar-se à verdade, como a inquirição do 

acusado, a confissão e a prova testemunhal. Nesta época, o processo deixou de ter 

uma feição exclusivamente acusatória para tornar-se inquisitório, como já fora no 

direito romano.  

 

A Idade Moderna estendeu-se da queda de Constantinopla em 1453 até a 

Revolução Francesa em julho de 1789. Este período marcou a derrocada do regime 

                                                 
4 GORDON, Mary, Joana D'Arc. Trad. Marcos Santarrita, Rio de Janeiro, Ed. Objetiva. 2000. 122-123- .125 
p. 
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feudal e a formação dos estados nacionais, o reaparecimento do direito público e o 

monopólio do Estado na administração da justiça. Muito embora o processo tenha 

readquirido  formalmente o aspecto do contraditório, este período é marcado pelo 

arbítrio do absolutismo monárquico. 

 

 A maior parte  das sentenças de morte é ditada por uma câmara do 

Parlamento chamada da Tournelle. Esta decide sobre a petição dos 

condenados  que apelam das sentenças do Parlamento. Os 

magistrados não se atrapalham com refinamentos psicológicos. Se 

um presumível culpado teima em negar o crime de que o acusam, a 

corte ordena  a tortura preparatória que, em geral, o leva a mudar de 

opinião. Se as provas são tais que dispensam as dolorosas 

preliminares, a câmara de la Tournelle, não querendo privar o 

infeliz da prova física, acrescenta que o condenado antes de ser 

conduzido ao suplício mortal,  sofra o suplício ordinário ou 

extraordinário, maneira de arrancar-lhes nomes de cúmplices, 

imaginários ou não. 5

 

Na primeira fase da revolução de 1789, predominaram os processos 

inquisitórios sumários, imperativos à necessidade de  afirmação do novo regime: 

 

Dés qu' une arrestation était decidée, Le Comité de surveillance de 

la section oú habitai le détenu avant  sa  détention, devait remplir, 

dans le délai maximum d ' une semaine, une sorte de questionnaire, 

sous forme de tableau, qu' il renvoyait, una fois l 'opération faite, au 

Comité de Sûreté Générale de la Convention. Ce tableau indiquait 

le nom du détenu, son domicile avant sa détention, son âge; si le 

prevenu était veuf, garçon ou marié; le nombre de ses enfants et leur 
                                                 
5 LECHERBONNIER,  Bernard. Carrascos de Paris, A Dinastia dos Sanson.  Trad. Lucy Ribeiro de 
Moura, São Paulo, Ed. Mercuryo, 1987, 24p. 
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âge; oú ceux-ci se trovaient. Dans d 'autres colonnes étaient notés le 

lieu da la détention, depuis quelle époque et par quelle ordre  elle 

avait été accomplie, le motif  qui l ' avait provoquée; la profession 

exercée par le sujet; ses revenus  avant et depuis la revolution; ses 

relations et liaisons; le cractère  et les opinions  politiques qu'il avait 

montrés aux époques critiques, telles qu 'aux mois de mai, juillet  et 

octobre 1789, au 10 août, à  la fuite et á la mort du tyran, au 31 mai, 

et dans les crises de la guerre; s 'il avait signé des pétitions  ou 

arrêtés liberticides. Ces  divers renseignements servait de base á l ' 

accusation, base fragile qu'il restai  à fortifier de témoignages  plus 

ou mois suspects... 

 

Foi somente a partir da implementação das  idéias iluministas, que se 

caracterizaram por um conjunto de idéias nos campos filosófico,  político, 

científico e econômico, e particularmente com a adoção do ideário a partir do 

segundo  

momento da  Revolução Francesa, que foram instituídos valores, os valores hoje 

universalmente aceitos em matéria de justiça jurídica, em  oposição às iniquidades 

da justiça criminal foram  afastados  os processos secretos, os juízos de exceção, 

os juramentos impostos aos acusados, a tortura, o confisco, os juízos de Deus  e as  

penas infamantes, em  favor da publicidade, do contraditório da ampla defesa, do 

juízo universal,  da proporcionalidade da aplicação da pena, do princípio da 

persuasão racional da prova e da motivação da decisão, permitindo-se-lhe o 

controle da legalidade.  

 

2.   O due  process  of  law  e o princípio do contraditório 

 

No Brasil, o sistema jurídico fundamental está traçado na Constituição 

Federal, cuja função não é de agrupar meramente normas justapostas ou sobrepostas, 
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mas de revelar princípios que se firmam e se harmonizam no sistema como um todo, e 

dos quais poderão emanar conjuntos normativos para cada situação das relações 

humanas. A base de sustentação de todo o sistema processual repousa no princípio 

constitucional do devido processo legal, o conhecido due process of law do sistema 

inglês. 

 

2.1.   Direitos e garantias 

 

Nos estados politicamente organizados, nos quais o poder é fracionado e 

distribuído institucionalmente por meio de órgãos relativamente distintos, em regra 

existe um sistema jurídico fundamental, cujas normas se associam, com tendência 

ao equilíbrio social e ao alcance do bem comum. 

 

As constituições, com o decorrer dos tempos, a partir  da evolução das 

relações interpessoais e da complexidade social que estas relações  passaram a 

assumir,  foram   progressivamente informadas não apenas pelos princípios 

definidores de forma e estrutura do Estado e garantias individuais, a estes foram-se 

acrescentando institucionalmente os chamados direitos sociais ou coletivos. 

 

    Em oposição ao espírito ultraliberal, que permeou o século XVIII, 

contrapôs-se  o conceito do Welfarestate envolvendo o reconhecimento de direitos 

de conteúdo  socioeconômico e direitos individuais de expressão coletiva, como a 

liberdade da associação,  a proteção ao hiposuficiente econômico  e o direito de 

acesso à justiça. Como conseqüência desta nova visão social do direito surgiu a 

preocupação em dotar o titular dos direitos subjetivos constitucionais de 

mecanismos que fossem capazes de assegurar a plenitude de gozo e fruição 

daqueles direitos,  em razão do que voltaram-se os legisladores para o 

implemento das garantias constitucionais.  
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Nesse sentido José Afonso da Silva, após realizar a distinção entre direito  

e garantia, definiu o direito como bem ou vantagem assegurado pelo ordenamento 

jurídico, e a garantia seria o instrumento de eficácia pelo qual se assegura o gozo 

do direito. 6 Classificou as garantias constitucionais em  individuais, coletivas, 

sociais e políticas, tendo em vista a natureza do direito garantido. 

 

 Adotando-se a classificação de José Afonso, a garantia do devido processo 

legal insere-se no princípio da proteção judiciária que é afinal uma garantia 

constitucional individual especial. 

 

Especial porque  definida como "prescrições constitucionais, que conferem 

aos titulares de direitos fundamentais, meios, técnicas, instrumentos ou 

procedimentos para impor  o respeito a estes direitos; são, portanto, prescrições do 

direito constitucional positivo (ou seja, das constituições rígidas) que, limitando a 

atuação dos órgãos estatais ou mesmo de particulares, protegem a eficácia, 

aplicabilidade e viabilidade dos direitos fundamentais  de modo especial." 7

 

      Conforme se pode apreender da leitura do próprio texto constitucional,  

embora não se confundam,  muita vez o direito declarado está contido e subtende-

se a partir da leitura da  própria garantia assecuratória, como ocorre com  o LV do 

art. 5º: "Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral,  são assegurados  o contraditório e a amplo defesa, com os meios e os  

recursos a ela inerentes." 

 

 Neste caso, a garantia da proteção judiciária contém em sua declaração o  

direito á plenitude da defesa,  a regularidade do processo e a própria  jurisdição, ou 

seja, ao  declarar a  garantia, por meio indutivo declara-se o direito. 
                                                 
6 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12º Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores. 1996. 392 p. 
7 AFONSO DA SILVA, José. idem, 393 p. 
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 2.2  Direitos e garantias individuais 

 

Os direitos individuais encontram-se elencados no art.5º da Constituição, 

que consagra  no caput do artigo o  princípio da igualdade,  o direito à vida, à 

liberdade, à segurança e à propriedade. 

 

Traduz-se na declaração de direitos essenciais a afirmação da 

personalidade e dignidade humana,  erigindo à categoria de inconstitucionalidade 

qualquer ato de agente estatal ou particular, que viole seu comando. 

 

Assim o inciso X  informa, “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a  

honra e a imagem”, declarando o direito à privacidade, ao mesmo tempo em que 

confere ao título do direito a garantia de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de violação. 

 

 O inciso XII informa  que é inviolável o sigilo das comunicações e da  

correspondência, declara  o direito à intimidade das comunicações pessoais, 

conferindo ao titular do direito a garantia de que somente por ordem judicial e  

especificamente para fins penais, se admite a violação. 

 

Questão relevante foi  levantada a respeito das pessoas jurídicas, se às 

mesmas também se dirigiu o disposto no art. 5º da CF. 

 

 Neste sentido, compartilhamos ainda a  visão de José Afonso da Silva para  

quem a pesquisa  no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados  

nos incisos do art. 5º se estendem às pessoas jurídicas, tais como o  princípio da 
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isonomia, o princípio de legalidade, o direito de resposta,  o direito de propriedade, 

o sigilo de correspondência e das comunicações em geral, a inviolabilidade do 

domicílio, a garantia ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à causa 

julgada, assim como a proteção jurisdicional e o direito de pedir mandado de 

segurança.  Há até referencia a  direito que é próprio de pessoa jurídica como o 

direito à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros sinais distintivos 

(logotipos  fantasias, por ex.). 8

 

 Outrossim, o título referente aos direitos e garantias fundamentais  

não se destina unicamente aos seres humanos, mas dirige-se também às pessoas 

jurídicas no que for pertinente a sua peculiar existência, para garantia do pleno 

exercício de seus fins, haja vista o quanto dispõe o texto constitucional. 

  Positivados os direitos, a  sua eficácia se condiciona às medidas 

assecuratórias  para sua materialização e realização. Neste sentido, há de serem 

compreendidas as garantias individuais que, na hipótese de incidência da 

inconstitucionalidade,  oferecem ao titular do direito a faculdade do remédio 

jurídico para restabelecer a efetividade e o gozo do direito violado. 

 

   2.3  Princípios de proteção jurídica 

 

   José Afonso da Silva define os princípios da proteção jurídica como “a 

principal garantia dos direitos subjetivos", 9  estes princípios encontram-se 

diluídos nas diversas passagens  do art. 5º da CF, no inciso XXXV  proclama-se a 

inafastabilidade do controle jurisdicional, o judicial control, inovação do 

constituinte de 1946, como reação aos processos totalitários da carta de 1937, que 

admitia a anulação de decisão judiciária pelo Poder Legislativo, mediante 

provocação do Presidente da República (art. 96 § único). Por isto as constituições 

                                                 
8 AFONSO DA SILVA, José. idem. 189 p. 
9 AFONSO DA SILVA, José. Idem. 410 p.  
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que se sucederam foram categóricas em não excluir da apreciação do Poder 

Judiciário, nenhuma lesão de direito individual, mesmo que esta lesão envolva 

questão exclusivamente política que, segundo Marshall, diz respeito à nação (aos 

poderes públicos e seu funcionamento) e não aos indivíduos (seus interesses e 

direitos), pode o Poder Judiciário conhecer dela. É a plenitude do judicial control. 
10

 

Este inciso refere-se diretamente ao direito subjetivo público e abstrato de 

ação do indivíduo, oponível frente ao estado, sempre que ficar demonstrado o 

interesse do agente face a potencialidade  da lesão. 

 

O princípio do devido  processo legal se encontra subdividido  no inciso 

XXXV, que informa o direito de acesso à justiça, e é  mais especificamente 

definido no inciso LIV,  que estatui  que  ninguém será privado de liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal, e afinal se resume no inciso LV, que 

estabelece a obrigatoriedade do contraditório e a plenitude de defesa  de relação a  

todos os litigantes, quer seja na esfera judicial, quer seja na esfera administrativa. 

 

2.4 O direito de acesso à justiça 

 

Ao contrário de outras nações que servem de referência ao direito 

brasileiro, como a França, Portugal e a Alemanha, o direito nacional proclama o 

sistema de jurisdição única, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça ao direito 

individual ou coletivo, de pessoa física ou jurídica, é passível de exclusão ao 

controle jurisdicional,  pela lei. 

 

                                                 
10 JAQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro:  Revista Forense. 1956.  355 p. 
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A Constituição de 1967, no seu art. 157, estabelecia  uma hipótese de   

condicionamento para o ingresso em juízo na  parte final  do §4º: 

 

... O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exaurem  previamente as 

vias  administrativas, desde que não seja exigida a garantia instância, nem 

ultrapassado o prazo de 180 dias para a decisão sobre o pedido. 

 

Este condicionamento  foi afastado pelo constituinte de 1988, quando não 

mais se admitiu o pré-requisito do  esgotamento prévio da via administrativa para 

que a pretensão resistida fosse submetida a juízo. 

 

Procedendo-se a análise da Lei 1.533/51, em seu art. 5º,  observa-se um 

aparente contraste  com o que dispõe o inciso XXXV da CF, porque  referido art. 

5o  da lei  contém o seguinte comando: “Não se dará mandado de segurança 

quando se tratar: I- de ato a que couber recurso administrativo com efeito 

suspensivo, independente de caução.” 

 

Não obstante, in casu, não há que se falar em revogação da lei supracitada  

por oposição ao comando constitucional; é que em se tratando do ato do qual cabe 

ainda recurso administrativo com efeito suspensivo e independente do depósito 

para garantia de instância, não há que se falar em lesões, tampouco de ameaça a 

direito. De fato, com interposição do recurso, e em não havendo a exigência de 

caução, o ato tem a sua eficácia jurídica contida em decorrência do efeito 

suspensivo do recurso administrativo, não se podendo falar em vulnerabilidade de 

direito de terceiro a quem os efeitos potenciais do  ato se destinam. 
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Neste sentido, afirma Michel Temer:11  

É preciso ressaltar, de logo, que a garantia constitucional  

insculpida no art. 5º, LXIX, se destina  a impedir lesões a direito 

individual, ou seja, este instrumento só é utilizável  na medida em 

que se efetive  vulneração a direito líquido  e certo.  

E continua:  

Anota-se que não é efeito suspensivo, atribuído ao recurso, que 

impede a utilização do mandado de segurança, mas sim que, em 

face desse efeito, desaparece  a lesão autorizadora do mandado de 

segurança. Repita-se, não é o simples fato do recurso suspender o 

efeito do ato administrativo que desautoriza  o uso do mandamus,  

mais sim, a circunstância de que a suspensão de  seus efeitos 

importa no  afastamento da  lesão ao direito. Esta inexiste. 

Inexistindo lesão, não há espaço para segurança. Se nenhuma lesão 

de direito individual será excluída da apreciação do Judiciário, é 

preciso que ele efetivamente ocorra para autorizar o acesso àquele 

Poder. Ninguém pode ingressar em juízo a não ser para defender 

interesse próprio que considere lesado. 

 

Deve-se observar que o que se extrai do cotejo  da lei com o comando   

constitucional é que não se admite o recurso suspensivo concomitante  ao Writ, 

não obstante o interessado poderá,  se assim preferir, ignorar  a possibilidade do 

recurso administrativo e  desde logo ingressar  na via judicial com a impetração do 

mandado de segurança, outro não é o entendimento do STF expresso na súmula 

429,  que  assenta: “A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo 

não impede o uso do mandato de segurança contra omissão de autoridade.” 

 

                                                 
11 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 16° Ed. São Paulo,  Malheiros Editores. 2000. 
187-188 p. 
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Como bem ressalta Michel Temer, a suspensibilidade do recurso 

administrativo não é de molde  a trazer reparação fática  à lesão sofrida, em se 

tratando de ato omissivo do agente público. 

 

Logo, in casu, o  pré-requisito fundamental  autorizador do Writ, quer se 

trate de ato omissivo ou comissivo, será sempre o mesmo: a efetivação dos efeitos 

do ato  impugnado  acarretando  a lesão ou  a sua potencialidade  para  lesionar o 

direito de terceiro. 

 

Outra hipótese de restrição do controle judicial é a que diz respeito à 

discricionariedade administrativa  de administração. É certo que ao Poder 

Judiciário caberá realizar sempre a fiscalização da validade dos  elementos 

vinculados do ato administrativo, da competência (atribuição) do agente para a 

gênese do ato, da forma legal, da licitude do objeto e da forma pública,  devendo 

proceder à declaração de nulidade do ato sempre que ocorrer desvio em qualquer 

um dos elementos que   confere  validade ao ato.  

 

Não obstante, quando o administrador for livre para escolher o objeto, os  

motivos para a realização do ato, a  solução do agente público encerra o  que se 

traduz no mérito administrativo,  que por sua vez se subtrai ao alvedrio de 

julgamento pelo Poder Judiciário, ou seja, não poderá o Poder Judiciário  realizar a 

escolha de outro objeto ou oferecer nova motivação substitutivos  à vontade  do 

administrador. 

 

 Caberá  ao Poder Judiciário, no caso de escolha do objeto, simplesmente  

realizar o exame e sua licitude, e quanto à escolha dos motivos, deverá o julgador 

verificar a sua correspondência com a finalidade pública e a realidade dos fatos. 

Nesta direção, sinaliza o  Prof. Arruda Alvim :   
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Espera-se do Judiciário amplo exame do ato administrativo mesmo 

naqueles casos em que realmente se constate a impossibilidade do 

exercício e de seu controle, sob pena de ferir  a  tripartição dos 

poderes. Nestes casos, como acentuado há  pouco, o Judiciário 

‘revalidará’ o ato administrativo em juízo. Nunca no entanto, 

eximir-se-á de seu dever de dar cumprimento à ampla cláusula de  

acesso à justiça, constante no inciso XXXV do art.5º do CF.  

 

2.5 A constrição da liberdade ou bens e o devido processo legal  

 

A reação contra o despotismo monárquico engendrou na Inglaterra as 

declarações contidas na Magna Carta  (1215-1225) e posteriormente  o Habeas 

Corpus Act (1679), estes textos, ao lado da Petition of Rights (1628), formam 

historicamente  a base primária da afirmação das garantias de liberdade individual  

da sociedade ocidental, e, enfrentando os então arbitrários procedimentos do 

príncipe, proclamaram a liberdade pessoal, a segurança pessoal e da propriedade 

privada.  

 

Estas declarações, embora não se revelem propriamente declarações 

universais de direitos, à semelhança da revolucionária Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, constituíram-se nos vetores  que viriam a orientar as leis 

constitucionais que lhes sucederam, trazendo à luz as garantias e a exigência do 

devido processo legal no que se referem às constrições  impostas aos cidadãos. 

 

Entende-se, com essa fórmula, o conjunto de garantias 

constitucionais que, de um lado, asseguram às partes o exercício  de 

suas faculdades e poderes processuais e, do outro, são 

indispensáveis ao correto exercício da jurisdição, garantias que não 

servem apenas aos interesses das partes, como direitos públicos 
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subjetivos (ou poderes processuais) destes, mas que configuram, 

antes de mais nada, a salvaguarda do próprio processo, 

objetivamente considerado como fator legitimante do exercício da 

jurisdição. 12

 

Assim, a garantia do devido processo legal, antes de se constituir em um 

direito da parte, se revela como pré-requisito de validade  do próprio processo 

como meio instrumental para solução de litígios. 

 

A garantia se encontra explicitada  em diversos momentos  na Constituição 

Federal,  agrupadas nas garantias criminais preventivas, compreendendo a 

legalidade, a afiançabilidade  e a comunicabilidade da prisão, no habeas corpus, 

na plenitude de defesa, na inexistência de foro privilegiado e de  juízes e tribunais 

de exceção, na anterioridade da lei penal, no contraditório da instrução, na 

individualização da pena, na personalização da pena, na inexistência de prisão 

civil por dívida, na execração da tortura ressaltando a dignidade do preso,  na 

inviolabilidade dos domicílios  e comunicações em geral, salvo mediante 

autorização judicial nas hipóteses em que a própria Constituição e a lei  autorizam, 

na desapropriação da propriedade mediante o pagamento de indenização, na 

inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos, além das garantias específicas 

do processo criminal propriamente dito, como a indenização no caso de erro 

judiciário,   a presunção de inocência e a vedação datiloscópica para os civilmente 

identificados e a necessidade de motivação e fundamentação  das decisões 

judiciais. 

 

Afinal, o princípio de devido processo legal que se assenta sobre as bases 

do livre acesso à justiça, do contraditório e da amplitude da defesa informa que a 

validade e legitimidade da relação processual, enquanto instrumento de 
                                                 
12 GRINOVER, Ada Pellegrini  et al.   Teoria Geral do Processo.  10° Ed. São Paulo: Malheiros Editores.    
1994,  82p;  



 36

composição da lide, está condicionada  ao acatamento das garantias fundamentais 

insculpidas no ordenamento constitucional. 

 

2.6 O contraditório e a ampla defesa 

 

O inciso LV do art. 5° da Constituição Federal assegura, nos litígios tanto 

da esfera judicial como da administrativa, os princípios processuais do 

contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório serve como meio 

eficaz para evitar decisões parciais e arbitrárias, objetivando colocar em condições 

iguais as partes situadas em ambos os pólos, de maneira a inexistir favorecimento 

a uma delas. Este princípio se relaciona com o ônus da prova, que informa que 

incumbe  ao autor quanto ao fato constitutivo ao seu direito, e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

 

Relaciona-se ao princípio da igualdade processual, que está informado no 

art. 5°, I da Constituição Federal, que determina  o equilíbrio entre as partes no 

processo civil e entre o acusador e o acusado no processo penal, de tal sorte que as 

alegações de um dos pólos da relação processual deverão necessariamente sofrer o 

contraste oferecido pelo outro polo, outrossim, no processo civil, à petição inicial 

contrapõe-se a contestação, no processo penal, à denúncia se contrapõe a defesa 

prévia, a prova testemunhal se faculta à parte contra quem foi produzida a 

contradita, às alegações finais da acusação contrapõem-se as alegações finais da 

defesa. 

 

"Na área do direito judiciário penal, no interesse relevante 

publicístico, assim entendido por lei, a acusação é, em geral, 

atribuição de um órgão oficial do Estado, que é desempenhada pelo 

Ministério Público, e a defesa, em regra, é representada por  um 

causídico, legalmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.  
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Ainda no domínio dos meios probatórios, o procedimento se 

desenvolve sob forma dialética  e contraditória. Este último 

significa dizer iguais oportunidades à acusação e à defesa.13

 

O princípio do contraditório é extraído do princípio natural e até bíblico da 

igualdade de tratamento,  tendo em conta a mesma natureza humana, na qual se 

compreende a noção de defesa da pessoa e dos direitos da pessoa. Apesar da 

designação do termo "contraditório" o princípio diz respeito à igualdade de 

oportunidade, relativamente a determinada circunstância, para a qual se exige 

participação de duas ou mais pessoas, ainda que em conflito, quanto a determinado 

interesse. Uma vez que a jurisdição é dever do Estado e a ação é direito subjetivo  

da parte, tendo em conta a resistência, por parte de outrem, a uma pretensão, se a 

parte ofendida entender que deve provocar a jurisdição, para obter uma sentença 

que lhe seja favorável,  deve pautar-se no princípio segundo o qual sua pretensão 

será avaliada processualmente, em relação a parte adversa, necessariamente. 

 

Nessa relação formada entre partes (demandante e demandado) está a 

jurisdição, representada pelo Estado-juiz, com a tarefa de fazer incidir ao fato 

controvertido, a norma material de incidência fática. 

 

Observa-se que o princípio do contraditório constitui a natureza própria da 

relação processual, de modo que não poderá ser afastado sobre nenhuma hipótese. 

Nos casos excepcionais quando,  por motivo de urgência, nos casos especiais, 

expressamente autorizado por lei, o juiz autoriza medida cautelar liminar ou 

decorrente do poder geral de cautela, sem a audiência da parte adversa, aquele 

contra  

 

                                                 
13 COUTURE, Eduardo J.  Introdução ao Estudo do Processo Civil. Trad. Mozart Victor Russomano,  Rio 
de Janeiro: José Konfino Editor.  1951. 66p;  
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quem foi deferida a medida terá a oportunidade de sobre ela se manifestar. 

 

Assim, as partes informam os seus argumentos e contra-argumentos, 

produzem as provas e contraprovas, construindo a instrução do feito de modo a 

formar o convencimento do juízo a respeito dos fatos em lide em favor de sua 

pretensão. 

 

O fato é que até o presente, não se criou  outro meio ou outro modo de 

comprovada eficácia  e ainda tão racional diverso do processo. Nenhum jurista ou 

filósofo que tenha contribuído, poderosamente, para o progresso da ciência 

jurídica, não vislumbrou outro recurso ou veículo mais completo e real para 

chegar-se à veracidade dos fatos, senão pela dialética e pelo contraditório 

desenvolvido no processo. 

 

O que se verificou através dos séculos decorridos foi sempre uma dinâmica 

do aperfeiçoamento cada vez maior dos meios  para se aferir, de modo mais 

concreto e ao alcance de todos, o descobrimento da verdade, capaz de  

conscientizar e dar a credibilidade necessária  e o raciocínio de cada pessoa, de 

como os fatos se desenrolaram. Para isso não é suficiente a indagação. Torna-se 

imprescindível a verificação concreta na sua apuração. Não bastam critérios 

teóricos. 

 

... a experiência demonstra ser o debate a melhor maneira de chegar 

à verdade. A discussão ilumina o caminho para ela e remove os 

obstáculos que lhe dificultam o alcance. Enquanto que no litígio as 

partes estão em conflito, no processo elas se acham em posição 

dialética. O juiz deve chegar ao conhecimento da verdade; para isso 

ele tem duas vias, procurá-la sozinho (processo inquisitório) ou ter a 

colaboração dos interessados (processo acusatório). Essa última 
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proporciona algumas vantagens: a fiscalização do juiz e a 

colaboração dos interessados no oferecimento de provas (matéria de 

fato) e de argumentos (matéria de direito). As partes interessadas na 

decisão tem a seu cargo ministrar ao juiz tudo quanto possa ajudar 

no descobrimento da verdade  e na reta aplicação da lei. É a origem 

dos ônus processuais. A sorte de cada uma das partes está um pouco 

em suas próprias mãos. Elas são artífices de seus próprios 

destinos... 14    

 

 Al choque de las espadas se há substituido, com la civilización, la 

polemica de los argumentos; pero hay todavia en este contraste, el 

ensañamiento de un assalto. La razón se dará  a quien mejor sepa 

razonar: si al final el juez otorga el triunfo a quien mejor consiga 

persuadilo com su argumentacion, se puede decir que el processo, 

de brutal choque de ímpetus guerreros, há pasado a ser jugo sutil de 

razonamientos ingeniosos. Este caráter de julgo razonado se 

manifiesta especialmente en el princípio  fundamental del processo 

que pondríamos denominar princípio de dialecticidad.15

 

Outrossim, no processo civil, o juiz deverá necessariamente fixar os pontos 

controvertidos sobre o que incidirá a prova e após recolher a inicial e a contestação 

tomará os respectivos depoimentos do Autor e Réu,  diante da prova pericial 

requerida facultará a ambas as partes a indicação de assistentes técnicos, que são 

de confiança das partes,  e em seguida após interrogar as testemunhas, arroladas 

pelas partes, sobre os fatos articulados, facultará primeiro á parte que a arrolou, e 

depois á parte contrária, formular perguntas tendentes a esclarecer ou completar o 

                                                 
14 TORNAGHI, Hélio. Instituições do Processo Penal. Rio de Janeiro, Ed. Forense. 1959.  vol II, 
 409;   
 
15 CALAMANDREI, Piero. Estudios sobre el Processo Civil. Trad. SANTIAGO Sentis Meledo, Buenos 
Aires,  Argentina,  Ediciones Juridicas Europa –America, 1973, vol IV,  207;.  
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depoimento, após o que Autor e Réu formularão sucessivamente suas alegações 

finais.   

 

Note-se que caberá sempre ao Autor a primazia no oferecimento da  

argumentação e da produção da prova, isto porque é direito do Réu conhecer 

previamente os termos da pretensão  que contra si foi aduzida  bem como as 

provas que foram contra ele produzidas, para que então possa,  querendo  

contrariá-las.  

 

No Processo Penal,  o princípio do contraditório não impede a iniciativa do 

juiz. Não significa que, posto o imputado no mesmo nível do Ministério Público, o 

juiz deva permanecer passivamente assistindo ao debate, a  preponderância da 

busca da verdade real  informa a conveniência de se processarem todas as 

indagações judiciais, ao influxo tanto das razões jurídicas da acusação quanto das 

razões jurídicas da defesa, em concurso com o  Ministério Público e o imputado na 

realização da justiça penal.  

 

A conseqüência da desconsideração do princípio do contraditório  será a 

nulidade do processo, pois o princípio é responsável pela audição bilateral das 

partes, a respeito do que acontece no processo, no seu fluir  de atos e fatos, de tal 

sorte que  na ausência  do contraditório o que se tem  é  um procedimento 

inquisitorial cujas conclusões não têm legitimidade para a realização de nenhum 

julgamento. 

 

Nesse sentido a jurisprudência é uníssona em afirmar a necessidade do 

tratamento igualitário entre as partes otimizando as oportunidades de defesa: 
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Nulo o processo a partir do ato imediato à apresentação de razões 

de recurso ministerial, porquanto a falta de intimação do defensor 

para contra-arrazoar implica nulidade do acórdão, independente da 

prova do prejuízo, por configurar ofensa aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório.  (HC 72.507-4-SP, 2ºT./STF, RT 

737/52816 e RTJ 161/54617) 

A sustentação oral não constitui ato essencial à defesa. É faculdade concedida às 

partes, que a utiliza, ou não. Todavia, se o defensor manifesta, expressamente, a 

vontade de fazer sustentação oral, deixando expresso que deseja utilizar-se da 

faculdade que lhe concede a lei processual, o obstáculo, criado pelos serviços 

burocráticos da Justiça, impedindo a ocorrência da sustentação oral requerida, 

constitui cerceamento de defesa, aplica maus-tratos no princípio do devido 

processo legal.  (HC 78.097-2-SP, STF/2°T, RT 769/50618) 

 

 Quanto ao princípio do contraditório, uma palavra  ainda deve ser  dita em 

relação ao inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento persecutório 

de caráter administrativo e, como tal, por essa sua feição, não pode estar a salvo do 

controle da legalidade, não obstante, é mera peça informativa através da qual são 

oferecidos os elementos que servem á formação da opinio delicti. Logo o princípio 

do contraditório não se aplica ao inquérito policial, que não possui instrução 

criminal e sim investigação criminal de natureza inquisitiva. 

 

 O inquérito policial é uma peça escrita, investigatória, sigilosa, 

preparatória da ação penal. É nele que se colhem elementos necessários para o 

oferecimento da denúncia ou queixa crime. Trata-se  de procedimento que tem por 

finalidade a apuração do fato ocorrido, sua tipicidade  e autoria, que consistirá  de 

subsídio ao acusador para formulação dos termos da acusação. 

 

                                                 
16 Revista dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 86, v.737, mar.1977, 528p;  
17 Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.161,ago.1977, 546p; 
18 Revista dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 88, v.769, nov.1999, 506p; 
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O princípio do contraditório, previsto no art. 5º,  LV da CF é 

inexigível no inquérito policial, que não possui instrução criminal e 

sim investigação criminal de natureza inquisitiva.  (STF, HC 

55.447, DJU 16.9.77, p 6281, RT 522/396)19

De acordo com o STF, a decisão condenatória, apoiada 

exclusivamente no inquérito policial, contraria o princípio 

constitucional do contraditório (RTJ67/74). Em outra oportunidade, 

o Pretório Excelso decidiu que o inquérito policial não pode ser 

sede de sentença condenatória, porquanto a prova testemunhal  que 

nele se acolhe  só adquire valor jurídico por intermédio de sua 

jurisdicionalização, que só acontece no sumário.  (RTJ59/789) 20

 

Embora seja sigiloso, a semelhança de Paulo Lucio Nogueira,21 

entendemos  que o sigilo do inquérito não poderá atingir a pessoa do advogado, 

posto que o processo de colheita de provas está sujeito a obediência aos princípios 

legais, de tal  

sorte que o advogado necessita ter conhecimento dos atos do inquérito para  

garantir a segurança  dos direitos do indiciado contra as possíveis arbitrariedades 

cometidas pelas autoridades policiais que atentem contra a incolumidade física do 

indiciado ou contra a idoneidade das provas recolhidas. 

 

O mesmo se diga a respeito das Comissões Parlamentares de inquérito 

previstas no art 58§3º da CF que conferiu as Comissões poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais. Nesse sentido Cássio Juvenal Faria: 22  

 

                                                 
19 JESUS, Damásio E.de.   Código de Processo Penal Anotado,.14º Ed, Editora Saraiva. 1998. 5p; 
 
20 JESUS, Damásio E.de.  idem, 5 p; 
21 NOGUEIRA, Paulo Lúcio.  Curso Completo de Processo Penal, 3º Ed. São Paulo, Editora Saraiva, 1987, 
26p;  
22 FARIA, Cassio Juvenal. Comissões Parlamentares de Inquérito. São Paulo, Edições Paloma, 2000, 20p;  
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Parece claro, em primeiro lugar, que as Comissões não foram 

investidas de todos os poderes das autoridades judiciais, mas 

somente daqueles de investigação, ou seja, poderes  instrutórios a 

semelhança  dos juízes de instrução.   Às Comissões não cabe 

julgar, tanto que  as suas conclusões serão encaminhadas  ao 

Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 

criminal dos infratores, ajuizando medidas adequadas a tanto. 

Outrossim, resta claro que tanto em se tratando de inquérito policial 

quanto em Comissão Parlamentar de Inquérito não há de se falar em 

contraditório, não obstante parece-nos claro que, em ambos os 

casos, o indiciado terá direito a assistência de seu defensor, direito 

este assegurado inclusive pelo Estatuto do Advogado.  (art. 7º da 

Lei 8.906/94).  

 

Resta esclarecer que as distintas penalidades administrativas que são 

aplicáveis ao servidor público, por sua vez também se submetem ao crivo do 

contraditório, com garantia de ampla defesa, que será a sindicância ou o processo 

administrativo, sendo a sindicância um procedimento investigatório mais simples e 

o processo administrativo, um instrumento de compostura mais complexa,  

devendo a decisão final de quem impõe a penalidade ser sempre motivada, 

garantindo-se em ambos os casos o judicial control para aferição da legalidade dos 

atos a que se procedeu.    

 

Em suma, o princípio  do devido processo legal pode ser resumido em seus 

três pilares básicos, a garantia do acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, 

dos quais decorrem todos os demais postulados garantidores da eficácia da justiça. 

 

3. O objeto da prova no processo civil 
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A prova judiciária no processo civil, tal como no processo penal, tem por 

finalidade a formação na convicção do juízo do julgador da verossimilhaça do fato 

probandi.  Busca-se infundir no espírito do julgador  a certeza da verdade   quanto 

a existência ou inexistência dos fatos sub judice. 

 

Na prova judiciária civil, os meios  precisam ser juridicamente idôneos, de 

tal sorte que a prova deverá ser necessariamente produzida no momento processual 

adequado somente  pelos meios admitidos pela sistemática processual civil.  Em 

sede de processo civil ressaltam especificamente, em contraste com o processo 

penal, o princípio da  inércia da jurisdição, cabendo precipuamente às partes a 

iniciativa e o ônus  na produção da prova  quanto aos fatos alegados,  e  o princípio 

de prevalência da verdade formal,  quod non est in actis non est in mundo,23 ou 

seja, ao julgador somente é permitido conhecer da prova que lhe foi trazida ao 

conhecimento conforme a disciplina processual, sob pena de nulidade da sentença. 

 

3.1. Fatos controvertidos 

 

A produção da prova se justifica a partir do ônus da parte interessada em 

ver reconhecida a sua pretensão  deduzida em juízo, acolhendo-se o pedido  a 

partir da demonstração e comprovação do fato constitutivo de seu direito. Havendo 

o  

reconhecimento do pedido pelo réu, extingui-se o processo com julgamento do 

mérito, sem contudo instalar-se a controvérsia. Entretanto, uma vez contestada a 

pretensão do autor, deverá o réu demonstrar o não cabimento daquela pretensão, 

contrapondo às provas apresentadas pelo autor, a contraprova, questionando  a 

existência dos fatos informados pelo autor, ou ainda que admitindo a existência 

daqueles  fatos, revelar fatos outros que  lhes neguem, modifiquem ou elidam as 

conseqüências jurídicas decorrentes. 

                                                 
23 O que não existe no corpo dos autos não existe no mundo 
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Instaurado o contraditório, há de ser analisado o fato objeto da prova.  

Conforme já explicitado, os fatos admitidos como verdadeiros pela parte adversa 

dispensam a produção de prova, haja vista que sobre eles não recai o contraditório, 

da mesma forma independem de prova os fatos confessados pelo réu, ainda que 

seja ficta a confissão,  pelas mesmas razões. Os fatos notórios por sua vez também 

dispensam a comprovação:  

 

A notoriedade pode ser iuris ou  facti. O notorium iuris é absoluto, 

se  trata de regra jurídica; relativo se resulta de sentença transitada 

em julgado. O notorium facti resulta de fato que é conhecido de 

todos os que fazem parte de determinado círculo social, de modo 

que não há dúvida a respeito de tal fato. Há notoriedade de coisa 

estável (o edifício, a rua, o monumento, o assassínio, a catástrofe)   

ou de fato periódico ou contínuo (a passagem de certa pessoa a 

tantas horas pelo lugar, a invasão de terrenos pelo mar). Dizem-se 

notórios os fatos ‘conhecidos’ sem ser pela prova feita, não porque 

estejam na ciência privada do juiz, porém como fato que ele deva 

conhecer.  24  

 

3.2.  Fatos que independem de prova 

 

Os fatos notórios dispensam a produção de prova pela sua própria natureza 

de notoriedade, afinal, se fosse julgado necessário dele fazer-se prova,  o fato não 

seria notório. Observa-se, como salientou Pontes de Miranda, que os fatos notórios  

relativos á causa não se confundem com os fatos dos quais o juiz tem 

conhecimento por sua ciência privada; aqueles dizem respeito a um universo 

                                                 
24 PONTES DE MIRANDA.  Comentários ao CPC. Tomo IV, Rio de Janeiro, Edição Revista Forense, 1948, 
230p; 
 



 46

cultural mais amplo, associado ao consciente de uma  coletividade,  enquanto estes 

dizem respeito ao conhecimento privado do julgador quanto aos fatos em causa e 

por conseguinte incontrastável   pelo contraditório. 

 

Também os fatos em favor dos quais milita a presunção legal de existência 

ou de veracidade não dependem de prova. As presunções ditas iure et iure, são as 

que, ao serem engendradas  pelo processo legislativo,  concentram-se  verossímeis 

por  si mesmas, elidindo as possibilidades  de impugnação por produção de prova 

em contrário,  ou seja, por expressa disposição legal não se pode questionar a 

veracidade incidindo o fato objeto daquela presunção.  Exemplo típico é a 

disposição legal que preconiza que a ninguém é dado alegar o desconhecimento da 

lei,  expressa no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como o art. 640 

do Código Civil que preconiza que o condômino que administra sem a oposição 

dos demais presume-se mandatário comum. 

 

A presunção dita iuris tantum é chamada presunção relativa, a tida como 

verdade declarada  pela lei que pode ser elidida pelas provas que se lhe oponham, 

como por exemplo a legitimidade do filho nascido na constância do casamento, 

art. 338 do Código Civil,  e  doação de pais a filhos que importa em adiantamento 

de legítima, art. 1.171 do Código Civil.  

 

3.3.   A prova do direito da vigência e do texto 

 

A obrigatoriedade  do conhecimento da lei é um dos seus atributos 

fundamentais, não sendo lícito nem ao juiz nem ás partes alegar o seu 

desconhecimento, outrossim as regras de direito, dado o seu caráter institucional, 

independem de prova, por serem a fonte primordial do ordenamento jurídico, 

representando a vontade do Estado cujo cumprimento é compulsório. Uma vez 
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promulgado e publicado o texto legal, a ninguém é dado alegar o desconhecimento 

de suas regras e princípios sob pena de desestabilização da ordem pública. 

 

Em oposição a este direito comum, situa-se o direito singular ao qual se 

refere o art. 337 do CPC: "A parte,  que alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim 

determinar o juiz."   

O conjunto revelado pela  diversidade das leis e costumes, oriundos dos 

diversos estados e  municípios da Federação  e dos países estrangeiros,  não se 

confunde com o direito comum que se presume conhecido por todos, daí a 

pertinência do supracitado art. 337 do CPC que justifica a demanda do julgador em 

pedir a quem invocou o direito singular  a trazer aos autos o seu inteiro teor, por 

meio de produção da prova documental – certidão ou publicação da imprensa 

oficial,  em se tratando de norma legal expressa, desde que  o direito invocado se 

situe fora da jurisdição do juiz da causa.  A prova do direito consuetudinário se 

revela mais complexa, em razão da sua  característica de direito não-escrito e dada 

a sua complexidade enquanto fenômeno social. Destarte, a prova dos usos e 

costumes será realizada segundo os meios gerais admitidos em juízo, podendo a 

parte se valer das provas testemunhais, periciais, documentais e de jurisprudência, 

que atestem a existência do costume como regra de direito.   Em relação ao direito 

estrangeiro, dispensável  dizer  que o texto trazido aos autos deverá ser 

acompanhado da respectiva tradução oficial, produzida por tradutor juramentado. 

 

A vigência da lei singular  poderá ser comprovada através da doutrina e dos 

pareceres dos especialistas  versados na matéria sub judice,  atestando que a 

mesma não foi revogada por nenhum  outro dispositivo legal.   
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 Logo, salvo as exceções expressas no art. 337 do CPC, não é necessário 

que a parte junte nos autos o texto da lei em que se baseia a sua pretensão, 

dispensando-se a produção da prova do direito comum. 

 

 3.4.   Modalidades de prova  

 

Em relação à forma,  são admitidos em direito a prova testemunhal, a 

confissão,  o depoimento pessoal,  a prova documental e  a prova pericial. Por 

prova testemunhal tem-se  o depoimento, pessoal, oral, reduzido a termo, por 

quem, por ter conhecimento  do fato controvertido entre as partes, informa ao juízo 

sobre  as suas circunstâncias e existência deste fato. Ao lado da prova testemunhal 

situamos a confissão e o depoimento pessoal das partes, dado o caráter 

eminentemente oral que envolve a produção destes meios de prova. A confissão 

importa no reconhecimento voluntário acerca dos fatos em juízo, desfavoráveis ao 

confitente e favoráveis á parte adversa, constituindo meio excepcional de prova em 

favor da verdade sobre os fatos controvertidos. A confissão poderá ser 

extrajudicial ou judicial, conforme seja realizada em juízo ou não, bem como 

verbal  ou escrita, é certo  que a forma da confissão influi de  modo decisivo para a 

formação da convicção do juízo, haja vista que, sendo oral e judicial, ouvindo-se o 

confitente e tomando-se por termo  as suas declarações, revela, contrastada aos 

demais elementos de prova, maior verossimilhança. 

 

 

O depoimento pessoal envolve depoimento das partes que contendem em 

juízo, em oposição á prova testemunhal que diz respeito a depoimento a terceiro,  

que está alheio aos interesses em lide. Em verdade, "É  o meio de que se socorre a 

parte, ou o próprio juiz, para a provocação da confissão em juízo – "confissão 
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provocada" (Cod. Proc. Civil, art. 349),  ou mesmo, apenas, para esclarecimento 

dos fatos controvertidos." 25

 

A prova documental envolve exibição de  afirmação escrita, degravação, 

documentos públicos, documentos particulares, fotografias,  filmes, desenhos, 

cartas ou qualquer outro material que reproduz, confirma  ou nega os  fatos 

controvertidos. 

 

A prova pericial envolve o exame  material  e especializado que perscruta  

o fato controvertido. Neste caso, a  análise da prova reside na própria 

materialidade das  coisas, a própria coisa  ou o fenômeno é que atesta  o fato e suas 

conseqüências jurídicas, a exemplo do exame de DNA,  nas ações de 

reconhecimento de paternidade, e dos exames grafotécnicos para reconhecer como 

autêntica ou não  uma assinatura lançada sobre uma escritura.  

 

Neste caso a análise da materialidade poderá ser realizada pelo próprio 

julgador que, quando se desloca e entra em contato direto com a coisa,  realiza 

inspeção judicial, em se tratando de questão envolvendo direito possessório, por 

exemplo,  ou por meio de peritos especializados, nomeados pelo juízo, que com 

formação técnica  diferenciada se incumbirão de informar ao juízo suas conclusões 

sobre a natureza das coisas, os fatos  e as conseqüências deles advindos. A 

sistemática processual instituiu a audiência de saneamento após a tentativa de 

conciliação.   Outrossim, após a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos 

e determinará as provas a serem produzidas de acordo com a pertinência da 

controvérsia que envolve os fatos. 

 

                                                 
25 SANTOS, Moacir Amaral.  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol. 2, 5a  Ed. São Paulo, 
Editora Saraiva, 1980, 386p; 
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A produção da prova obedece a toda uma sistemática  que disciplina o 

processo, assim, o rol de testemunhas deverá ser depositado, em se tratando de rito 

ordinário, até  cinco dias antes da  de instrução – art. 407 do  CPC, a petição inicial  

e a contestação deverão ser instruídas com os documentos destinados a provar-lhes 

as alegações – art.396 do CPC, quando a lei exigir como substância do ato o 

instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode 

suprir-lhe a falta – art.366 do CPC, incube as partes no prazo de cinco dias, 

contados  do despacho da intimação do perito indicar assistente técnico – art. 421 

§ 1º do CPC, é impedida de testemunhar a pessoa que for parte na causa  ou que 

intervém em nome de uma parte, bem como o cônjuge  e o ascendente  de 

qualquer das partes – art. 405 § 2º I, II e III do CPC. A inobservância das regras 

processuais na produção da prova implica na não-idoneidade da prova que foi 

irregularmente produzida, bem como na nulidade da sentença que a admitiu como 

fundamento para a sua decisão. 

 

3.5 A revelia e a confissão ficta 

 

A não-contestação pela parte ou a sua recusa em realizar o depoimento 

pessoal resulta na ocorrência da denominada confissão ficta, também denominada 

tácita ou presumida – art.319 e 343 § 2º do CPC.  Em caso de revelia,   ocorrendo 

a contumácia do Réu,  ficará este  impedido de opor qualquer contraprova  à 

presunção legal constituída, não obstante,  sem embargo da aferição da 

verossimilhança,  dos pressupostos processuais e condições da ação que podem e  

devem  ser observados pelo julgador,  em todos os casos, ou pelas partes, nas duas 

últimas  hipóteses,  a qualquer tempo. Na hipótese da recusa de prestação de 

depoimento pessoal,  o não comparecimento da parte tem força de confissão, o juiz 

aplicará a pena de confissão e a partir deste momento considerará confessados os 

fatos  alegados contra a parte adversa que deixou de comparecer  ou se recusou a 

depor injustificadamente. 
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4. O objeto da prova no processo penal 

 

Ressaltam especificamente no processo penal, em contraste com o processo 

civil,  o princípio da inocência presumida, in dubio pro reo, o princípio de 

prevalência da verdade material,  ao juiz criminal cabe buscar  a verdade real dos 

fatos, onde quer que ela se encontre, para proporcionar a justiça mais fiel  sem  

deixar de observar a disciplina processual, e, afinal,  o princípio da promoção 

oficial do processo.  Dada a relevância do interesse coletivo que envolve os crimes 

de ação pública,  uma vez iniciada a ação penal, compete ao juiz criminal manter a 

ordem dos atos e o seguimento do processo – art. 251 do  CPPB.  Enquanto que no 

processo civil determinadas iniciativas estão sob a responsabilidade do titular da 

pretensão manifestada em juízo, no processo penal, nos crimes de ação pública,   a 

atividade processual pode ser executada ex officio pelo julgador, independente da 

vontade da pessoa que teve lesionado o seu bem jurídico, isto porque nestes casos 

o Estado atribuiu tal  valor e relevância social  a estes bens jurídicos, que houve 

por bem tomá-los sob sua proteção, tomando a iniciativa de apurar os fatos que 

envolvem a violação das normas, tipos penais, que protegem aqueles bens 

jurídicos. São estes fatos ou circunstâncias, descritas no art. 59 do Código Penal, 

que constituem o objeto da prova no processo penal. 

 

4.1.   O art. 156 do CPPB 

 

Dispõe o art. 156 do CPPB: "A prova da alegação incumbirá a quem a 

fizer, mas o juiz poderá no curso da instrução ou antes de proferir sentença 

determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida a respeito de ponto 

relevante.” Este dispositivo, corolário do princípio da verdade real que norteia  o 

juízo criminal, destina-se ao juiz  cujo objetivo é encontrar a prova irrefutável dos 

fatos  através do processo penal, de tal sorte a impedir que prospere qualquer outro 

entendimento que não a situação concreta que  efetivamente ocorreu. O escopo do 

artigo visa  alcançar a  perfeita sintonia entre o procedimento, o evento  e o 
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recolhimento da prova, conjugando-se estes elementos para atingir-se a verdade na 

sua acepção mais perfeita no tocante ao fato concreto cometido pelo agente. 

 

 Embora o art. 130 do Código de Processo Civil preconize semelhante 

disposição "Caberá ao juiz de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias", na esfera cível, a doutrina e a jurisprudência já 

assentaram  que a iniciativa do julgador há de  ser muito mais moderada, em 

virtude da prevalência do princípio da inércia da jurisdição quanto aos interesses 

privados e dever o juízo manter-se  sempre  eqüidistante  das partes. 26

 

Ao contrário, no âmbito do processo penal, dada a proeminência do bem 

juridicamente tutelado sobretudo  nas ações penais públicas, o julgador é mais 

solto  para determinar a produção de provas  independente da provocação das 

partes – vigorando o princípio da verdade real –, no sentido de que o mesmo 

poderá  livremente diligenciar para apurar o fato ou qualquer causa excludente de 

ilicitude ou dirimente de culpabilidade.    

  

4.2 O direito de silêncio do réu e sua interpretação à luz do art.5º, 

LXIII, da Constituição Federal e do art. 186 do CPPB 

 

O supracitado artigo faz referência aos direitos do preso, dentre os quais  

elenca o direito a assistência familiar, assistência jurídica e o direito  do preso de 

permanecer calado sem que isto acarrete prejuízo para sua defesa. 

 

                                                 
26 Ao determinar, de ofício, a produção de provas, o juiz deve atentar para o disposto no art. 125-I; não pode 
por exemplo, determinar de ofício a audiência  de testemunhas cujo roluma das partes apresentou fora do 
prazo (RT 60596), THEOTONIO NEGRÃO.  Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 
São Paulo, 22ª Edição, Malheiros Editores, 1992, 133p; 
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Desta forma, o texto constitucional reconhece no interrogatório a natureza 

jurídica de peça-defesa do Réu, sem embargo de constituir paralelamente um meio 

de prova para o julgador. Destarte, foi parcialmente derrogado o art. 186 do CPPB 

que estatuía que o silêncio do interrogado poderia ser interpretado em prejuízo de 

sua própria defesa. Em verdade, embora o acusado seja parte essencial na 

elucidação dos fatos, na legislação processual brasileira inexiste o contraditório no 

interrogatório, de sorte que  aquele ato processual  se restringe a meras alegações 

do interrogado, o qual é livre para produzir a sua versão no interesse de sua própria 

defesa, sem que isto se lhe acarrete prejuízo. A avaliação do mesmo como meio de 

prova fica a critério exclusivo do julgador, que na casuística deverá  aferir a 

verossimilhança  das declarações em consonância com os demais elementos de 

prova. 

 

4.3. O arquivamento do inquérito por insuficiência de prova  

 

Dispõe o art. 28 do CPPB que o representante do órgão do Ministério 

Público poderá ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do 

inquérito policial ou das peças de informação. Medida de caráter excepcional, o 

arquivamento do  inquérito,  por insuficiência de prova, resulta  sempre  em 

impacto social e educacional  negativos, posto que implica, ainda que por força 

maior, em deixar sem resposta a conduta delituosa.  É na certeza  e tangibilidade 

do poder punitivo do Estado que resulta a paz social.  O paliativo expresso no art. 

18 do CPPB “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela 

autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial 

poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”, se traduz em 

abstração da realidade quando se sabe  que tão logo se dá o despacho de 

arquivamento, salvo raríssimas exceções,  o inquérito policial submerge em meio 

aos movediços meandros do arquivo morto das delegacias, que na  maioria das 

vezes não dispõem sequer de espaço e pessoal para o atendimento cotidiano.  
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Outrossim, o despacho de  arquivamento do inquérito por insuficiência de 

prova se traduz  em verdade  na chancela da impunidade. De acordo com o STF, 

constitui constrangimento ilegal o desarquivamento de inquérito policial e 

conseqüente  oferecimento de denúncia  e seu recebimento sem novas provas, 27 

isto posto, ainda que  existisse a excepcional pertinácia da autoridade policial,  

somente as provas que possam produzir  alteração no panorama probatório dentro 

do qual foi concebido arquivamento seriam admitidas para autorizar o 

desarquivamento, observe-se que a nova prova há de ser substancialmente 

inovadora  e não apenas formalmente nova.28 A prova é portanto a peça 

fundamental do direito, ignorar o seu encaixe na realidade fática significa muita 

vez impedir-se a demonstração do fato e  o reconhecimento jurídico pretendido.  

 

4.4 A absolvição por insuficiência de prova 

 

Tudo o quanto se disse de referência ao arquivamento do inquérito policial  

por insuficiência de prova, de igual maneira tem aplicação na absolvição em 

sentença judicial  por igual motivação. Especificamente a este respeito Jorge de 

Figueiredo Dias, em artigo publicado na Revista da Associação dos Magistrados 

do Paraná,  entendeu estar revogado o VI,  do art. 386, do CPPB, pelo art. 5º,  

LVII, da Constituição Federal: "Cremos que o art. 5º, LVII, da CF, que instituiu o 

princípio segundo o qual o Réu, enquanto não transitada a sentença  condenatória, 

deve  ser considerado inocente, revogou o inciso VI do art. 386 do CPPB.  Se a 

acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, paira dúvida 

razoável  sobre a sua existência, não pode ser tido como provado,  deve ser 

considerado  inexistente, não-provado." 29

                                                 
27 Revista Trimestral de Jurisprudência,. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.63, 

620p; 
28 Revista Trimestral de Jurisprudência, ,. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.91, 831p; 
29 DIAS, Jorge de Figueiredo.  A proteção dos direitos do Homem no processo penal.  Revista da Associação 
dos Magistrados do Paraná, Curitiba: nº1, 19-45, out 1995; 



 55

 

Neste caso, segundo o entendimento do autor citado,  à míngua de prova,  

haveria de ser desacolhida a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória, 

produzindo-se  o efeito meramente declaratório da negativa do fato, com as suas 

conseqüências temerárias  sobre o jus puniendi do Estado. 
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5. O procedimento probatório 

 

No processo civil, no rito ordinário, a matéria é disciplinada pelo §2º do 

art. 331 do CPC: "Se por qualquer motivo não for obtida a conciliação, o juiz 

fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e 

determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e 

julgamento se necessário." 

 

O dispositivo tem por objeto organizar a atividade probatória, 

determinando os pontos de controvérsia entre as partes que desejará sejam 

esclarecidos no curso da instrução. Outrossim, ao determinar as provas que deseja 

ver produzidas, já na audiência de saneamento, o julgador antevê a amplitude da 

instrução e preestabelece, diante da matéria de fato ou de direito que lhe foi 

apresentada qual a modalidade de provas considera necessárias para a formação da 

convicção de seu juízo, deferindo as provas que julgar pertinentes e indeferindo as 

que julgar protelatórias  ou impertinentes.  

 

No processo penal, do processo comum, a dilação probatória se dá no 

sumário de culpa, a partir do interrogatório do Réu.  A produção da prova se dá a 

partir da apresentação da defesa prévia quando o juiz, examinando os 

requerimentos formulados tanto na denúncia quanto na defesa prévia, designa a 

audiência de instrução, determinando as provas a serem produzidas. Uma nota 

distintiva do procedimento probatório penal, em contraste  com o cível, é que aqui 

as partes poderão oferecer documentos em qualquer fase do processo, salvo as 

exceções do art. 406 §2º e art. 475 do CPPB.    

 

5.1 A proposição ou indicação da prova 
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O procedimento probatório envolve três momentos distintos, a proposição 

da prova, ato das partes, a admissão da prova, ato do juiz,  que defere  ou não a 

produção  da prova requerida e a produção da prova, materialização do meio de 

prova nos autos, perante  o juiz da causa. 

 

No processo civil, as provas são indicadas ou apresentadas com a petição 

inicial  pelo Autor  ou com a contestação pelo Réu.. Excepcionalmente a prova 

poderá ser trazida ao processo por determinação ex officio do juiz, art. 130 do 

CPC.    

 

No processo penal otimizam-se as oportunidades para  proposição da prova 

– prevalência da verdade real –, de tal sorte que somente  quanto ao estado das 

pessoas serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil, art. 155 

do CPB. Assim,  por exemplo, nos crimes contra os costumes, somente incidirá a 

majoração do art. 226 do CPB, se a acusação provar que o agente é casado na 

forma do art. 202 do Código Civil, exibindo-se a respectiva certidão. 

 

Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal,  a autoridade 

policial deverá, dentre outras providências, colher todas as provas que servirem 

para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. As provas coligidas no 

inquérito policial de natureza pessoal, a exemplo da prova testemunhal, devem ser 

judicializadas,  ou seja, submetidas ao crivo do contraditório no sumário. A prova 

técnica coligida no inquérito  será admitida sem ressalva à fase judicial. 

 

5.2 A admissão da prova 

 

Proposto meio de prova, o julgador deverá manifestar-se sobre a sua 

admissibilidade, deferindo ou indeferindo a prova proposta.  No processo cível,  
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isto  invariavelmente ocorre após o malogro da conciliação na audiência de  

saneamento, salvo se se  tratar de prova referente a fato ocorrido após os 

articulados, como na hipótese de atentado  (art. 879 do CPC),  ou se se tratar de 

contraprova à prova produzida nos autos. Deferidas as provas, elas se tornam 

direito processual subjetivo das partes, não podendo o julgador voltar atrás e, por 

exemplo, proceder o julgamento antecipado da lide. 

 

No processo penal, a prova da alegação cabe a quem faz a imputação do 

fato típico, incumbindo ao titular da ação penal demonstrar a ocorrência do fato e 

sua autoria. Há de se provar a ocorrência dos elementos do tipo, objetivos, 

normativos ou subjetivos, a produção do resultado e o nexo de causalidade entre a 

conduta do agente e o resultado da consumação do delito. Ao contrário do que 

ocorre na esfera cível,  como já foi dito, o juiz poderá, na esfera criminal,  

determinar livremente diligências,  independente da provocação das partes, com a 

finalidade de apurar o fato. Desta forma a prova no processo penal não sofre as 

mesmas limitações e cautelas que as leis civis fixam a respeito da prova cível.  O 

processo penal acolhe com maior amplitude  qualquer meio probatório. 

 

5.3.   A produção da prova 

 

É o momento em que as provas se produzem no processo desde que 

admitidas e varia segundo a modalidade de prova a ser produzida. A prova 

testemunhal será produzida oralmente, na audiência de instrução e julgamento,  

reduzindo-se a termo os depoimentos e adotando-se as cautelas da lei quanto aos 

impedimentos e suspeições.  A prova pericial será produzida no prazo assinalado 

pelo julgador, sendo facultado às partes indicarem assistentes técnicos.  A 

inspeção judicial será realizada no dia, local e hora designados pelo juiz, lavrando-

se afinal um auto circunstanciado mencionando o que for útil ao julgamento da 

causa.  A confissão se extrajudicial, será produzida quando aprouver ao confitente, 

se judicial, será oral, reduzida a termo na audiência de instrução. 
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5.4 A preclusão da prova no processo civil 

 

A preclusão consiste da perda pela parte da faculdade de praticar um ato 

processual por decurso de prazo,  preclusão temporal; por já tê-lo praticado sob 

uma das modalidades reconhecidas e admitidas pela lei processual,  não podendo a 

parte tornar a praticá-lo, preclusão consumativa; ou ainda porque o ato é 

incompatível com outro procedimento processual  já adotado pela parte, preclusão 

lógica. Ocorrendo a preclusão em qualquer uma de suas formas, a parte fica 

impedida de praticar o ato processual sob pena de cominação de  nulidade; 

destarte, por exemplo, não poderá a parte apresentar o rol de testemunhas depois 

do prazo assinalado no prazo do art. 407 do CPC, nem   substituir as testemunhas 

arroladas, salvo as hipóteses do art. 408 do CPC, tampouco poderá confessar a 

procedência do pedido do Autor e  requerer a produção de provas de conteúdo 

meramente protelatório, porque in casu, por ter-se operado a preclusão,  o 

deferimento  das diligências requeridas importaria em cerceamento de defesa e em 

tratar com  desequilíbrio  as partes, comprometendo a idoneidade do processo. 

 

5.5 A preclusão da prova no processo penal 

 

A prevalência do primado da verdade real  e do impulso oficial, a 

atribuição conferida ao julgador de  poder determinar, até a sentença, a produção 

de prova ex officio para dirimir dúvida sobre ponto relevante consagram a 

liberdade  e amplitude da dilação probatória em matéria criminal. 

Não existe preclusão em matéria de prova em processo penal. Algumas 

ressalvas no entanto se fazem necessárias: o art. 406 do CPPB, que impede a 

juntada de documentos, na fase das alegações finais, e o art. 475 do CPPB, que 

impede a leitura de documentos inadvertidamente em plenário pelas partes, ambos 

os casos relativos ao processo de crimes da competência do tribunal do júri. Afinal 
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há de ser igualmente respeitados os prazos para arrolar testemunhas, tanto na 

defesa prévia quanto na denúncia, não obstante possa o julgador, a qualquer tempo  

quando julgar necessário ouvir as testemunhas que entender por bem essenciais ao 

esclarecimento dos fatos, art.. 209 do CPPB.  

Da mesma forma, de referência ao tema da ilicitude da prova, afirma-se 

que em qualquer grau de jurisdição possa ser ela declarada, e independente  do 

pedido do interessado. Outrossim, equivale-se a dizer que não há que se falar em 

preclusão de prova ilícita.                                                                                                                        

 

6.  A valoração da prova 

 

Os sistemas de valoração da prova evoluíram a partir do  empirismo e do 

subjetivismo absoluto das impressões pessoais  adotado pelos juízes da  

Antiguidade, passando pelo vetor  religioso da Idade Média, quando se evocava o 

julgamento divino através do ordálio e dos duelos judiciários.   Em seguida, 

passou a imperar o  sistema da prova tarifada, quando o valor de cada  meio de 

prova era previamente fixado, resultando afinal  o julgamento   semelhante à 

solução de  uma equação matemática; prosseguindo, inaugurou-se a fase da 

preponderância da confissão sobre todos os meios de prova,  quando mesmo a 

tortura era judicialmente aceita como idônea para engendrar a confissão.    Afinal 

se chegou ao primado da livre  convicção e valoração,  pela  persuasão  racional  

do exame da prova, ou seja,  através do livre exame da prova o julgador forma a 

convicção do seu juízo  na certeza moral de produzir a justiça mais fiel.    

 

6.1 Sistemas da apreciação da prova 

 

Cabe ao julgador fazer a anamnese  dos fatos  através da análise  das 

provas. Neste exercício de razão, o juiz pesa e estima o valor de cada prova na 

nova era do Direito,  não isoladamente, mas no contexto do conjunto dos 
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elementos coligidos na instrução. Cabe às partes, principalmente no processo 

cível, a iniciativa da proposição da prova, mas é o julgador quem tem a 

competência para avaliar  o quanto se extraiu da dilação probatória formando o seu 

juízo de valor  para dizer o direito. 

 

Este trabalho de avaliação do órgão julgador não se dá de forma 

desordenada, antes obedece a uma  determinada lógica sistêmica que orienta a 

apreciação e valoração da prova produzida.  No decorrer da evolução da história 

jurídica sucederam-se  respectivamente o sistema da livre convicção, o sistema das 

provas legais  e o sistema da persuasão racional. 

 

6.2 O critério legal e o tarifamento da prova 

 

Com a restauração do Direito Romano, na alta Idade Média, foram 

reintroduzidos os meios de prova comumente utilizados em Roma, as provas 

documentais  e os  testemunhos.  Não obstante, para cada prova era  pré-fixado um 

valor que lhe era positivamente atribuído, de tal sorte que na avaliação do universo 

probatório  não poderia o juiz atribuir a esta ou aquela prova um valor segundo o 

seu convencimento, mas antes estava bitolado pelo ordenamento jurídico que 

estabelecia que cada prova tinha um valor inalterado e constante. 

 

O ordenamento jurídico estabelecia como e quando o julgador poderia 

considerar provado um fato, estabelecia critérios distinguindo as provas em plenas 

e semiplenas, equacionando de forma matemática quantas provas  semiplenas 

equivaleriam a uma prova plena, de tal sorte a excluir qualquer possibilidade de 

arbítrio  subjetivo do julgador na valoração da prova.     Era o tarifamento das 

provas,  onde  cada prova tinha atribuído a si  um determinado valor, cabendo ao 

juiz, reconhecendo a incidência daquele meio de prova, anotá-lo e  conferir-lhe o 

valor  devido.    
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A decisão judicial era menos o resultado da convicção do juízo, do que a 

solução de uma  questão de aritmética. O julgador era preso ao valor tarifado das 

provas e  impedido de observar livremente os fatos.      

 

No depoimento de uma só testemunha, por mais idônea e 

verdadeira, haveria apenas prova semiplena, enquanto que nos de 

duas testemunhas, concordes e legalmente idôneas, ainda que 

absurdos os fatos narrados, resultaria prova plena e, pois, certeza 

legal. 30  

 

6.3  O sistema da livre convicção 

 

Este sistema que tem origem na antigüidade, difundiu-se sobremaneira 

entre os bárbaros de origem germânica. Preconizava o império absoluto da 

convicção íntima do juiz sobre os fatos in causa,  exemplo clássico pode ser 

encontrado nos famosos julgamentos de Salomão, rei hebreu.  A sentença não 

decorre apenas do exame das provas, mas essencialmente da convicção íntima e 

pessoal do julgador. A verdade jurídica se exprime a partir da consciência que o  

juiz tem dos fatos É a  partir da interação da visão  de  realidade do julgador,  

considerado um sábio na concepção platônica,  de  sua experiência  empírica, que 

se extrai a mais fiel justiça. 

 

A convicção pessoal do juiz se coloca acima de todas as coisas e provas, 

lhe é portanto concedida liberalidade  arbitrária  no acolhimento e na apreciação da 

prova,  as suas impressões pessoais consistem no substrato da decisão justa.   O 

convencimento  do julgador é arbitrário e individual  advindo de seu próprio 

                                                 
30 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Editora Saraiva, 
1980, 331p; 
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testemunho,  não se  permitindo a sociabilidade de suas razões, o que atenta contra 

o princípio do contraditório. 

6.4.   O sistema da persuasão racional  

 

Derivado do sistema da livre convicção, com ele não se confunde.   Aqui o 

juiz não obstante examinar as provas livremente, não extrai o seu convencimento 

de suas impressões pessoais.  A convicção surge a partir do valor probante, da 

verossimilhança, emanados da própria prova produzida. O convencimento  e  

conseqüentemente a decisão surgem ontologicamente a partir da análise da  prova, 

a convicção está na consciência formada pela prova e não nas qualidades 

excepcionais do sábio juiz. 

 

 

A avaliação e análise da prova  se condicionam a uma lógica jurídica, que 

inclusive deve ser mencionada na motivação afim de que os destinatários da 

decisão, possam eles também ser convencidos pela justeza  das razões do 

convencimento, ou pelo menos, possam contra-argumentar em instância superior 

contra a motivação oferecida para a decisão. 

 

 

O juiz aprecia as provas livremente, sem se afastar das provas coligidas, 

dos fatos provados, das regras de  experiência, do senso comum de razoabilidade, 

da lógica jurídica..   

 

A convicção fica assim condicionada: 1. aos fatos nos quais se 

funda a relação jurídica controvertida; 2. ás provas desses fatos, 
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colhidas no processo; 3. ás regras legais e máximas de experiência; 

e, por isso, que é condicionada, deverá ser motivada. 31

 

Afinal, o fundamento do convencimento é tal que qualquer outro julgador 

que tiver que apreciar a causa, encontrará os mesmos elementos como condição 

natural para formação de sua convicção e desta forma produzir decisão 

semelhante. 

 

7.   Da validade  e admissibilidade das provas 

 

O direito a produção da  prova se insere no conjunto de faculdades que 

torna possível o exercício do direito de ação, de forma a possibilitar a formação da 

convicção do juízo. Muito embora em tempos atuais se tenha  admitido ao juiz 

acréscimo de iniciativa na investigação da verdade, a iniciativa  das diligências  

predominantemente pertence às partes, consentânea  ao princípio da inércia da 

jurisdição. O direito a prova  deverá traduzir-se, por conseguinte, na ampla 

possibilidade de utilizar todos os meios disponíveis para a obtenção da verdade 

real.  A regra deverá sempre ser a admissibilidade da prova, guardadas as 

peculiaridades do processo civil (predominância do senso de oportunidade e 

tempestividade), e do processo penal (predominância do senso da verdade real)  . 

 

Destarte, não recorre a legislação à enumeração taxativa e exaustiva dos 

meios de prova, podendo-se recorrer ao lado dos depoimentos, perícias, análise de 

documentos  e  confissões a outros meios não-tradicionais  que de fato possam 

revelar ao juízo a verossimilhança dos fatos sub judice. Não obstante se  reconheça 

esta liberdade, faz-se necessário disciplinar-se processualmente a atividade 

probatória, haja vista que, no afã de promover o reconhecimento de sua pretensão, 

não venha a parte a espancar interesses e bens jurídicos de relevância para o 
                                                 
31 SANTOS, Moacyr Amaral. idem, 333;. 
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Estado de Direito. Desta forma impõem-se  limitações à liberdade de investigação  

bem como à exigência da cooperação de terceiros, a exemplo do próprio Réu, que 

não está obrigado a produzir prova contra si mesmo.  Neste sentido dispõe, por 

exemplo, o art. 332 do CPC:  "Todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, ainda que não especificados  neste código, são hábeis para 

demonstrar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa." 

 

A questão relevante que se vem levantando na doutrina e na jurisprudência 

diz respeito às provas adquiridas com infração a uma norma jurídica.  De um lado 

pontificam os que  pregam a predominância absoluta da verdade real, de sorte que 

a ilicitude na obtenção da prova não deverá subtrair á prova o seu  valor  intrínseco   

de demonstrar  a veracidade dos fatos submetidos à apreciação do juízo.  

Outrossim,  para estes a prova ainda que maculada na sua  origem deverá ser 

admitida, sem prejuízo da responsabilidade daquele que obrou na ilicitude para a 

obtenção da prova. 

 

Em outro pólo se situam os que defendem que, na busca de demonstrar a 

veracidade desta ou daquela versão dos fatos,  as partes não podem ultrapassar os 

limites impostos pelo ordenamento jurídico, quando  protege interesses  

igualmente relevantes que a busca pela verdade real. Para estes não se justifica a 

realização de comportamento antijurídico na investigação, por ofensa a outro 

bem juridicamente relevante  – a exemplo do direito ao sigilo bancário  e fiscal –, 

ainda que a prova ilicitamente obtida  seja de molde a afirmar a verdade  

perseguida no processo. 

 

Este trabalho propugna pela solução não-maniqueísta  da avaliação da 

prova, afastando as interpretações apriorísticas e pré-determinadas,  através da 

devolução do exame da matéria concernente a admissibilidade da prova ao 

julgador que, sopesando caso a caso o interesse social e juridicamente mais 

relevante, decidiria quanto a  sua admissibilidade, levando em conta a gravidade 
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do caso,   a índole da relação jurídica controvertida, a dificuldade do litigante  em 

demonstrar a veracidade de suas alegações pela via de procedimentos 

perfeitamente ortodoxos, o vulto do dano e outras circunstâncias.  

 

 7.1.   Legalidade e legitimidade 

 

A legalidade é ao mesmo tempo um atributo e um requisito do poder, desta 

forma o ato  é legal quando exercido no âmbito ou em conformidade com o 

ordenamento jurídico. A legitimidade tem, por seu turno, o sentido de justiça e de 

racionalidade.  Enquanto que o sentido da legalidade se aproxima das normas 

preestabelecidas relacionando-se com a lei de forma geral e abstrata, a 

legitimidade insere-se  sobretudo em um contexto sociopolítico: 

 

É na linguagem política que aparece o significado específico. Neste 

contexto, o Estado é o ente a que mais se refere o conceito de 

legitimidade.  O que nos interessa aqui é a preocupação com o 

significado específico. Num primeiro enfoque aproximado, 

podemos definir legitimidade como sendo um atributo do Estado, 

que consiste na presença, em uma parcela significativa da 

população, de um grau de consenso  capaz de assegurar a 

obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser 

em casos esporádicos. É por esta razão que todo poder busca 

alcançar consenso, de maneira que seja reconhecido como legítimo 

transformando a obediência em adesão. A crença na legitimidade é, 

pois, o elemento integrador da relação de poder que se verifica no 

âmbito do Estado.  32  

 

                                                 
32 BOBBIO, Norberto, Matteucci Nicola e Pasquino Gianfranco.  Dicionário de Política.  Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 2000, 675p.  
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Toda ideologia, e todo princípio de legitimidade  do poder, para se 

justificarem eficazmente, precisam conter também elementos 

descritivos, que os tornem dignos de confiança e, 

conseqüentemente, idôneos para produzir o fenômeno do consenso.   

Por isso, quando as crenças que sustentam o poder  não 

correspondem mais a realidade social, são deixadas de lado e 

assistimos à mudança histórica das ideologias. Quando  o poder é 

firme  e em condição de desempenhar, de maneira progressista  ou 

conservadora, suas funções essenciais (defesa, desenvolvimento 

econômico etc.), faz com que seja aceita a justificação de seu 

existir, apelando para determinadas exigências latente nas massas  

e, com a força de sua própria presença,  acaba se criando o consenso 

necessário. 33

 

Logo, a legalidade tem a ver com o exercício do poder e a legitimidade, 

com  

a sua qualidade legal. O poder legal é o que está sendo exercido em conformidade 

com as leis vigentes, sem que se leve em conta a sua qualidade, o poder legítimo  é 

o poder que se fundamenta no consenso da cidadania e de modo não simplesmente 

heterônimo. A legalidade admite  a crítica das leis, das quais se pode dissentir, mas 

nos impõe a agir em conformidade com elas, mesmo sem dar a adesão de nosso 

espírito, já a legitimidade não prescinde do consenso, pois retira deste consenso 

mesmo o seu fundamento.    

 

Destarte, sob este aspecto ideológico que envolve a legitimidade,  deve-se 

entender que o ordenamento jurídico não é um somatório  de normas  que se 

exaure em si mesmo, e que é perfeitamente legitimo pleitear-se e  propugnar-se 

por  decisões sociopolíticas-jurídicas, que resultem em um consenso de justiça 

fundamentado na busca da verdade real. O julgador não deve ser um autômato 
                                                 
33 BOBBIO, Norberto, Matteucci Nicola e Pasquino Gianfranco. idem,  678p. 
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insensível ao  consenso  de que na decisão justa reside também a legitimação do 

Estado, e que o critério de  inadmissibilidade   das provas ilícitas por ferimento às 

inviolabilidades constitucionais não pode ser absoluto, mas antes,  deve ser 

compatibilizado com  os princípios fundamentais da Constituição como a 

dignidade da pessoa humana, o objetivo de construção  de uma sociedade livre 

justa e solidária, a prevalência dos direitos humanos, o princípio da moralidade e 

da publicidade  na administração pública, enfim compatibilizado com os princípios 

éticos  de  razoabilidade e justiça.  Neste sentido,diz Alexandre de Morais: 

 

O dever de mostrar honestidade decorre do princípio da 

publicidade, pelo qual todos os atos públicos devem ser de 

conhecimento geral, para que a sociedade possa fiscalizá-los. Dessa 

forma, a conjugação dos princípios de moralidade e publicidade 

impede que o agente público utilize-se da inviolabilidade, da 

intimidade  e da vida privada para a prática de atividades ilícitas, 

pois, na interpretação das diversas normas constitucionais, deve ser 

concedido o sentido que assegure  a sua maior eficácia, sendo 

absolutamente vedada a interpretação que diminua sua finalidade. 

Portanto, será permitida a utilização de gravações clandestinas, 

realizadas sem o conhecimento do agente público, que comprovem 

sua participação,  no exercício da função, na prática de atos ilícitos 

(por ex: concussão, tráfico de influência, ato de improbidade 

administrativa), não lhe sendo possível alegar as inviolabilidades, a 

intimidade  ou a vida privada no trato da res pública. 34  

 

    7.2 Prova  ilegal,  ilegítima,  ilícita  e criminosa  

 

                                                 
34 MORAES, Alexandre de.  Probidade Administrativa e Provas Ilícitas. Revista da Associação do 
Ministério Público de São Paulo, São Paulo: n.º 37, mar/abr/mai 2001, 61p; 
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A Constituição, consoante  a lógica do due process of law, estabelece 

limitações ao princípio da liberdade da produção da prova.  Outrossim, é fato que 

o contraditório impõe à parte que produziu a prova  a possibilidade de a parte 

adversa  vir a contrariá-la, quer seja quando houver impedimento na  lei 

processual, quer seja quando o impedimento for decorrente de ofensa ao direito 

substantivo. 

 

A prova ilegal se constitui no gênero do qual a prova ilegítima, ilícita e 

criminosa são espécies.  No Estado de Direito, a produção da prova está submetida 

a imperativos  éticos  e jurídicos que obstaculizam a sua produção,  se obtida  a 

prova através de meios que  traduzem  violação dos valores  e garantias 

fundamentais  assegurados pela Constituição.   

 

Com apoio da terminologia  de Nuvolone, adotada por Ada 

Pellegrini Grinover, pode-se afirmar que a prova é vedada em 

sentido absoluto quando o direito proíbe em qualquer caso a sua 

produção. Haverá prova vedada em sentido relativo quando, embora 

admitido o meio de prova, condiciona-se a sua legitimidade à 

observância de determinadas formalidades.. A violação de uma 

vedação será sempre ilegal, mas a violação de uma proibição de 

natureza substancial torna o ato ilícito, enquanto que a violação de 

impedimento de ordem processual faz com que o ato seja ilegítimo. 
35

  

 

                                                 
 
35 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo, 2a Ed. 

Revista dos Tribunais, 2000, 341p; 
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Destarte, a prova será ilegal sempre que houver violação de normas legais.     

Se  essa violação se traduzir  em violação de princípios de natureza processual, 

a exemplo do que ocorre com a prova produzida intempestivamente – em especial 

no juízo cível, haja vista que no processo penal predomina o princípio da verdade  

material –,  a prova testemunhal produzida por quem tem o dever de guardar 

sigilo, a prova testemunhal produzida sem as cautelas do art. 210, 223 e 226 do 

CPPB,  e a prova documental juntada na fase das alegações  finais no processo de 

competência do júri, em desarmonia com o art. 406 § 2º do CPPB, essa prova será 

denominada ilegítima, pois  a lei determina a nulidade  da produção destas provas 

porque foram produzidas em desacordo com  a lei processual penal. 

 

Não obstante,  se a violação decorre de violação de princípios de 

natureza   material,  quando a nulidade ocorre em função da forma pela qual a 

prova foi obtida, a exemplo da prova obtida através de escuta clandestina – embora  

revele  ser o agente  traficante de drogas, da prova obtida através da quebra de 

sigilo bancário – embora revele a improbidade do gestor público, da apreensão de 

bens  e documentos – embora revelem a evasão de divisas,  uma vez  realizadas as 

diligências sem os respectivos mandados, são consideradas provas ilícitas, porque  

contrariam regras do direito material  a inviolabilidade das comunicações,  art. 5º, 

XII da CF, a inviolabilidade da intimidade  e o sigilo de dados art. 5º, X, e XII  da  

CF, e  a inviolabilidade do domicílio art. 5º, XI da CF. 

 

Criminosa  deriva de um dado probatório obtido  pelo meio ilícito, o qual   

sem embargo da sua  inadmissibilidade e nulidade, incide em um tipo penal, 

sujeitando o agente que operou na sua produção às sanções criminais 

correspondentes. Assim,  são criminosas as provas obtidas mediante tortura e 

maus- tratos, Lei 9.455/97,  a prova obtida com violação ao domicílio e ao sigilo 

de correspondência, Lei 4.898/65, art. 151 do CPB,  e a coação no curso do 

processo, quando o agente emprega  de violência, a grave ameaça contra terceiro 

que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial com o fim  de favorecer 
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interesse próprio ou alheio, art. 344 do CPB,  da mesma forma o depoimento da 

testemunha que viola segredo profissional, art.154 do CPB. 

 

Outrossim, a prova será ilegal sempre que sua gênese envolver violação de 

norma legal ou princípio geral, de natureza material ou processual, no primeiro 

caso a doutrina denomina a  prova,   ilícita,  ou obtida por meio ilícito, e no 

segundo caso,  a prova será ilegítima, ou ilegitimamente produzida. Quando a 

obtenção importar em iter  cuja  conduta a  lei considera como típica prova será 

criminosa. 

 

7.3.  O conceito de meio ilícito 

 

Dispõe o art. 5º, LVI da Constituição "são inadmissíveis no processo as 

provas obtidas por meios ilícitos",   não obstante não precisou o constituinte o 

conceito de meio ilícito, de sorte  que este conceito ficou ao encargo da 

jurisprudência e da doutrina. Outrossim, é da casuística dos tribunais baseados nos 

casos isolados, difusos, que a ilicitude  in concreto  se converte em provas ilícitas 

no escopo do processo, devolvendo-se por conseguinte ao julgador  a aferição dos 

critérios jurídico-morais que devem orientar a produção da prova, como informa o 

art. 332 do CPC: "Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especificados  neste código, são hábeis  para provar a verdade  dos 

fatos, em que se funda  a ação ou a defesa."    

 

A exemplo desta casuística,  destacamos os escritórios, firmas e, mesmo, 

residências, que possuem "secretária eletrônica" que grava,  além  dos 

componentes que permitem a gravação de conversas telefônicas sem qualquer 

artimanha. Porque  a lei civil não cuidou de dizer o que seja o meio moralmente 

lícito, deixando ao exegeta tal incumbência, a jurisprudência dos tribunais vem 

entendendo  que a gravação feita através de fita magnética de própria conversação 



 72

com terceiro ou mediante o emprego de meios comuns (vale dizer, não 

interceptação) deva ser mantida como prova, uma vez que não há quebra de 

privacidade de quem quer que seja, pois, como se disse, trata-se de gravação da 

"própria conversação", pouco ou nada importando que a pessoa com quem se fala 

desconheça a existência do sistema eletrônico, mesmo porque o valor dessa prova 

será devidamente apreciado e medido pelo julgador, de acordo com seu prudente 

arbítrio, por ocasião da sentença.36

  

Nesta mesma linha de entendimento também caminha o STF, órgão 

responsável pela mais elevada interpretação constitucional: 37

 

Prova (criminal), gravação, fita magnética, conversa telefônica, 

gravação ambiental, ilicitude, exclusão, legítima defesa 

PP0881, recurso extraordinário (criminal), matéria constitucional 

Pré-questionamento, ausência, preso, direito ao silêncio, 

testemunha, conduta ardilosa 

HC N. 74.678-1- Relator: min.  Moreira Alves. Ementa: Habeas 

Corpus. Utilização de  gravação de conversa feita por terceiros com 

a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do 

outro quando há, para essa utilização, excludente de 

antijuridicidade. 

Afastada a ilicitude de tal conduta, – a de, por legítima defesa, fazer 

gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não haja o 

conhecimento de terceiro que está praticando crime –, é ela, por via 

de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa gravação 

                                                 
36 TJSP, 3a C. Ai 30.314 - 1, rel. Jurandyr Níísson; 

37  Informativo STF n. 79, DJ de 15.08.97; 
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não pode ser tida como prova ilícita para invocar-se o art.5º, LVI, 

da Constituição, com fundamento em que houve violação da 

intimidade (art. 5º, X ,da Carta Magna). 

Habeas Corpus indeferido.  

A idéia de prova ilícita não tem relação com seu objeto, mas sim 

com o modo de sua produção.  Quando se diz ‘prova ilícita’, se está 

dizendo, por elipse, ‘prova obtida por meio ilícito’. A ilicitude, 

contaminadora da prova, encontra-se, portanto, na forma de sua 

obtenção, como, v.g, uma confissão obtida mediante tortura ou um 

documento possuído mediante furto. Em outros termos, a prova é 

ilícita quando, para sua obtenção, a parte viola princípio ou norma 

de direito material ou constitucional, como nos exemplos antes 

usados, a garantia à integridade da pessoa humana ou a 

inviolabilidade de domicílio. A ilicitude pode, em tese, ocorrer não 

na obtenção, mas sim na manutenção de um meio de prova.  Por 

exemplo, um documento não comum, voluntariamente mostrado 

por uma parte à outra, no resguardo de uma sala e arbitrariamente 

retido, é ilícito como meio de prova, pois sua manutenção decorre 

de ilicitude.  Ou se pode dizer que sua obtenção, como prova, 

decorre de uma ilicitude, pois, de outra forma, não teria a parte 

oportunidade dela se servir. Em síntese, a prova é ilícita quando 

obtida mediante a prática de um ilícito civil, penal ou 

administrativo. 38

 

7.4.  A prova ilícita por derivação 

 
                                                 
38 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B. Da prova ilícita no processo civil. In: 

TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de. (coord). Livro de estudos 

jurídicos. Instituto de Estudos Jurídicos: Rio de Janeiro, 1993. v. 9,  185p; 
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Cabe ao magistrado encontrar e fundar o seu convencimento na análise da  

prova irrefutável dos fatos,  de modo a afastar qualquer outro entendimento que 

não a verossimilhança da situação que realmente ocorreu.  Se a prova é precária, 

insuficiente, dúbia, surge no espírito do julgador o convencimento de que  o fato  

informado não se sustenta, o fato não estando provado, o juiz dirá que não há 

verdade no processo que possa ser contrastada a luz da instrução probatória. 

 

O entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é o de que o  

convencimento só poderá  se dar pela prova colhida de modo legítimo e lícito,  

pois só estes podem gerar a credibilidade de que os fatos realmente ocorreram tais 

como foram informados.  Não obstante, se a verdade para o julgador deve 

corresponder ao real, ao juízo de fidelidade, muita vez na casuística forense  se 

estabelece um conflito entre  o que se pode pensar e ser visto como  legitima e 

licitamente comprovado e a verdade substantiva que emerge das provas que foram 

obtidas através de meios ilícitos, as  denominadas provas ilícitas por derivação. 

 

O problema que surge consiste em saber se deve negar validade à prova 

obtida ilicitamente por meios obscuros, ainda que ela revele a verdade real ? 

 

É evidente que deva ser afastado o entendimento irrestrito de aceitação 

desta prova ilegal, até porque poderá incidir numa inverdade dos fatos, a exemplo 

do que ocorre com a tortura, quando qualquer um pode, a guisa de atrocidades, 

confessar o que quer que seja, contudo, se a verdade material deve  ser encontrada 

e prevalecer, o que dizer quando à legalidade  estrita do processo  de instrução se 

interpõem valores superiores à liberdade individual, quando  afastada a  prova  

irrefutável obtida pelo meio ilícito, a expectativa  é  o descrédito do Poder 

Judiciário? 
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Antônio Scarance Fernandes39 aponta quatro correntes fundamentais: 

 

1) a prova ilícita é admitida quando não houver impedimento na própria lei 

processual, punindo-se quem produziu a prova pelo crime eventualmente 

cometido (Cordero, Tornaghi, Mendonça Lima); 

2) o ordenamento jurídico é uma unidade e, assim, não é possível consentir que 

uma prova ilícita, vedada pela Constituição ou por lei, possa ser aceita no âmbito 

processual (Nulvone, Frederico Marques, Fragoso, Pestana de Aguiar); 

3) é inadmissível a prova obtida mediante violação de norma de conteúdo  

constitucional porque será inconstitucional (Capelletti, Vioriti, Comoglio); 

4) admite-se a produção de prova obtida em violação de norma 

constitucional em situações excepcionais quando, no caso, objetiva-

se proteger valores mais relevantes do que aqueles atingidos na 

colheita da prova e também constitucionalmente protegidos (Baur, 

Barbosa Moreira, Renato Maciel, Hermano Duval, Camargo 

Aranha, Moniz Aragão) 

 

A doutrina  dos frutos da árvore envenenada, oriunda da jurisprudência 

americana (fruits of the poisonous tree) propugna que a prova ilícita originária 

contamina as demais provas dela decorrentes, de tal sorte que as provas ilícitas, 

bem como as que dela derivam, são constitucionalmente inadmissíveis, devendo 

serem desentranhadas do processo, sem contudo se constituírem de per si em causa 

de nulidade do processo.  Outrossim, permaneceriam válidas somente  as  provas 

que com a prova ilícita não guardarem conexão, bem como o processo em si 

mesmo não seria atingido pelo vício dado seu caráter meramente instrumental.  

 

A propósito da teoria dos frutos da árvore envenenada,  Alexandre 

Morais,40 exemplifica com acórdãos do STF: 

                                                 
39 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo, 2a  Ed, Revista dos 
Tribunais, 2000, 79p; 
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HC 72.588-PB,relatado pelo Ministro Maurício Correa, 12 jun.1996 

– ‘Frutos da  árvore envenenada’ – Examinando novamente o 

problema da validade de provas cuja obtenção não teria sido 

possível sem o conhecimento de informações provenientes de 

escuta telefônica autorizada por juiz – prova que o STF considera 

ilícita, até que seja regulamentado o art. 5º, XII, da CF ("é 

inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, de dados, das 

comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, 

nas hipóteses  e na forma que a lei estabelecer para fins de  

investigação criminal ou instrução processual penal") – o Tribunal, 

por maioria de votos, aplicando a doutrina do ‘frutos da árvore 

envenenada’, concedeu habeas corpus impetrado em favor de 

advogado acusado de crime de exploração de prestígio (CP, art.357 

§ único), por haver solicitado de seu cliente (preso em 

penitenciária) determinada importância em dinheiro, a pretexto de 

entregá-la ao juiz de sua causa.  Entendeu-se que o testemunho do 

cliente ao qual se chegara exclusivamente em razão de escuta, 

confirmando a solicitação feita pelo advogado na conversa 

telefônica, estaria ‘contaminado’ pela ilicitude da prova originária.  

Vencidos os ministros Carlos Velloso, Octávio Gallotti, Sydney 

Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, que indeferiam o habeas 

corpus, ao fundamento de que somente a prova ilícita – no caso, a 

escuta – deveria ser desprezada.  Precedentes citados: HC 69912-

RS (DJ de 26-11-93), HC 73351-SP (Pleno, 9-5-96; v. Informativo 

n2 30).  HC 72.588-PB, Rel.  Min.  Maurício Corrêa, 12-6-96 - 

INFORMATIVO STF - Brasília, 10 a 14 de junho de 1996 n2 35. 

 

                                                                                                                                                     
40 MORAES, Alexandre  de.  Direito constitucional, São Paulo, 3º Ed, ATLAS, 1998, 114p; 
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 HC 73351-SP - habeas corpus, Rel.  Nfin.  Ilmar Galvão, 

m. v, j. 9-5-96, INFORMATIVO STF n2 30 - EMENTA: habeas 

corpus.  Acusação vazada em flagrante delito viabilizado 

exclusivamente por meio de operação de escuta telefônica, 

mediante autorização judicial.  Prova ilícita.  Ausência de legislação 

regulamentadora.  art. 5º, XII, da Constituição Federal.  Fruits of the 

poisonus tree.  O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 

assentou entendimento no sentido de que sem a edição de lei 

definidora das hipóteses e da forma indicada no art. 5º, incisoXII, 

da Constituição, não pode o juiz autorizar a interceptação telefônica 

para fins de investigação criminal.  Assentou, ainda, que a ilicitude 

da interceptação telefônica – a falta de lei que, nos termos do 

referido dispositivo, venha a discipliná-la e viabilizá-la – contamina 

outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos 

direta ou indiretamente das informações obtidas na escuta. 

(IBCCrim - Boletim - Jurisprudência - agosto de 1996). 

 

Quanto à necessidade do desentranhamento da prova derivada de meio 

ilícito, pontua Osório Barbosa  Sobrinho: 41

 

Julgando embargos declaratórios opostos ao acórdão que recebera a 

denúncia oferecida contra a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo  por 

crime de corrupção passiva, o Tribunal os acolheu para, suprindo a 

omissão apontada pelo embargante – o co-Réu Paulo César Farias –

, determinar o desentranhamento das provas resultantes da 

decodificação das informações encontradas na memória  do 

computador  apreendido nas dependências da empresa Verax, tidas 

por ilícitas no julgamento da ação penal 307, em que figurava como 

                                                 
41 BARBOSA SOBRINHO, Osório Silva. A Constituição FEderal vista pelo STF. São Paulo,  2ª Ed. 
Editora Juarez de Oliveira, 2000, 144p; 
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réu, entre outros, o ex-presidente Fernando Collor de Mello.  

Aplicação do disposto no art. 5º, LVI, da CF. Inq 731-DF(Edcl), 

REL.Min Neri da Silveira, 22.05.96. (Informativo STF n.32) 

 

Em conclusão, a jurisprudência predominante dos tribunais superiores se 

orienta no sentido de que  as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas 

derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, devendo, pois, serem 

desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, 

permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes. 

 

Não obstante, conforme  se explicitará  mais adiante, aqui e ali a 

jurisprudência já venha  adotando visão mais progressista, porque não  se pode 

conceber  a existência de garantias constitucionais absolutas, caso contrário não se 

admitiriam as excludentes de ilicitude do Código Penal, a exemplo do estado de 

necessidade e da legítima defesa, uma vez que a Carta Magna assegura a 

inviolabilidade do direito a vida sem ressalva.   

 

Neste sentido, transcrevemos os votos vencidos do Min. Moreira Alves e 

Sidney Sanches, que indeferiram  ação de Habeas Corpus sob o  fundamento de 

que somente a prova efetivamente ilícita haveria de ser desprezada, sem embargo 

de todas as demais provas posteriormente obtidas, ainda que tais provas só tenham 

sido possíveis em decorrência da alegada ilicitude: 

 

Ministro Sydney Sanches (voto oral) 

Voto: Sr. Presidente, o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal 

diz que ‘é inviolável o sigilo da correspondência a das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer para fins do investigação criminal 
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ou instrução processual penal’. Por outro lado, o inciso LVI do art. 

5º considera ‘inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 

meio ilícito’. Sendo assim, uma condenação criminal não pode se 

apoiar exclusivamente em gravação de conversa telefônica, se não 

tiver sido (a gravação) autorizada, por ordem judicial. nas hipóteses 

e na forma estabelecida pela lei. No caso, porém, – e isso ficou bem 

esclarecido nos votos dos eminentes Ministros Carlos Velloso e 

Paulo Brossard – a condenação não se apoiou apenas na gravação, 

mas em todos os demais elementos de convicção interpretados na 

sentença e no acórdão que a manteve.   

Não é nula, pois, a condenação, já que encontrou apoio nas provas 

lícitas com que foi justificada. Pouco importa que tais provas só 

tenham sido possíveis, depois da alegada violação ilícita do sigilo 

telefônico. Por essa violação, se realmente ocorreu, pode até, 

eventualmente, ser responsabilizada a autoridade que a praticou ou 

ordenou. Mas nem por isso ficarão invalidadas todas as demais 

provas posteriormente obtidas. A não ser assim, poderá ocorrer 

hipótese como esta: a Polícia grava, ilicitamente, uma conversa 

telefônica e com  isso toma conhecimento de que o marido foi o 

autor do homicídio, que vitimou sua mulher, e cujo corpo  estava 

desaparecido. Diante disso, a Polícia realiza diligências e consegue 

localizar o corpo da vítima e  verifica, pericialmente, que foi 

atingida por disparos de arma de fogo, identifica o revólver, 

localiza-o  em poder do marido, procede aos exames necessários e 

verifica que os projéteis encontrados na vítima  procederam daquela 

arma, que apresentava resíduos dos disparos recentes. Em seguida 

obtém depoimentos de testemunhas de que viram o marido, em 

companhia da mulher, num carro, assistiram a discussão  entre o  

casal, viram o marido efetuar os disparos, viram a vítima cair fora 

do veículo, viram-no levá-la para  dentro do carro, fugindo, em 

seguida, com o automóvel e a vítima, para lugar ignorado. Tais 
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testemunhas  reconheceram o acusado e a vítima. O marido 

confessa, perante a polícia e em juízo, que realmente matou a 

mulher, dizendo, inclusive, quais foram os motivos. E, no entanto, 

não se poderia apoiar a condenação em todas essas provas, 

minuciosas e cabais, só porque o fio da meada foi uma prova ilícita, 

como a gravação telefônica não-autorizada? 

Penso que não foi esse o propósito do legislador constituinte, ao 

considerar inadmissíveis no processo, apenas e tão-somente  as 

provas ilícitas, e não as provas lícitas obtidas paralelamente, 

posteriormente ou anteriormente. 

Peço vênia ao eminente relator e aos Ministros que prestigiaram seu 

douto voto, para acompanhar os votos dos eminentes Ministros 

Carlos Velloso e dos que o seguiram, indeferindo o habeas corpus. 

      Ministro Moreira Alves (voto oral) 

Voto: Sr Presidente, o que está em causa, neste habeas corpus, é o 

alcance do inciso LVI do art. 5º da Constituição, o qual  reza: 

‘São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos.’ Como se vê, não diz esse dispositivo que são nulos os 

processos em que haja prova obtida por meios ilícitos. Portanto, se 

num processo houver provas lícitas e provas ilícitas, a ilicitude 

desta não se comunica àquelas para que se chegue à absolvição por 

falta de provas, ou se anule o processo pela ilicitude de todas as  

provas produzidas. A prevalecer a tese dos que estão concedendo o 

habeas corpus, ter-se-á que a descoberta, por escuta telefônica 

ilícita, de uma pista que conduza à descoberta de uma poderosa rede 

de traficantes de droga, com a obtenção de provas cabais do tráfico, 

impossibilitaria em última análise que os traficantes fossem 

condenados porque – como ocorre no caso – a pista que conduziu 

àquela descoberta foi obtida por meio ilícito que  contamina todo o 

processo posterior, num verdadeiro bill de indenidade para esses 
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criminosos. Até a confissão em juízo feita por eles estaria 

contaminada pelo vício  da escuta telefônica inicial. O absurdo 

dessa conclusão, com a devida venia, demonstra a errônea  da 

premissa. Mas Sr. Presidente: a adoção de tese dessa natureza por 

essa Corte vai permitir que se subornem os maus policiais  para que 

simulem escutas telefônicas ilícitas para posterior declaração deles 

que se utilizaram desse meio para a descoberta do crime, o que 

invalidará o processo judicial posterior por essa pretendida 

contaminação. Por outro lado, Sr. Presidente, é de manifesta 

evidência que a legislação que estabelecer as hipóteses em que a 

escuta telefônica será lícita terá necessariamente de incluir  licita a 

dos crimes hediondos, como o é  crime relativo a este habeas 

corpus. O certo Sr. Presidente é que, na espécie, há provas lícitas da 

prática do crime, e estas,  até pela letra  simplesmente do inciso  

LVI do artigo 5º da Constituição Federal, não podem ser 

invalidadas pela ilicitude de uma escuta telefônica que não é sequer 

prova do crime, mas pista para a apuração das suas existências e 

autoria. Com   a devida venia dos que entendem em contrário, 

indefiro a ordem.  

 

Acórdão publicado no D7 de ?6.11.93. O voto proferido pelo Min. 

Sepúlveda  Pertence, relator, acompanhado pelos Ministros 

Francisco Rezeck, Ilmar Galvão, Marco Aurélio e  Celso de Mello; 

pelo indeferimento do habeas corpus votaram os Ministros Carlos 

Velloso, Paulo Brossard, Octavio Gallotti, Sydney Sanches, Neri da 

Silveira e Moreira Alves. Posteriormente, verificado o impedimento 

de Ministro  que votara com a corrente vencedora, o julgamento 
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teve de ser renovado e a ordem acabou sendo concedida por empate 

na votação. (Informativo STF n. 36) 42

 

Dentre os que têm idêntico entendimento está Barbosa Moreira: 43

 

A propósito: não merecerá particular reexame a precipitação em 

importar, de maneira passiva, a crítica – segundo não raro acontece 

à doutrina dos ‘frutos da árvore venenosa’, ainda mais em 

formulação indiscriminada, nua dos matizes que a recobrem no 

próprio país de origem? Será ela adequada à realidade do Brasil de 

hoje?  

 

Ampliar em tal medida, para os infratores atuais e potenciais – 

sobretudo na área, constantemente em expansão, da ‘criminalidade 

organizada’ – a perspectiva de escapar às sanções cominadas em lei, 

acaso contribuirá para satisfazer o generalizado clamor contra a 

impunidade, vista por tantos, com razões ponderáveis (e 

descontados alguns acessos de paranóia), qual fator relevante na 

aceleração do ritmo em que vai baixando o nível ético dos nossos 

costumes, políticos e outros? Devemos confessar, de resto, com 

absoluta franqueza, a enorme dificuldade que sentimos em aderir a 

uma escala de valores que coloca a preservação da intimidade de 

traficantes de drogas acima do interesse de toda a comunidade 

nacional (ou melhor: universal) em dar combate eficiente a praga do 

tráfico – combate que, diga-se de passagem, é também um valor 

constitucional, conforme ressalta da inclusão do ‘tráfico ilícito de 
                                                 
42  OSÓRIO, Silva Barbosa Sobrinho, organizador. A Constituição FEderal Revista pelo 

STF. São Paulo, Editora Juarez de Oliveira,2000, 55-56p; 
 
43 A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Revista Forense, 1997, 18p; 
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entorpecentes e drogas afins’ entre os ‘crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia’ (art. 5°,  XLIII). 

 

Da mesma forma deve ser interpretado  o art. 5º, XII da CF,  que  embora 

disponha sobre o sigilo de correspondência sem abrir exceção, não  contesta  a 

legitimidade do  art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, de admitir a 

interceptação de carta de presidiário pela administração penitenciária, como foi 

decidido pelo STF (HC 70.814, 1a  Turma, Rel.  Min.  Celso de Mello, RT 

709/418). 44  

 

Neste  último caso,  a própria legislação infraconstitucional em sua 

especialidade  em prol da  segurança do presídio justifica as violações das 

correspondências dos presos, sendo descabido afirmar depois a inadmissibilidade 

de utilizar as cartas como prova  no processo, porque obtidas por meios ilícitos, 

assim a  administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança 

pública,  da disciplina prisional ou de preservação  

da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, proceder a interceptação da 

correspondência dos presos porque a garantia constitucional da inviolabilidade da 

correspondência não pode se travestir em salvaguarda das práticas ilícitas. 

 

  Esta mesma tendência se manifestou também em outro julgado  da 3ª 

Turma do TRF da 2ª Região, no HC 95.02.22528, Rel. o Juiz Valmir Peçanha: 

 

O direito à inviolabilidade do sigilo de dados (e das comunicações 

telefônicas) está erigido à categoria de direito e garantia 

fundamental do indivíduo.  Tais direitos não são, porém, absolutos, 

cedendo em certas circunstâncias ao interesse público, como é o 

                                                 
44 Revista Trimestral de Jurisprudencia, SupremoTribunal FEderal, Brasília, Imprensa Nacional, 1996  v 709, 
418p; 
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caso de ‘estar servindo para acobertar crimes’ (RT 7271608).  A Lei 

n. 9.2.96196 não se aplica, entretanto, à comunicação que não se 

faça por meio do sistema de telefone, como é o caso da realizada 

via cabo e rádio.  Nesse caso, a violação do sigilo só pode ser 

concretizada com fundamento na relatividade da norma 

constitucional. 45

 

7.5. A ilicitude da prova e a Constituição Federal 

 

A Constituição Federal em seu capítulo concernente aos direitos 

fundamentais da pessoa institui  a inviolabilidade do sigilo geral  das 

comunicações e  dos dados, a  inviolabilidade da vida privada, da honra, da 

imagem,  do domicílio da vida privada, veda o emprego da tortura   e o tratamento 

degradante e desumano aos presos dentre outras garantias constitucionais que 

levam em conta precipuamente a pessoa humana e a construção do  ordenamento 

jurídico segundo o Estado de Direito. 

 

Destarte, toda vez que ocorre a violação destas garantias constitucionais 

com vista a realização do esforço probatório, a prova é considerada ilícita  ou 

obtida por meio ilícito, sem embargo da análise acurada da casuística pelo 

julgador, que é quem em última análise realiza o conceito do meio ilícito, sempre 

com vistas a  resguardar  todas as manifestações da esfera íntima, privada e da 

personalidade, a  que o texto  constitucional se refere. 

 

Nestes termos, a Constituição estabelece que  são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos (art. 5 º, LVI)   referindo-se   
                                                 
45 DAMÁSIO DE JESUS. Código de processo penal anotado. São Paulo, 14a  Ed. Saraiva 

1998, 135p; 
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peremptoriamente às provas ilícitas, como acima conceituadas  limitando o tema 

aos parâmetros já expostos.  

  

Ao prescrever expressamente a inadmissibilidade processual das provas 

ilícitas, a Constituição brasileira considera a prova materialmente ilícita também 

processualmente ilegítima, estabelecendo  uma sanção processual (a inad-

missibilidade) para a ilicitude material. 

 

Desta forma, as provas obtidas mediante ofensa da integridade física ou 

moral da pessoa,  tortura, coação grave,  invasão  da vida privada, violação  do 

domicílio de dados,  da correspondência ou das telecomunicações, porque  vão de 

encontro às vedações estabelecidadas pelas inviolabilidades constitucionais,  não 

podem ser utilizadas no processo para formação da convicção do juízo.  

 

Com isto,  o legislador constituinte pretendeu  pôr  fim a qualquer disenso 

na doutrina e na jurisprudência  quanto  a admissibilidade, no processo, de provas 

obtidas por meios ilícitos, mas algumas questões ainda podem colocar-se diante do 

texto constitucional – questões, aliás, que continuam dividindo doutrina e 

jurisprudência no mundo todo.  
 
A primeira diz respeito a admissibilidade  das provas ilícitas por derivação, 

ou seja, àquelas provas, em si mesmas lícitas, mas obtida  por intermédio da 

informação obtida pela prova ilicitamente colhida, conforme já se explicitou no 

tópico 6.4, até este momento, não obstante as investidas mais progressistas na 

direção da obtenção da verdade real, tem-se verificado  a prevalência da posição 

que impede no processo a utilização  das provas ilícitas por derivação. 
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O entendimento prevalente  é que as  provas obtidas por meios ilícitos ou  

aquelas que são delas derivadas são inadmissíveis à vista da Constituição Federal, 

entendendo-se como  ilícitas as  colhidas em infringência às normas do direito 

material,  configurando-se importante garantia em relação à ação persecutória do 

Estado a inadmissibilidade. 

 

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da posição 

preferente dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico, tornando 

impossível a violação de uma liberdade pública para obtenção de qualquer 

prova.46   

 

PROVA ILICITA - ESCUTA TELEFÔNICA - PRECEITO 

CONSTITUCIONAL -REGULAMENTAÇÃO.  Não é auto-

aplicável o  inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal.  

Exsurge ilícita a prova produzida em período anterior à 

regulamentação do dipositivo constitucional. 

PROVA ILÍCITA – CONTAMINAÇÃO.  Decorrendo as demais 

provas do que foi levantado via prova ilícita, contaminação 

daquelas, motivo pelo qual não subsistem.  Precedente: habeas-

corpus n. 69.9121RJ, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence 

perante o Pleno, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 

de março de 1994. (STF - HC 73510/SP - 2'Turn Min.  Marco 

Aurélio, DJU 12.12.97) 

 
                                                 
46 GARCINDO FILHO, Alfredo de Oliveira, organizador, Jurisprudência Criminal do 

STF e STJ, Curitiba, 5a Ed. Edição do autor, 1999, 386p; 
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Prova ilícita: interceptação inválida, não obstante a autorização 

judicial, antes, porém, da Lei 9.296196, que a disciplina, conforme 

exigência do art. 5, XII, da Constituição (cf.  HC 69.912, Plen, 

16.12.93, Pertence, RTJ 1551508): contaminação das dentais provas 

– a partir da prisão em flagrante e da apreensão do tóxico 

transportado por um dos co-réus – porque todas contaminadas pela 

ilicitude da interceptação telefônica, que as propiciou (fruits of the 

poisonous tree): precedentes (HHCC 69.912, cit; 70.277, I'T 

14.12.93. RTJ 1541) 

A doutrina da proscrição dos fruits of the poisonous tree é não 

apenas a orientação capaz de dar eficácia à proibição constitucional 

da admissão da prova ilícita, mas também a única que realiza o 

princípio de que, no Estado de Direito, não é possível sobrepor o 

interesse na apuração da verdade real à salvaguarda dos direitos, 

garantias e liberdades fundamentais, que tem seu pressuposto na 

exigência da legitimidade jurídica da ação de toda autoridade 

pública. (STF - HC 75545/SP - 1' Turma, Rei. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJU 09.4.99) 

 

 Não obstante este entendimento extremado, Scarance Fernandes,47 citando  

Greco Filho (Tutela.., p. 111-112) ao  lembrar  que houve, quando da Constituinte,  

opção por uma das correntes doutrinárias que procurava equacionar o problema.  

Uma delas entendia que as provas teriam validade, ou não, independentemente da 

ilicitude que gerou a  obtenção, devendo a ilicitude ser apurada e punida 

separadamente,  sem, porém, que houvesse  contaminação  da prova. 

 

                                                 
47 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo, 2a Ed. 

Revista dos Tribunais, 2000, 341p; 
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  A segunda corrente entendia  que a obtenção ilícita da prova pode levar a 

sua ilicitude e conseqüente inadmissibilidade, mas desde que o bem jurídico 

sacrificado com a ilicitude tenha sido um bem de maior valor que o bem obtido 

com a apresentação da prova – teoria da proporcionalidade, de origem alemã. 

 

Finalmente a terceira corrente, atualmente predominante na doutrina e 

jurisprudência brasileira,  que entende que a obtenção ilícita sempre contamina a 

prova,  impedindo sua apresentação e validade judicial. 

 

Argumentam os "legitimistas " que a prova de origem ilícita não pode 

tornar-se lícita posteriormente, que o beneplácito oferecido pelas outras correntes 

favorece e estimula a ilicitude, podendo gerar o contrasenso de punir aquele que 

teve o seu direito violado pela prática da ilicitude desde que o resultado da prova 

fosse válido e que a admissão da prova ilícita equivaleria a fazer-se justiça pelas 

próprias mãos, onde os fins justificariam os meios. 

 

Contudo, vai tomando corpo entre nós a aceitação da teoria da 

proporcionalidade, visando-se evitar a aplicação muito rígida do inc.  LVI do art. 

5º, quando a ofensa a determinada vedação constitucional é feita para proteger 

valor maior também garantido pela Constituição. Neste sentido também sinaliza 

Ada Pelegrini:48

 

 Note-se, aliás, que o princípio da proporcionalidade vinha sendo 

adotado por parte da doutrina brasileira e foi acolhido, em via 

jurisprudencial, pela 5' Câmara do TJ do Rio de Janeiro (AI 7.111, 

julg. em 28.11.83, Rel.  Barbosa Moreira, in Direito Aplicado, do 

                                                 
48 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal. São Paulo, 2º Ed, 

Editora Revista dos Tribunais, [s.d.]. 121p; 
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mesmo autor, Rio, 1987, pp. 164 e ss.). A decisão admitiu a prova 

obtida mediante interceptação clandestina das conversas telefônicas 

do cônjuge suspeito de adultério pelo outro, em face do princípio da 

proporcionalidade, cotejando-se, de um lado, o direito à intimidade 

e, do outro, o direito à prova.  Observe-se, porém, que o direito à 

prova é sempre limitado pelas regras de exclusão, e que – se forem 

esses os interesses em jogo – não se poderia excluir nenhuma prova 

ilícita que fosse a única possível nas circunstâncias concretas. 

 

Da mesma forma a jurisprudência já consolidou o entendimento da 

admissibilidade da prova ilícita pro-reo, quando aquela prova é o único meio do 

qual o réu dispõe para revelar a sua inocência; e isto porque  os direitos  e 

garantias fundamentais não podem ser entendidos de forma  estanque e em  

sentido absoluto, em face da natural necessidade de legitimação da  aplicação da 

regra jurídica, que exige sempre uma aplicação sistêmica, vetor de uma  

interpretação teleológica, harmônica e global das garantias  constitucionais, afim 

de que  estas não se  exauram em si mesmas. 

 

Afinal, seria  inaceitável e ilegítimo  que o acusado fosse condenado 

apenas porque a demonstração de sua inocência só pôde ser realizada por prova 

obtida por meio ilícito embora verossímil; destarte o que se constata é que  a 

proteção àvida do juiz de direito aos  conceitos absolutos expressos nas garantias 

constitucionais nem sempre resulta na verdadeira justiça, contribuindo muita vez 

para o desprestígio do Poder Judiciário. Neste sentido ainda Scarance Fernandes,49 

insistindo com Greco Filho e outros: 

 

Greco Filho, Tutela.... p. 112-113, diz que o ‘texto constitucional 

não pode ser interpretado de maneira radical.  Haverá situações em 
                                                 
49 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, 2a  Ed. Revista dos 
Tribunais, 2000, 81p; 
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que a importância do bem jurídico envolvido no processo e a ser 

alcançado com a obtenção irregular da prova levará os tribunais a 

aceitá-la.  Lembre-se, por exemplo, uma prova obtida por meio 

ilícito mas que levaria à absolvição de um inocente.  Tal prova teria 

de ser considerada porque a condenação de um inocente é a mais 

abominável das violências e não pode ser admitida ainda que se 

sacrifique algum outro preceito legal.  A norma constitucional de 

inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito vale, portanto, 

como regra, mas certamente comportará exceções ditadas pela 

incidência de outros princípios, também constitucionais, mais 

relevantes’.  Também Celso Ribeiro Bastos e Yves, Gandra 

Martins, Comentários à Constituição do Brasil.... v. 2, p. 275-276, 

admitem a proporcionalidade, ao aceitar que o preceito 

constitucional do art. 5.', inc.  LVI, ‘deve ceder naquelas hipóteses 

em que a sua observância intransigente levaria à lesão de um direito 

fundamental ainda mais valorado’, referindo regras de imposição 

obrigatória: ‘A primeira delas é a de que a  

prova a ser feita valer seja indispensável na defesa de um direito 

constitucional mais encarecido e valorizado pela Lei Maior do que 

aquele cuja violação se deu.  Em segundo lugar é necessário que a 

produção desta prova se faça na defesa do réu e não a favor do 

Estado, entendido este como autor da ação penal.  E finalmente a 

prova deve ser acolhida quando aquele que a exibe não teve 

nenhuma participação, quer direta ou indireta, no evento 

inconstitucional que a ensejou.’ 

 

 8.  A prova ilícita e o processo penal 

 

Genericamente a  prova é o mecanismo pelo qual se tenta estabelecer a 

verdade de uma alegação ou de um fato, na esfera criminal, conforme se verá no 
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próximo item, o magistrado tem todos os poderes para realizar as diligências 

necessárias a cognição dos fatos, autorizado por normas infraconstitucionais, não 

obstante essa liberdade na produção da prova não pode equivaler ao arbítrio ao 

ponto de admitir o emprego de métodos que atentem contra a integridade  da pessoa 

do acusado ou do ofendido, através de meios físicos ou psíquicos, ou ainda que 

violem arbitrariamente a sua intimidade e a sua privacidade sem justa causa. 

 

Até porque  por princípio elementar de verossimilhança do fato ou da 

alegação sub judice, não se pode deixar de imaginar que a prova  produzida por 

esses meios excusos  seja contaminada  pelo  vício  a ponto de se traduzir  em falta 

de correspondência com a realidade dos fatos,  ficando  prejudicada a credibilidade 

das provas resultantes, porque trarão a marca dos meios inidôneos pelos quais   

foram obtidos. 

 

Através da prova, busca-se,  com o processo,  a reconstrução verossímil  da 

história do fato tido como criminoso; acontecimentos, coisas e circunstâncias  

relevantes e úteis para formar a convicção do julgador acerca  do ocorrido são 

considerados para que possa dar uma resposta acerca do fato típico quanto a sua 

autoria, materialidade e demais circunstâncias judiciais que o cercam. 

 

Conforme já foi dito no ponto 3,  quanto aos fatos, excepcionalmente 

independem de prova : 

a) os fatos inúteis à apuração da causa 

b) os fatos notórios.   Ex. O presidente Vargas suicidou-se, não foi 

assassinado  

c) os fatos em relação aos quais exista presunção legal. Ex. São 

inimputáveis os menores de 18 anos 
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Entretanto em sede de processo penal,   mesmo  os fatos  admitidos ou 

aceitos pelas partes (incontroversos) necessitam  ser provados,  vez que ali vigora 

o princípio da verdade real, não podendo o juiz tomar como verdadeiros os fatos 

apenas porque as partes o admitiram, desta forma, a simples alegação da acusação 

e o silêncio do Réu  não isentam o órgão acusador de produzir a prova do fato que 

lhe foi imputado.  

 

O indiciamento  físico da autoria do evento criminoso, tal como ocorre em 

variadas legislações estrangeiras, está afeta à autoridade policial, sendo que o 

inquérito se encontra fiscalizado pelo Ministério Público, que orienta a prova e é o 

responsável pela função persecutória. Outrossim, concluída  a primeira fase da 

apuração física, material, e plena do regime inquisitório afeta à polícia dotada e 

disciplinada rigorosamente à lei, segue-se  a segunda fase de que se  incumbe o 

juiz, através da investigação psíquica do fato, com a persecuti. o criminis oferecida 

pelo Ministério Público. 

 

Será através da credibilidade, maior ou menor da prova, que se vai aferir  

afinal a imputação do fato criminoso atribuído ao acusado. Na fase da apuração 

inquisitória dado o despreparo da polícia judiciária,  seu  desaparelhamento e seus  

maus costumes,  propicia-se oportunidade a abusos,  excessos, e até a constante 

menosprezo da lei penal, não obstante a função do órgão acusador demande a 

verdade real dos fatos para viabilizar o seu exercício válido e socialmente 

recomendado com vistas a legitimar o processo judicial de atuação.  

 

 Os meios de prova correspondem a tudo o que, direta ou indiretamente, vá 

ao encontro da verdade real.  O Código de Processo Penal exemplifica, citando  a 

prova testemunhal,  documental, pericial etc... A enumeração, entretanto, não  é 

taxativa, podendo servir de prova outros meios não previstos em lei, a exemplo 

dos bancos de dados, imagens, gravações, filmagens, fotografia e tudo o mais que 

seja admissível na busca da verdade real. 
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  Segundo  uma das classificações propostas pela doutrina, as provas 

podem ser classificadas: 

  

quanto à natureza: 

    direta – quando a prova por si só demonstra o caso controvertido; 

indireta – é a prova que demonstra um fato do qual se deduz um fato 

que se quer demonstrar; 

                          quanto à origem: 

 originária – quando não há intermediários entre o fato e a prova, a 

exemplo da testemunha ocular; 

 derivada – quanto existe intermediários entre o fato e a prova, 

testemunho do testemunho, a apreensão de substância entorpecente  

em virtude de mandado judicial decorrente de escuta telefônica;  

                         quanto à fonte:  

 pessoal – tem como fonte alguma manifestação humana, 

testemunho, confissão,  prova pericial, gravação; 

   real – tem como fonte a apreciação de elementos físicos distintos da 

pessoa humana, o cadáver, a arma do crime; 

 

 Segundo o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência, 

todas as provas são admissíveis em princípio. Não obstante o art. 5º, LVI  da 

Constituição Federal  obsta a que as  partes  violem  normas legais e morais  para 

sua obtenção no processo, assim a prova ilícita não se prestaria em princípio à 

demonstração de prática de infração penal, nem como sustentação ao inquérito 

policial nem como fundamento para a condenação.  Da mesma forma, como já foi 

dito, a  tendência jurisprudencial e doutrinária  majoritária é  considerar 
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inadmissível a prova ilícita por derivação, o que não significa necessariamente a 

nulidade do processo, mas tão- somente o seu não-reconhecimento para a 

formação do convencimento do juízo por via da sua   não-admissibilidade no feito, 

devendo a prova maculada pela ilicitude ser desentranhada dos autos.  

 

Outrossim,  predomina o entendimento de que, as provas ilícitas ou 

ilegítimas, porquanto vedadas, não devem ser introduzidas no processo. Se 

anexadas aos autos, devem ser desentranhadas. Da mesma forma, data venia aos 

seguidores de Alan Kardec, não se admite também a produção de prova com in-

vocação do sobrenatural  por incompatíveis com a realidade humana.  O juiz 

deverá sopesar  as provas existentes nos autos, formando livremente seu 

convencimento, ex vi da posição majoritária do momento, única e 

exclusivamente,  e em qualquer circunstância, a partir das provas licitamente  

obtidas – o que nem sempre, pelo nosso limitado descortínio,   significará a 

solução mais justa, conforme se procurará  demonstrar mais adiante. Para tanto, o 

magistrado deverá agir excluindo as provas ilicitamente obtidas, sejam elas 

originárias ou derivadas, não importando a sua verossimilhança com o fato 

probando,  fundamentar-se-á  o decreto absolutório ou condenatório,  a partir  da 

indicação dos caminhos intelectuais que o permitiram  chegar às suas  conclusões 

sem transigência com as limitações do imperativo constitucional.    

 

      8.1. A prova ilícita e o princípio  da verdade real no processo penal 

 

Entendemos que este  princípio  pode servir tanto à defesa quanto  à 

acusação, desmistificando os abstratos dogmas  legislativos, que devem submeter-

se à realidade concreta dos fatos,  sobretudo face ao crescente desprestígio que 

experimenta o Poder Judiciário e aos avanços da criminalidade organizada que se 

institucionaliza e se legitima frente a uma população  carente e mesmerizada com 

os avanços da impunidade. 
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Alguém confessa a prática de um crime de roubo, flagrada mediante o 

emprego de escuta clandestina,   e indica a pessoa com a qual está o produto do 

crime (prova obtida ilicitamente); a autoridade policial, com mandado judicial, 

ingressa na residência indicada e consegue apreender a coisa obtida com a prática 

infracional (prova obtida licitamente, mas que derivou da escuta). Que posição  a 

respeito deve adotar o julgador? 

 

Assim como  Barbosa  Moreira, 50 defendemos a importância da análise  da 

proporcionalidade da  prova ilícita pro societate ou pro-reo, levando-se em conta a 

pluralidade e a articulação sistêmica   dos valores constitucionais protegidos, 

tomando-se em melhor lugar os dispositivos que valorizam a dignidade da pessoa 

humana, até  porque se ao  próprio Estado não interessa  a punição do inocente, da 

mesma forma nos parece inaceitável  a impunidade do verdadeiro culpado, com  o 

emprego  de seu direito de privacidade em favor da prática delitiva.   

 

Os que defendem a inadmissibilidade absoluta da prova ilícita entendem 

que a produção em juízo de prova ilícita não deve ser admitida, menos porque se 

trate de um  problema de nulidade e  mais de não aceitação da prova. Raciocinam 

como se a prova, por verossímil que seja,  não houvesse  sido realizada, 

entendendo-se a solução mais correta o seu desentranhamento dos autos.    

 

Observa-se que não há no Código de Processo Penal dispositivo que 

determine o desentranhamento da prova ilícita, in casu aplica-se, por interpretação 

extensiva, o art. 145, IV, do CPPB que determina o desentranhamento de 

documento considerado falso, bem como das interceptações telefônicas ou grava-

ções clandestinas  que se constituem pela casuística forense  provas documentais 

obtidas por meios ilícitos e devem também ser desentranhadas.  O mesmo 

                                                 
50 A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Revista Forense, 1997, v337 , 125-134p; 
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dispositivo serve, por analogia, para o desentranhamento de outras provas obtidas 

por meios ilícitos,  assim o auto de apreensão de coisas encontradas na residência 

de determinada pessoa, quando houve violação do domicílio. 

 

Se a prova é obtida antes do oferecimento da denúncia e é imprescindível 

para a persecução criminal, o inquérito está fadado ao arquivamento ou ao 

trancamento por via do habeas corpus.  

 

Se a prova é obtida após a denúncia ou queixa, a questão da ilicitude será 

proposta nas alegações finais ou, antes, através de petição.  

 

 Acolhida a alegação, deve o juiz, conforme preconizado, determinar o 

desentranhamento da prova antes da sentença, a fim de evitar que possa influir no 

julgamento da causa.  Não aceita a argüição de ilicitude, se o réu ficar prejudicado 

poderá impetrar habeas corpus para obter o desentranhamento da prova antes da 

decisão.  

  

Permanecendo a prova nos autos e vindo o juiz a proferir sentença, poderão 

as partes impugná-la mediante o recurso de apelação,  alegando nas suas razões, 

como matéria preliminar, a questão da ilicitude.  Uma vez no juízo do 2º grau, 

variam as soluções, sendo o recurso da sentença condenatória interposto pelo réu.    

 

 Se, em virtude do desentranhamento, a prova se torna frágil, deve o réu ser 

absolvido,  contudo será ainda considerado culpado se, apesar da retirada da prova, 

houver suficiência de elementos que sustentem  a condenação.  

 

 Quando se trata de recurso de absolvição, entendendo o Ministério Público 

que a prova produzida pelo réu é ilícita,  a posição majoritária  é de que o tribunal 
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não excluirá a prova se aquela prova é o único meio disponível e suficiente para 

provar a inocência do Réu, todavia, se a situação se mantivesse inalterável sem a 

prova ilícita, havendo outros meios razoáveis para a absolvição, a solução seria o 

desentranhamento dos autos. 

 

Já se cristalizou na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que  a 

prova ilícita em favor do réu deve ser admitida quando seja meio eficaz de evitar 

condenação injusta, entretanto,  não deverá o tribunal determinar o 

desentranhamento  quando, sem a prova,  isto importaria na condenação do réu.    

 

Nos processos de júri, a questão da prova ilícita se torna mais complexa em 

face da circunstância especial do julgamento pelos jurados.  Tendo-se em vista que 

estes não fundamentam a decisão, não há como saber qual foi o grau de influência 

exercido sobre eles pela prova ilícita.  Sendo obtida antes, o juiz, ao pronunciar ou 

impronunciar o réu, deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, não a 

levando em conta na sua decisão.  Mas se a prova permaneceu até o julgamento 

em plenário pelos jurados, o tribunal, em habeas corpus ou recurso, deverá 

determinar o desentranhamento e, em seguida, anular o julgamento para que outro 

se efetive.  Não tem o tribunal condições de avaliar o grau de influência da prova 

sobre os jurados. 

 

 

O princípio da verdade material, corresponde à busca, pelo juízo penal, da 

averiguação da  verdade histórica dos fatos, e não apenas daquela parcela de 

verdade levada aos autos pelas partes. Por outro lado,  no processo civil,  vigora o  

princípio da inércia da jurisdição e da preponderância da iniciativa das partes na 

produção da prova,  em princípio, somente   o conhecimento que foi trazido pelas 

provas carreadas aos autos poderá ser levado em conta  para o convencimento do 

juízo, podendo o juízo satisfazer-se  com a verdade formal, que resultou verdadeira 

unicamente da verdade expressa nos autos.  
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O processo penal, porque tem por objeto interesses sociais em conflito e o 

sentimento comunitário de justiça, para se legitimar  deve fazer preponderar  o 

senso comum  da verdade,   revelando a realidade tal qual ela se apresenta de fato, 

de forma a conduzir a maior segurança possível acerca da verossimilhança dos 

fatos em exame. Para tanto o juiz, na direção do processo, intervirá sempre que a 

necessidade exigir a reprodução fiel dos acontecimentos. O processo penal 

demanda mais do que  a  mera probabilidade, que é a preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. O processo penal exige a certeza tanto quanto possível. 

 

A função judicial de fato  demanda a verdade real dos  acontecimentos para 

viabilizar o seu exercício válido e socialmente recomendado. Mesmo na esfera 

cível, onde é menor o poder de intervenção do magistrado, sobretudo em sede de 

direitos indisponíveis, impõe-se o primado da verdade real  também  na área 

administrativa tributária, eleitoral (recordemos do princípio de que se deve 

aproveitar sempre o voto buscando apreender a vontade expressa pelo eleitor); 

porque não se pode compreender que a justiça chancele o processo  que  reconheça 

os fatos de forma dissociada da realidade, especialmente em sede de Direito 

Público.  Isso,  em razão da  eminência em que se encontra o poder estatal, que 

tem por fim assegurar o equilíbrio social, e que, para tanto, deverá  assegurar  a 

efetiva aplicação do direito, praticando todos os atos tendentes a justificar os 

fundamentos da pretensão punitiva, que deve atender à averiguação e ao 

descobrimento da verdade real. 
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Maurício da Rocha Ribeiro 51  nos fala dos desdobramentos do princípio da 

verdade real expressos na lei processual penal:  

 

A verdade real, como princípio informador do sistema de admissão 

e valoração das provas no processo penal, comporta três desdo-

bramentos, intimamente relacionados, expressos na lei adjetiva 

penal, a saber:  

A – Não taxatividade dos meios de prova (art. 155) – não se 

limitam os meios de prova no processo penal; qualquer diligência 

probatória apta a esclarecer a verdade é admissível. 

B – Livre convencimento (art. 157) – busca o Juiz a certeza sem 

obstáculos ou limitações na valoração da prova, dentro de uma 

motivação lógica que ele deve expor na decisão. 

C – Iniciativa probatória judicial (art. 156, 21 parte) – o Juiz não 

espectador inerte da produção de provas, aparecendo como titular 

de um poder autônomo de investigação, podendo ordenar de ofício 

as provas que lhe parecerem úteis à completa apuração da verdade. 

Diversos outros dispositivos do CPPB  consagram a busca da 

verdade material como princípio processual a ser observado pelo 

aplicador da lei.  É o caso dos arts. 209, 234, 407, 502, 538, 616, 

entre outros, que impõem ao Magistrado o poder-dever da pesquisa 

da verdade real. 

  

A doutrina européia valoriza sobremaneira tais proposições. 

Partindo do princípio de que a prova é a alma do processo, a 
                                                 
51 RIBEIRO, Maurício da  Rocha. Alcance e limitações do princípio da verdade real. In: 

TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de. (coord). Livro de estudos 

jurídicos.  Rio de Janeiro : Instituto  de Estudos Jurídicos, 1993. v. 8, 200p; 
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descoberta da verdade é por muitos apresentada como finalidade 

imediata do processo penal. 

 

Destarte, no momento em se considera que a lei veda  absolutamente a 

admissão da prova ilícita, como justificar não salvar um acusado de uma situação 

incriminadora sabendo-o inocente do fato imputado? Como ignorar a única prova 

que  veio ao encontro da verdade perseguida, se embora de origem ilícita não foi 

possível obtê-la de outra forma, dado inclusive as circunstâncias de tempo e 

espaço em que foi possível produzi-la? É nosso entendimento que a verdade 

material deve ser sempre perseguida e prevalecer.  

 

A justiça alemã tem-se manifestado flexível a situações graves e 

conflitantes, indicando a necessidade de avaliação dos bens e valores jurídicos em 

contraste, pelos princípios da  proporcionalidade e da razoabilidade, da mesma 

forma tem-se orientado os tribunais americanos. De acordo com Francesco 

Chimenti: 52

 

Em numerosos casos concretos, pode-se verificar as injustiças e até 

ilicitudes, em confronto com outros princípios legislativos, da exi-

bição em juízo da proibição da prova ilícita, hoje, elevada a 

princípio constitucional. 

Ora, o depoimento de uma testemunha que viola o segredo pro-

fissional – art. 207, CPP. e art. 154, Código Penal – ou intercepta 

carta, cujo conteúdo elucida a verdade dos fatos que se dizem 

criminosos por engano, artigos 233 do CPP. e 151, Código Penal, 

são fatos que não chegam a subverter os alicerces da sociedade.  

                                                 
52 CHIMENTI, Francesco. O processo penal e a verdade material: teoria da prova. Rio de 

Janeiro:, 10º Ed, Forense, 1995. 93p; 
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Esses meios têm sofrível permissibilidade se, através de sua 

utilização, conseguem salvar bens jurídicos mais importantes, se for 

talvez para absolver o acusado. 

O mesmo pode dizer-se de confissões e gravações obtidas com esse 

fim, embora  praticados de modo criminoso e avaliados em cada 

caso concreto. Em qualquer circunstância afigura-se-nos que o 

interesse individual e social devem ser, cada vez mais protegidos, 

mas de conformidade e nos estritos limites de um juízo de 

fidelidade. 

Como ocorre em alguns sistemas jurídicos adotados por alguns 

países, parece-nos que não se deve continuar a fazer dos juízes 

função anacrônica diante da realidade e dos fatos concretos ‘coram 

populo.’ 

O entendimento jurídico de que se deve perseguir a autenticidade 

com mais perspicácia e garra, com prevalência do interesse social 

sobre o particular, muitas vezes até com prejuízo deste, encontra 

respaldo nas leis judiciais penais do Velho Mundo, onde se 

persegue  mais seriamente a procura dos fatos reais.  Dessa origem 

de pensamento jurídico, é inconteste a filosofia de nossa lei judicial 

penal, já com fortíssimas influências cristalizadas na recente lei 

judicial civil brasileira  nº 5.869 de 18 de janeiro de 1973. 

É preciso aceitar que o juiz está em contato com os conflitos 

ocorridos na vida social e, por isso, não deve ficar tolhido ante as 

situações que a lei busca solucionar, visando à composição e um 

estado de justiça.  Inúmeras vezes, a própria lei judicial estatui 

restrições inadequadas aos anseios coletivos e sem possibilidades de 

dar ao julgador meios de soluções diversas do texto jurídico 

limitador da sua convicção e conseqüentemente, de sua atividade 

judicante.  Por isso, o magistrado não deveria encontrar limites, de 
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quaisquer natureza, impedindo-o de fazer a pesquisa da verdade 

material e da justiça do caso. 

 

 Assim, entendemos  que quando a ordem pública se encontra comprometida, 

quando se acham em jogo razões que não se relacionam com uma só pessoa mas 

com outros e com a sociedade, impõe-se um  conceito distinto para impedir que o 

desequilíbrio produzido pelo entendimento inadequado da lei conduza à ruptura 

com os ideais maiores da justiça. 

 

       8.2. A prova ilícita no processo civil  

 

O  Código do Processo Civil motiva e impulsiona  o juiz para dar às partes 

soluções finais autênticas e verdadeiras para  resolver cada caso.  Isto porque, 

mesmo em se tratando de interesses privados, a lei não se contenta com qualquer 

solução, mas, aquela que é real, conscientizando, em cada caso, o juízo de 

fidelidade. 

 

A própria lei judicial civil, em variadas passagens, já se pode afirmar que 

visa a verdade substantiva. É que o Direito que deseja alcançar ou contentar-se 

com a verdade formal autoriza uma farsa, um ludibrio às partes que pedem justiça 

ao Poder Judiciário. 

 

Pode-se verificar que ilustres juristas já defendem a verdade material no 

processo civil e com razões sobejas a mais, a veracidade  é muito mais exigível no 

processo penal.  

 

Para ver coroada uma pretensão, esta deve ter embasamento jurídico, 

amparado na prova que se constitui pressuposto do direito. A alegação, por mais 
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enfática e impressionante que possa vir a ser em si própria, não constrói nada sem 

o substrato probatório.   

 

Allegatio et non probatio quasi non allegatio é o entendimento e a 

sabedoria, sobejamente encontrados nos repositórios e monumentos jurídicos da 

antigüidade.  Quem bate às portas do Poder Judiciário supõe, ou espera ter, 

efetivamente, um amparo legal. 

 

A pessoa que vai a juízo deve manifestar todo o esforço para assegurar a 

pretensão expressa no requerimento.  Mas nesse modo de proceder há que atender 

a um interesse, porque, embora não exista obrigação alguma de pautar-se desta ou 

daquela forma, abstendo-se de provar o alegado, o postulante, se não o fizer, será o 

maior prejudicado.  

 

 A regra de investigação da verdade, porém, não deve ser estudada 

isoladamente, no processo civil a iniciativa da instrução pertence em primeiro 

lugar  às partes, conforme expressa o art. 130 do CPC, constituindo a atividade do 

juízo meramente  supletiva da iniciativa das partes.  A  iniciativa probatória 

judicial é, dessa forma, atividade subsidiária ou, em outras palavras, meramente 

supletiva da atividade principal, que são as diligências promovidas pelas partes. 

 

Não obstante, encontrando-se autor e réu em pé de igualdade, com o juiz se 

sobrepondo a ambos,  não pode ser o processo, tão-somente um conjunto de atos 

que se justifiquem em  si mesmos, o processo deverá sempre ser o  instrumento de 

investigação da verdade, para o prestígio do poder judiciário, o contrário  seria 

reduzir o juiz a mero zelador da regularidade do procedimento. 
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O que se busca, é não é vincular o julgador a um sistema de provas legais, 

no qual sua atuação esteja limitada à aplicação de regras obrigatórias sobre a 

admissibilidade e valoração das provas. Pressupõe-se a livre avaliação da prova 

pelo julgador, sem a sua desvinculação da legalidade na escolha da prova, que 

deve vir expressa na motivação da sentença. 

 

Tarefa das mais simples é visualizar  os limites a que está adstrito o juiz, na 

coleta e apreciação das provas, se voltarmos as atenções para os verdadeiros 

objetivos do processo.  Mas este deve ser entendido como vetor de aplicação e  

materialização de justiça que só se legitima pelo império da verdade, dentro de 

uma política de valorização de um sistema jurídico que respeite fundamentalmente  

os valores inerentes à dignidade do ser humano. Esta concepção política do 

processo é a única possível, à luz do Estado de Direito moderno. 

 

Adotando-se tal interpretação, é fácil perceber que o processo deve ser 

compreendido à luz dos direitos  individuais fundamentais; estes, por sua vez, 

vinculam os procedimentos e os atos jurisdicionais, não obstante o  processo deva 

ter por escopo a efetivação da proteção  dos  bens jurídicos maiores,  sem  

dispensar o  raciocínio  de cunho social-político-axiológico com vistas a 

legitimação e afirmação da justiça como um valor real e ideal a ser perseguido, 

inclusive  no campo da análise e  da admissão da  prova. 

 

O exame da chamada prova ilícita, nos limites do processo civil, insere-se 

no contexto do art. 332 do CPC.  O código admite todos os meios legais, desde 

que moralmente legítimos, como hábeis para provar a verdade dos fatos.    

 

O elenco previsto no  CPC é  exemplificativo e não se exaure nos meios 

expressamente previstos pela legislação civil, tais como prova pericial, prova 

testemunhal etc...  As partes, na busca de demonstrar fatos relevantes e pertinentes, 
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podem valer-se de meios não previstos taxativamente na Legislação Processual 

Civil, desde que sejam moralmente legítimos, como, por exemplo, o 

reconhecimento de pessoas ou coisas ou a exumação – para fins de exame de DNA 

–, previstos na Legislação Processual Penal que, por sua vez, subsidiariamente são 

em tese admissíveis também em processo civil.  Entretanto os limites para os 

meios extralegais estão submetidos ao exame  subjetivo do julgador, pois 

dependerá da conferência de seus valores sociais, nem sempre constantes para todo 

o universo cultural da sociedade em que se insere.  O julgador, para definir e 

cotejar o  “moralmente legítimo ",  deverá buscar a legitimidade para sua 

fundamentação não de acordo com sua moral individual, mas na moral média da 

sociedade onde se insere, pois é esta quem sofrerá  as perturbações decorrentes do 

meio probatório utilizado.  Outrossim, impõe-se um juízo de admissibilidade da 

prova  que  não esteja sujeito  aos valores éticos-sociais individuais do julgador, 

mas vinculado  a uma moral social. 

 

Se a prova ocupa lugar de destaque nos estudos processualísticos,  é porque  

é  inegável que o cerne da controvérsia se situa na busca da verdade real  sobre os 

fatos. 

 

Ao autor, cabe o ônus de alegar os fatos para possibilitar sua apreciação 

pelo julgador.  Neste passo cumpre ao contraditório impedir que a parte ré silencie 

sobre os fatos que lhe são desfavoráveis ou os exponha de forma dissociada da 

realidade. 

 

No processo civil, a  parte silente, autor ou réu, sofre os efeitos de 

desconhecer o julgador sua versão dos fatos ou os fatos diversos que poderia 

alegar, aceitando, como verídicos, os fatos alinhavados pelo adversário. 
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Quanto aos fatos objeto do processo propriamente dito, de relação a eles 

pode ocorrer  que  as partes sejam  concordes extraindo, porém, diversas 

conseqüências jurídicas de acordo com as respectivas pretensões. Em geral as 

partes divergem sobre os fatos, apresentando diferentes versões, mas não raro uma 

das partes concorda com os fatos articulados pelo adversário, mas apresenta outros 

fatos, impeditivos, extintivos ou modificativos das conseqüências que pretende a 

parte adversa. 

 

No primeiro caso basta ao magistrado cabe extrair conseqüências jurídicas 

dos fatos que lhe foram trazidos que em tese são definidas de lege ferenda.  Afinal,  

se  os fatos são incontroversos, o exame do mérito se restringe a matéria de direito,  

sendo desnecessária a produção de provas, posto que sobre aqueles fatos inexiste 

controvérsia. 

 

Contudo, se há controvérsia quanto aos fatos ou a eles se opõe  novos 

elementos com as inevitáveis conseqüências jurídicas,  o contraditório demonstra 

que ao menos uma das partes silenciou ou apresentou versão distorcida sobre os 

fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, e por conseguinte se faz 

necessária  a produção de provas sobre o alegado. Daí porque a prova é o centro 

principal do processo contencioso, do qual se extraem os elementos essenciais para 

a realização da justiça. 

 

Como conseqüência direta, portanto, do ônus de alegar surge o ônus de 

provar os fatos ou a versão articulada, sendo que a lei determina a  distribuição do 

encargo  probatório de acordo com a alegação, quem alega tem o ônus de  provar 

(art. 333). Entendendo-se como ônus o exercício de uma faculdade, um requisito 

para a obtenção de uma vantagem, de um interesse próprio, no caso, o acolhimento 

de sua pretensão. 
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Conforme já foi explicitado no cap. 3, são dispensados de prova os fatos 

notórios,  os fatos incontroversos e os fatos sobre os quais existe presunção legal 

de existência ou veracidade, bem como admite-se a inversão do ônus de prova  por 

convenção das partes ou por norma específica, como ocorre com o direito do 

consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, VIII), a critério do julgador, e a 

favor do consumidor, quando forem verossímeis as alegações ou for o mesmo 

hipossuficiente, atribuindo o ônus ao mais apto ou melhor capacitado para dele se 

desincumbir. 

 

 O ônus de provar  é o meio utilizado para demonstração, em  sentido 

subjetivo, da verdade sobre os fatos alegados, cujo produto vai determinar a 

formação da convicção íntima do juízo.  Destina-se fundamentalmente à 

demonstração de fatos, embora excepcionalmente possa se provar o direito – a 

existência de norma jurídica –, estadual, municipal, estrangeira ou 

consuetudinária, desde que  não seja pertinente ao local onde o magistrado exerça 

suas funções, cujo conhecimento se presume obrigatório. 

 

Logo,  os destinatários  da prova no processo cível são o juiz, os demais 

participantes do processo – as partes –,  e o Ministério Público,  quando atua com 

custos legis, possibilitando ao primeiro decidir a lide, às partes o exercício do 

contraditório  e ao terceiro o exercício de seu munus fiscalizador. 

 

Conforme já explicitado no cap.7 no campo da  vedação da prova, a 

doutrina sintetiza a  distinção entre provas ilícitas e provas ilegítimas.  As 

primeiras são obtidas por violação a uma norma material, enquanto a segunda 

categoria decorre do desrespeito a normas processuais. 

 

A norma processual civil exige uma conformidade com a moral,  logo, a 

ilegitimidade também pode decorrer da violação de preceito moral.  Citando  João 
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Carlos Pestana de Aguiar, Flávio Cavalcanti 53 afirma com precisão que o 

advérbio de modo "moralmente", constante no art. 332 do CPC, tem por escopo 

não só ultrapassar as lides da tipificação legal, como restringir a área dessa 

ultrapassagem.   E prossegue afirmando que a ilegitimidade também pode ocorrer 

ainda que não se encontre obstáculo de ordem  legal, mas se houver  vedação de 

ordem moral. 

 

Nada impede, entretanto, que a prova seja simultaneamente ilícita e 

ilegítima, se houve, concomitantemente, violação de preceitos material e 

processual ou moral ao mesmo tempo.  

  

Em matéria cível  o legislador, a doutrina e a jurisprudência adotaram posição radical e 

majoritária pela vedação à prova ilícita, predominando corrente que propugna 

peremptoriamente a total ineficácia da prova obtida por meio ilícito.           Argumenta-se 

que,  admitindo-se a flexibilização do imperativo constitucional, conduziria  à contradição 

do princípio da igualdade processual desequilibrando a paridade de meios  que deve haver 

entre as partes. Afirma ainda esta corrente  que, ainda que esta prova possa ser contraditada 

pela outra parte, o fato de sua origem ilícita por si só já desautoriza a prova, haja vista a sua 

contraposição às normas de direito constitucional.    

 

Não obstante, face ao evidente descrédito e desprestígio do Poder 

Judiciário no Brasil,  entendemos que o juiz moderno, agente político que é, deve  

ao mesmo tempo em que está sujeito ao império das leis, ser  responsável  pela 

efetividade de um direito mais realista e  progressista, em função do qual é 

imprescindível ponderar as exigências da  conjuntura socioeconômica que interage 

                                                 
53 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B. Da prova ilícita no processo civil. In: 

TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de. (coord). Livro de estudos 

jurídicos. Instituto de Estudos Jurídicos: Rio de Janeiro, 1993. v. 9,  1861p; 
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com a coletividade. Notadamente  no campo da improbidade administrativa – ação 

popular, ação civil pública e direitos indisponíveis, o esforço que se demanda é a 

promoção de um equilíbrio estável  entre os imperativos axiológicos e a segurança 

jurídica. Nesta direção também aposta Barbosa Moreira: 54

 

No direito brasileiro – e não só nele – a expressão ‘processo civil’ 

compreende muito mais que a atividade judicial concernente a 

relações jurídicas de caráter privado. É no processo civil que se 

discutem e se decidem pleitos atinentes a matérias reguladas pelo 

direito público (administrativo, tributário, internacional e  last but 

not least constitucional...), em regras subtraídas, não menos que as 

de direito penal, ao poder de disposição das partes. Os interesses 

sujeitos à influência do julgamento nem sempre se cingem a esfera 

particular dos litigantes: podem tocar a amplas coletividades, 

quando não à sociedade como um todo. Dizer que o processo penal 

persegue a chamada ‘verdade real’, ao passo que o processo civil se 

satisfaz com a denominada ‘verdade formal’, é repetir qual 

papagaio tolices mil vezes desmentidas. A verdade é uma e 

interessa a qualquer processo. 

 

  Os efeitos benéficos decorrentes de uma justiça mais efetiva, 

superando-se o dogma da verdade formal no processo civil, já que a verdade é uma 

só,  ainda que somente em sede dos  difusos  e indisponíveis,  compensam 

largamente os temores de uma atuação judicial propensa ao idealismo platônico, 

sobretudo porque o princípio do duplo grau de jurisdição permite o reexame da 

decisão e de seus fundamentos.  

 

                                                 
54 A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Revista Forense, 1997, 14p; 
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Criticando a  restrição em matéria civil e  a dicotomia  de tratamento  

quanto à admissibilidade da prova originada pela interceptação? stricto sensu do 

inciso XII do art.5º,  no que se refere ao processo civil e penal, ensina ainda 

Barbosa Moreira: 55

 

A Constitução de 1988 equiparou com acerto o processo civil 

(rectius: qualquer processo) ao penal, no que tange às garantias dos 

litigantes. Por exemplo: o art. 5°, n° LV, que sanciona o princípio 

do contraditório, nenhuma distinção admite desse ponto de vista: 

‘Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerenfes.’ De maneira 

alguma se justifica a adoção de diretriz diversa no tópico aqui 

focalizado. A diferença de tratamento não pode deixar de causar 

perplexidade.... Sempre no plano comparatístico, é expressivo o 

confronto entre o direito brasileiro e o norte-americano. Conforme 

bem se sabe, os Estados Unidos são o grande baluarte da resistência 

a admissão de provas irregularmente obtidas – resistência para a 

qual se tem buscado fundamento na 4ª Emenda à Constituição 

Federal. Pois bem: naquele país, a exclusionary rule só se aplica 

normalmente contra a autoridade pública (não quanto a eventuais 

infratores particulares), e no terreno penal: em feitos de outra 

natureza, a ilicitude da obtenção não impede a utilização da prova, 

salvo casos excepcionais, como o de processo destinado a 

imposição de sanção administrativa grave. O legislador constituinte 

brasileiro timbrou em ser mais realista que o próprio rei. 

 

                                                 
55 A Constituição e as provas ilicitamente obtidas, Revista Forense, 1999, 16-17p; 
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Ao se referir aos efeitos civis da prova produzida em anterior processo 

penal, como para criticar  ainda as limitações do inciso XII do art. 5º da 

Constituição Federal, prossegue: 

 

A doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem eficácia, sob 

determinadas circunstâncias, à prova ‘emprestada’ – isto é, 

transferida de um para outro processo, contanto que a pessoa a 

quem se pretende opor a prova haja participado do feito em que ela 

se produzira. Pois bem: suponhamos que se cuide de fita magnética, 

gravada mediante interceptação telefônica para a qual se dispunha 

de autorização judicial. A fita era admissível como prova no âmbito 

penal; não no civil, já que para este não teria sido possível autorizar 

a interceptação. Quid iuris se o interessado quer utilizá-la a guisa de 

‘prova emprestada’ perante o juiz civil? No campo doutrinário tem-

se admitido a possibilidade de semelhante utilização. A favor dela 

pode argumentar-se que, uma vez rompido o sigilo, e por 

conseguinte sacrificado o direito da parte a preservação da 

intimidade, não faria sentido que continuássemos a preocupar-nos 

com o risco de arrombar-se um cofre já aberto. Mas por outro lado 

talvez se objete que assim se acaba por condescender com autêntica 

fraude à Constituição. A prova ilícita, expulsa pela porta, voltaria a 

entrar pela janela... 

Outra questão deriva do peculiar mecanismo consagrado nos arts. 

63 do Código de Processo Penal e 584, II, do Código de Processo 

Civil, que atribuem à sentença penal irrecorrível a eficácia de título 

executivo civil, para fins de ressarcimento do dano causado pelo 

crime. Significa isso que, se o juiz penal condenou o réu, por 

sentença transitada em julgado, a vítima não precisa intentar ação 

civil para pleitear a reparação do prejuízo sofrido em seu 
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patrimônio: bastará que requeira ao juiz civil, com esse objetivo, a 

execução da sentença penal. 

Claro está que, nessa execução, já não será necessário provar a 

ocorrência da infração, nem a culpabilidade do infrator: são 

questões que a coisa julgada penal cobriu com o manto da 

preclusão. É concebível, porém, que no juízo criminal se haja 

logrado demonstrar algum pressuposto da condenação mercê de 

interceptação telefônica, judicialmente autorizada, sem a qual o réu 

teria sido com toda a certeza absolvido. Caso o interessado requeira 

a execução civil, poderá o devedor opor-se eficazmente a ela, 

alegando que a prova na qual repousara sua condenação era 

inadmissível na esfera civil? 

A essa indagação é fácil dar resposta cabal. A coisa julgada tem o 

efeito de subtrair toda relevância às questões enfrentadas e 

resolvidas no processo de conhecimento (e até as questões que nele 

se poderiam ter enfrentado e resolvido). Desde que a sentença 

transita em julgado, já nada importa saber em que provas se baseou 

o juiz, com ressalva das hipóteses, por sinal excepcionais, em que a 

lei permite a destruição da coisa julgada; tampouco, a fortiori, se 

essas provas são idôneas para fundamentar uma condenação civil. 

Diante da condenação penal, tudo que interessa, para a execução 

civil, é verificar se se trata de sentença passada em julgado. 

 

  Afinal, há de se ressaltar que no processo civil a parte tem direito a 

livre  produção da prova,  nas hipóteses em que as partes têm o poder de 

disponibilidade quanto  à ação e quanto ao direito patrimonial.  Outrossim, se a 

lide envolve  direito patrimonial, em relação ao qual  não se pode  falar  de 

exposição da  pessoa a constrangimento de ordem moral, pessoal, ou privação  da 

liberdade, por certo não há  de falar-se em quebra de privacidade na obtenção da 

prova.   Observe-se que se  está a tratar da  produção da prova e não obtenção 
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ilícita  da prova. Tome-se como exemplo determinada gravação, resultante de 

contato telefônico o qual se  denominou de  sistema  de  "secretária eletrônica ",  já 

referido neste estudo. 

 

Feita a gravação e registrado o fato, por sua relevância no interesse das 

partes, pode a fita da secretária servir de prova, p. ex, quanto à aceitação de 

obrigação patrimonial, ou mesmo confissão de certa dívida ou promessa de 

cumprir certa prestação, ou outras manifestações  de ordem estritamente 

patrimonial, ou o registro poderá servir para o convencimento do juiz e a prova 

será considerada idônea.56  

 

8.3. A prova emprestada da  sede penal para o juízo cível e o art. 5º, 

XII da  Constituição  

 

 A questão da prova  obtida licitamente  em sede de juízo penal e a 

possibilidade de a mesma  ser transladada para o juízo cível,  à luz do quanto 

dispõe o art. 5º, XII da Constituição Federal  foi  analisada por Nelson Nery 

Júnior,57 citado por vários doutrinadores.  O  que se  discute  é  se o permissivo 

para a prova lícita, obtida a partir de  escuta telefônica, realizada através de  ordem 

judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal  pode ser 

interpretado  extensivamente com vistas a autorizar que aquela prova  seja  

utilizada como prova emprestada no processo civil, vez que o dispositivo faz 

referência  unicamente ao juízo penal.  

 

                                                 
56 BURGARELLI, Aclibes. Tratado das provas cíveis. São Paulo, Juarez de Oliveira, 

2000,.85;.  
57 NERY JR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 2a  Ed. São Paulo, Ed.RT, 1995, 
145-146p; 
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A maioria da doutrina e da jurisprudência segue ainda a hipótese formulada 

por Nelson Nery Junior sobre a aproveitabilidade da prova produzida na ação 

penal, mediante a excepcional autorização da Lei 9.296/96, como prova empresada 

na esfera cível. 

 

Informa o referido autor que, sendo norma de exceção, o disposto no inciso 

XII do art. 5° da CF deve ser interpretado restritivamente. Quer isso dizer que 

somente o juiz criminal pode autorizar a interceptação telefônica, quando 

ocorrerem as hipóteses previstas na Constituição Federal. Assim sendo entende-se 

que  o juiz do cível não pode determinar de per si  escuta telefônica para formar 

prova direta no processo civil. 

 

Todavia, nada obsta que a prova produzida no processo criminal, com as 

cautelas já estudadas, seja empregada no cível como prova emprestada, cabendo 

ao juiz atribuir-lhe a força probatória que lhe competir pelas regras que 

disciplinam a prova emprestada. 

 

A conclusão a que chega  o autor, acompanhado por parte significativa da 

doutrina, 58 é que  a  prova obtida por via  dessa exceção é lícita por não  ser 

constitucionalmente vedada, e deve, portanto, ser admitida como tal, desde que 

atendida a regra geral da prova emprestada. Destarte, o que se exige é que a 

produção da prova, no processo penal de onde se originou a prova  emprestada ao 

cível,  tenha sido submetida ao crivo  do contraditório por ambas as partes 

interessadas, guardando-se a identidade das mesmas em ambas as instâncias cível 

e penal. 

 

Quanto a impossibilidade  de trasladar-se as provas ilícitas – ainda que 

expressem a realidade – do processo penal para o processo cível,  e a  
                                                 
58 RABONEZE, Ricardo. Provas obtidas por meios ilícitos. 3º Ed, Porto Alegre ,2000, 1995, 45p; 



 115

impossibilidade do juízo cível determinar que se proceda a escuta para os fins 

processuais de sua competência, enfrenta-se a mesma recusa peremptória,  pela  

maioria esmagadora  da doutrina e da jurisprudência  que,  adotando a nosso ver 

uma posição ultraliberal, entende constituir-se aquela evidência um óbice ao livre 

convencimento do magistrado, posto que viciada. 

 

Cria-se assim empecilho à verdade real que o processo deve buscar, ao 

invés de devolver ao magistrado  o poder para  avaliar a conveniência ou não  da 

admissão, de acordo com o bom senso do julgador, a natureza dos interesses em 

lide e a necessidade da prova. Isto posto, a solução adotada até aqui é criticável, 

por sua excessiva rigidez e possibilitadora de graves injustiças, além de dificultar o 

alcance da verdade real no processo.  

 

      9. As inviolabilidades 

 

A questão das inviolabilidades  relacionadas à restrição da liberdade de 

prova se insere no capítulo dos direitos e deveres  individuais e coletivos da 

Constituição, que por sua vez se situa dentro da categoria dos direitos e garantias 

fundamentais. O centro da questão insere-se basicamente em três incisos:  

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

 

O dispositivo supra visa à proteção de direitos personalíssimos dos 

indivíduos, mais exatamente a intimidade, a vida privada, a honra e a sua imagem 

(aspecto exterior do indivíduo). 
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A violação de qualquer desses direitos gera o direito de indenização, 

exigível de quem venha a causar o dano decorrente da inobservância da norma,  

sem prejuízo de outra ação, porventura cabível inclusive a persecução criminal. 

 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial; 

 

Esse princípio tem-se mantido praticamente inalterado desde a Constituição 

do Império. O texto da Constituição Cidadã  pouco modificou o disposto nas 

demais constituições que a antecederam. Na Constituição anterior, as ressalvas a 

inviolabilidade do lar referiam-se à hipótese de crime, a atual redação faz 

específicamente menção ao  flagrante delito ou prestação de socorro, garantindo-se 

que a busca autorizada por mandado somente poderá ocorrer durante o dia, no 

horário do expediente forense.  

 

É importante observar que os casos de invasão domiciliar permitidos já 

estão esgotados pela norma constitucional, não cabendo à lei ordinária aumentar 

ou diminuir o rol estabelecido por esse dispositivo. 

 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; 
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Este inciso do art. 5º  da Constituição de 1988 assegura o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, incluindo-se aí as 

comunicações de dados, este último em decorrência das inovações tecnológicas 

introduzidas pela  informática. 

 

Outrossim, somente por ordem judicial e na forma da lei 9.296/96 se 

admite  a hipótese de ser estabelecida escuta, para fins de investigação criminal, o 

mesmo se aplicando de referência às correspondências em geral, inclusive por via 

de e-mail.                          Todavia, Scarance Fernandes59 chama a atenção para a 

admissão necessária do princípio da proporcionalidade, tendo-se em vista as 

particularidades de cada caso em concreto, notadamente  face ao disposto na lei de 

execuções penais e no sentido de evitar-se a condenação do réu inocente, cuja 

única e definitiva  prova  em seu favor foi contaminada pela ilicitude do meio 

utilizado em sua obtenção. 

 

Entendeu o legislador constituinte  que a geração de prova por meios 

contrários à ordem pública é por via de conseqüência  danosa à sociedade,  logo 

admite que as comunicações criminosas  podem e devem  ser interceptadas, afim 

de se evitar a materialização do dano, não obstante condiciona a admissão desta 

prova a obediência aos procedimentos legais.  Aduz-se ainda que tal expediente, 

segundo o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, só poderá  ser 

utilizado quando se obtiver um elevado grau de certeza, e não no terreno arenoso 

das meras suspeitas, quando, então, deve-se recorrer aos expedientes ordinários de 

investigação e apuração de provas. Entende-se que a precaução é necessária para 

que sejam evitados atentados ao direito individual, tendo sido reservado à lei 

ordinária o poder de regular e  dispor a respeito. 

 
                                                 
59 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo, 2a Ed., 

Revista dos Tribunais, 2000, 81p; 
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A inviolabilidade concernente à intimidade, que  diz respeito ao modo de 

ser da pessoa e às suas relações pessoais e profissionais que a si exclusivamente 

interessam, consiste na exclusão deste conhecimento por outrem,  do quanto se 

refira àquela pessoa mesma. Abrange, nesse sentido mais restrito, a inviolabilidade 

do domicílio, o sigilo da correspondência, o segredo profissional. 

 

A inviolabilidade do domicílio e o sigilo da correspondência, ainda 

voltaremos a este assunto mais adiante,  são garantidos como forma de direito à 

segurança pessoal. 

 

Ao estatuir que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, a Constituição está 

reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou 

com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser 

respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana.  A casa como asilo 

insolúvel comporta o direito de vida doméstica livre de intromissão estranha, o que 

caracteriza a liberdade das relações familiares (a liberdade de viver junto sob o 

mesmo teto), as relações entre pais e seus filhos menores, as relações entre os dois 

sexos (a intimidade sexual).    

 

 Compreendendo-se aí, em nosso entender, a  inviolabilidade da intimidade 

e proteção à livre orientação sexual, afinal no recesso da casa por certo que  se está 

afeto a uma esfera íntima, onde o conhecimento e a prática do exercício livre da  

sexualidade  pertence unicamente  àqueles com a capacidade de exercê-la 

livremente.  Não obstante, conforme se verá adiante, ao lar desvirtuado, onde 

ocorre  a prática habitual ou permanente de crimes, não se estende a garantia 

constitucional. 

 

Por outro lado, a proteção das comunicações e dos dados que revelem  

segredos pessoais, também dizem respeito unicamente  aos correspondentes, pois  



 119

ali   as pessoas expandem suas confissões íntimas na confiança de que os assuntos 

tratados permanecerão apenas na esfera do conhecimento dos correspondentes.  

 

Por sua vez, o segredo profissional obriga a quem exerce uma profissão 

regulamentada, em razão da qual há de tomar conhecimento de intimidade pessoal 

ou comercial relativa a outra pessoa física ou jurídica a guardá-la com fidelidade.   

O titular do segredo é protegido, no caso, pelo direito à  privacidade, pois o 

profissional, médico, advogado e também o padre-confessor (por outros 

fundamentos) não pode liberar o segredo, devassando a esfera íntima, de que teve 

conhecimento, sob pena de violar aquele direito e incidir em sanções civis e 

penais. 

 

Em geral, é  no recesso do espaço e do papel familiar que surge o  

privativo, na esfera íntima da pequena  família,  o local em que se origina a 

privacidade, a intimidade, no sentido de uma interioridade livre e satisfeita. 

 

O processo de polarização que ocorrera entre Estado e sociedade repete-se 

mais uma vez, dentro da sociedade.  O status de homem combina o papel de dono 

de mercadorias com o de pai e o de proprietário com o de ‘homem’, simplesmente.  

Duplica-se, o público em estatal e social e o privado em social e privativo onde se 

vai situar a ‘intimidade’, a privacidade. 

 

Mesmo ali, já se salientou que a própria arquitetura da época testemunha 

mudanças. O espaço  familiar, o local de permanência em comum para o homem, a 

mulher, as crianças e o empregado doméstico tornou-se cada vez menor e 

desapareceu por completo.  Em compensação, quartos privados de cada um dos 

membros da família tornam-se cada vez mais numerosos e decorados de modo 

característico e pessoal e não raro permanecem estanques e incomunicáveis. 
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Mesmo na  esfera da intimidade de cada família, as pessoas se consideram 

independentes em relação à esfera privada e suas relações econômicas estão a todo 

instante a reafirmar este direito, exatamente como que a afirmar a própria 

personalidade por via da expressão da privacidade, que se faz individual, 

personalíssima. A privacidade é hoje elevada  ao reduto último da resistência do 

indivíduo às forças que operam no sentido de oprimi-lo por meio da via  

econômica, política e cultural. 

 

Dir-se-ia que, hoje, o privado pode ser visto como aquilo que comporta a 

exclusão dos outros e a privacidade, o que em nós não é apropriável, sob pena de 

aniquilamento de nossa própria condição humana. Ao se discorrer sobre direitos 

fundamentais, e se batalha tanto para garanti-los, nenhum se afigura mais 

fundamental do que a proteção da privacidade, da intimidade.   Protegê-la, para 

alguns, é a forma mais segura de preservar a liberdade, e a liberdade é essencial à 

condição humana. 

 

Não obstante, a esse direito individual  Maria Cecília Pontes Carnaúba60 

propõe uma visão social de garantia individualuma visão social citando João 

Maurício Adodato: 61  

 

Considera-se liberdade o livre exercício da vontade humana, que 

inclui o respeito à autodeterminação e ao pensar de outra maneira. 

Para tratar desse tema é necessário ter sempre presente o fato de que 

o homem vive em sociedade, portanto não pode desvincular  sua 

individualidade do contexto societário. É preciso considerar o 

homem  inserto na realidade palpável que é a vida social concreta, 

em vez.  de  considerá-lo segundo  uma concepção apriorística e 

                                                 
60 CARNAÚBA, Maria Célia Pontes. Prova ilícita. São Paulo: Editora Saraiva, [s.d.]. 37p; 
61 O problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária,[s.d]; 
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ideal sem  qualquer vínculo com a materialidade da existência 

humana. Por isso assiste  razão a João Maurício Adeodato quando, 

ao interpretar Hannah Arendt, afirma: ‘É a presença dos outros que 

nos garante a realidade  do mundo e até de nós próprios.’  

 

Se existem impulsos individuais  peculiares a cada ser humano, cuja 

necessidade de realização deve ser acatada, há também o reflexo 

dessas ações que se dão no corpo social por meio da interação.  Tais 

reflexos precisam ser considerados  para efeito de caracterização do 

Estado de Direito.  O cidadão não tem a liberdade de utilizar-se do 

seu direito à privacidade para praticar crimes que prejudicam 

direitos de outros cidadãos e que são igualmente assegurados pelo 

Estado de Direito.  

 Portanto, não se pode considerar ilícitas as provas criminais 

somente porque tenham sido colhidas de modo ofensivo ao direito 

de privacidade, que é uma das liberdades do indivíduo.  Não resta a 

menor dúvida de que a liberdade pública do cidadão deve ceder em 

face de um interesse de ordem coletiva, todavia é fundamental 

ressaltar que o interesse de ordem coletiva jamais poderá subjugar, 

arbitrariamente, o direito do cidadão, sob pena de legalizar-se o 

exercício abusivo das atividades estatais com o conseqüente 

esvaziamento do conteúdo das garantias constitucionais.  

Entretanto, da forma como vem sendo tratada a garantia 

constitucional da inadmissibilidade de provas ilícitas no processo, é 

forçoso concluir que essa liberdade do cidadão, além de ser usada a 

serviço da impunidade, está inviabilizando a materialização de 

outros objetivos estatais tão importantes quanto ela para a realiza-

ção do Estado de Direito. 

Por isso, a classificação das provas criminais como ilícitas não pode 

abalizar-se em um único elemento, qual seja, a ofensa à liberdade 



 122

do cidadão, porque em alguns casos assegurar uma extensão 

absoluta ao direito à liberdade de determinados indivíduos significa 

negar a outros cidadãos outros tantos direitos igualmente 

importantes para a auto-realização e negar também a materialização 

dos objetivos fundamentais do Estado de Direito.  A declaração de 

ilicitude das provas criminais com base apenas na ofensa ao direito 

à liberdade do acusado pode gerar uma injusta impunidade, que 

causa sérios prejuízos ao corpo social. 

Por causa da interação, as ações e reações individuais não devem 

estar na dependência exclusiva da vontade de cada um, pois podem 

influenciar de forma negativa o corpo societário, gerando o 

desequilíbrio, com sérios prejuízos para os cidadãos.  A liberdade 

jamais pode ser absoluta, pois esta importa apenas aos eremitas, aos 

filósofos.  A liberdade propriamente dita refere-se ao eu posso e não 

ao eu quero, porque o espaço político só existe no plural.  Ela faz 

parte de um conjunto de circunstâncias que cooperam para a 

realização do homem enquanto indivíduo, circunstâncias que são 

igualmente relevantes para o completo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da personalidade humana, razão por que influem 

diretamente no equilíbrio social.  A liberdade tem uma face 

subjetiva, mas que se une inseparavelmente a sua face social, não 

como um limite externo, mas como um seu elemento constitutivo.  

Quando se fala de liberdade o subjetivo não se contrapõe ao social, 

antes complementam-se para a produção do fim comum que é o 

bem-estar do homem. 

Um dos elementos que interferem diretamente na harmonia grupal é 

o sentimento de justiça. É uma das circunstâncias que precisam ser 

compatibilizadas com a ânsia de liberdade inerente ao ser humano.  

Liberdade é situação em que só se restringe o livre exercício da 

vontade no que for necessário para assegurar a coexistência 

harmônica da vontade livre de cada um com a vontade livre dos de-
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mais.  Portanto, somente é considerada lícita uma prova criminal 

ofensiva à liberdade individual se esse recurso foi indispensável, no 

caso concreto, para assegurar as concomitantes liberdades e direitos 

dos demais cidadãos. 

 

O homem carece de diversos fatores para alcançar a satisfação 

pessoal.  A liberdade é apenas um deles, e como tal deve ser 

entendida. Não pode ser vista como uma circunstância prioritária, 

sob pena de supervalorização. É um elemento a ser considerado de 

modo a permitir a realização dos demais objetivos e necessidades, 

tanto individuais quanto sociais.  Se assim não for, transforma-se 

em tirania, faz inconciliáveis as vontades individuais no corpo 

social e os princípios mais abstratos da Constituição brasileira.  

Dessa forma, a desagregação comunitária será inevitável, e o Estado 

tenderá a extinguir-se em razão da ingovernabilidade e 

impossibilidade de materialização de seus objetivos estruturantes.  

O Estado, entretanto, revela o propósito de permanecer existindo. É 

justamente desse objetivo que brotam as esperanças de conciliação 

entre o aparente conflito de interesses individuais e sociais nos 

modernos estados de Direito. 

 

Deve-se dispensar à liberdade a relevância necessária para assegurar 

a ânsia de realização individual conciliada com o imperativo de 

justiça e harmonia social.  Concedendo-se maior importância do 

que esta corre-se o risco de implantar uma ditadura do individualis-

mo. Conferindo-se importância menor, prejudicar-se-á o desenvol-

vimento da personalidade do cidadão.  Convém evitar ambos os ex-

cessos para que a liberdade possa constituir-se num dos fatores de 

equilíbrio individual e de harmonia grupal. 
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Liberdade é, em última análise, uma garantia constitucional dos 

cidadãos nos estados de Direito como forma de governo 

democrática, mas não é um fim em si mesma; é um contributo para 

o bem-estar do homem enquanto ser em busca do aperfeiçoamento 

pessoal, e da sociedade, enquanto ambiente onde esse 

aperfeiçoamento se desenvolve. Para realizar a liberdade num 

Estado Democrático de Direito como o Brasil é preciso dar 

aplicação ao imperativo categórico do direito, no sentido kantiano, 

de que se deve agir exteriormente de modo que o livre uso do 

arbítrio de cada um possa conciliar-se com a liberdade de todos 

segundo uma lei universal.  A liberdade é, além de garantia 

constitucional,  um instrumento para a realização das demais 

garantias constitucionais.  Portanto, quando se analisam as provas 

criminais para classificá-las como lícitas ou ilícitas, caso haja 

ofensa à liberdade do acusado, é fundamental verificar 

minuciosamente se nas circunstâncias do caso em estudo o recurso 

se fez necessário para a materialização das liberdades dos demais 

cidadãos e para a realização dos objetivos basilares do Estado de 

Direito.  Em caso afirmativo não há que se cogitar da ilicitude dos 

meios de coleta da prova criminal e, conseqüentemente, elas devem 

ser admitidas no processo, a fim de evitar o dito do ex-governador 

de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, de que os crimes do 

colarinho branco não eram punidos, não por razões penais, mas por 

razões processuais. 

 

9.1 A inviolabilidade da privacidade 

 

             Inaugurou a Constituição de 1988  a garantia de um direito à privacidade, 

em sentido amplo.  Ao assegurar-se constitucionalmente a privacidade, delimita-

se-a como a própria subjetividade do indivíduo  e expressão de  seu foro íntimo.  
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A inviolabilidade da cogittatio é mesmo reconhecida em sede de Direito 

quando exclui de imputabilidade no curso do iter criminis os pensamentos alusivos 

à consecução do delito, iniciando-se a imputabilidade penal apenas a partir do 

início dos atos de execução de tal sorte que  meras cogitações, ou pensamentos, 

não são puníveis. É imprescindível que, para ser alcançado pelo Direito, a pessoa 

dê início à realização do seu pensamento.  

 

A privacidade, juridicamente falando, tem aspeto mais abrangente  que a 

mera intimidade,  englobando esta última vai além, para conceder amparo à vida 

particular de cada um. 

 

A garantia destina-se,  sob este prisma, à  proteção  da pessoa que, de  boa 

fé,  estimando que não está sendo observada, espionada, realiza a prática de atos 

ou comportamento, que a si digam respeito, cujo conteúdo sabe não serem públi-

cos, mas reservados. A garantia  preserva um campo em que a pessoa se manifesta 

livremente, sem que por essa razão possa vir a ser de  alguma forma censurada. A 

garantia do direito à privacidade relaciona-se, desta forma,  diretamente com a 

própria  afirmação e dignidade da pessoa humana. 

 

O direito-garantia é dirigido tanto ao particular quanto ao Estado, não 

consistindo em  liberdade individual, no sentido clássico da expressão, que  possa 

assumir  um caráter dispositivo, tanto os poderes públicos quanto  os demais 

cidadãos devem obediência a essa garantia.  Como caso paradigmático, pode-se 

citar aqui o episódio  Watergate, que envolveu o próprio presidente dos Estados 

Unidos em delitos de invasão de privacidade e obstrução da justiça, naquele caso, 

a despeito de sua imunidade, o chefe do Poder Executivo esteve submetido à 

atividade persecutória do próprio Estado, cujas diligências foram determinantes 
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em provocar a sua renúncia, ao mesmo tempo em que  sofreu intensa  atuação 

investigatória da imprensa. 

 

 É um desafio ao direito moderno a exata definição e delimitação do 

"direito à intimidade".  Uma pergunta inicial é de qual é o âmbito do "direito à 

intimidade ", o que deve ser considerado parte do universo e o que não deve ser 

protegido? 

 

Temos de encará-lo como um fenômeno sociopsíquico, em que os valores 

vigentes em cada época e lugar exercem influência significativa sobre o indivíduo 

que, em razão desses mesmos valores, sente a necessidade de resguardar do 

conhecimento das outras pessoas aspectos mais particulares de sua vida. 62

 

Qualquer um de nós tem uma definição, mais ou menos próxima, do que 

seja desrespeito à nossa intimidade.  Já no campo das definições, estamos longe de 

alcançar uma precisão no tema, ficando apenas algumas a título de ilustração. 

 

Nos Estados Unidos indicam-na sob o nome de right of privacy ou right to 

be alone; na França, como droit a la vie privée ou droit a l'intimité.  Na Itália 

distinguem diritto alia riservatezza e diritto alia segretezza ou ai rispeto delia vita 

privatta, sendo este último o direito de impedir que terceiros conheçam ou 

descubram a intimidade da vida privada da pessoa e aquele outro surgiria em um 

momento posterior, como direito de impedir a divulgação de aspectos da 

intimidade, depois de licitamente conhecida pelo divulgador. 63

 

                                                 
62 SILVA,Edson Ferreira, Direito a Intimidade, Ed.Oliveira Mendes, São Paulo, 1998, 30p; 
63 DOTI ,Rene Ariel, Proteção da vida privada e liberdade de informação, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1980, 66p 
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No Brasil, a falta de um texto de lei que trate expressamente do assunto é 

indicado como um dos motivos do parco desenvolvimento do instituto entre nós, 

ficando a matéria ao encargo da casuística dos tribunais.  Aqui, recebe alguns 

conceitos, tais como: “direito à intimidade”, “direito de estar só”, “direito ao 

recato”, “direito de privacidade” etc... 

 

O direito à intimidade é um direito de personalidade, está ligado 

diretamente à essência do indivíduo. É a opinião majoritária da doutrina sobre o 

assunto. O direito à intimidade é intransmissível, pois não podemos separar a 

honra, a intimidade de seu titular.  A natureza do objeto é que torna intransmissível 

o bem. É da essência da vida, da honra, da intimidade, da imagem.  Não podemos 

conceber a vida de um indivíduo sem essas características; tem caráter de 

essencialidade, portanto.64

 

Não cabe neste texto, pelas suas próprias limitações, uma exposição dos 

casos que sejam classificados como "direito à intimidade"; todavia, ainda bem 

recente na história da nação brasileira, houve a transmissão, e depois reprodução 

por toda imprensa nacional da "conversa franca" entre o ex-ministro da Fazenda 

Rúbens Ricúpero e o jornalista Carlos Monforte, que, pela antena parabólica de 

terceiros, foi captada e acarretou desdobramentos que levaram à queda do então 

Ministro da Fazenda. 

 

Num outro paralelo, todos podem lembrar-se, também, das fotos tiradas de 

Jaqueline Kennedy Onassis na ilha de Skorpius, na Grécia, num desrespeito total 

ao direito de intimidade das pessoas, e que foram veiculadas mundo afora, numa 

afronta à intimidade da atingida.    

 

                                                 
64 FREGATOLLI, Luciana. O direito a intimidade e a prova ilícita,  Ed. Del Rey, Belo Horizonte,1998,41p 
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No episódio da morte da princesa Diana, da Inglaterra, um acidente de fins 

trágicos, quem não pode lembrar da participação (involuntária que seja), dessa 

classe de pessoas chamadas "paparazzi", que por dinheiro vendem fotos de pessoas 

famosas (muitas vezes para jornais populares) e com câmaras de alta resolução 

invadem a intimidade das pessoas, seja aonde estiverem e da forma que estejam. 

 

A produção desse tipo de provas num processo deve ser submetida ao 

máximo de rigorosidade pelo juiz, a fim de se evitar excessos, e sobrepesando-se 

os interesses em jogo.  Se possível, a produção por outros meios de prova 

ordinariamente admitidos deve ser rechaçada pelo juiz, a fim de se preservar os 

direitos da personalidade. 

 

Mas os direitos não são absolutos, devendo ser compreendidos a partir dos 

demais direitos e princípios insculpidos na própria Constituição e com eles 

interagindo e correlacionando-se, em virtude da unidade sistêmica do corpo 

constitucional. Outrossim,  nem o maior dos direitos é absoluto. Em verdade, 

mesmo o direito à propriedade e o direito  à vida sofrem restrições constitucionais, 

bastando, para tanto, fazer-se alusão à legítima defesa e ao estado de necessidade, 

como excludentes de ilicitude e a desapropriação e expropriação dos bens 

particulares pelo poder público, conforme já foi explicitado.  

 Entendemos que,  além de não ser absoluto,  em hipótese  de conflito, o 

direito à intimidade deve ceder à prevalência quando se trate de garantir um direito 

de maior relevância.  No caso de se ter de eliminar um dentre dois direitos, deverá 

prevalecer o de maior valor.  O direito à privacidade não pode, pois, servir para 

favorecer injustas  pretensões, como por exemplo, ofensa ao patrimônio público, à 



 129

segurança de uma nação, à prática de ilícito administrativo. Neste sentido, o 

excelente artigo de Renato Sócrates65 referindo-se a Joaquim Gomes Canotilho:66  

  

Os conflitos entre direitos fundamentais podem ocorrer na forma de 

‘concorrência’ ou ‘colisão’. (Canotilho). 

A solução dos conflitos passa necessariamente pelas noções de 

limites tratadas acima. 

Diz-se que há concorrência de direitos fundamentais quando existe 

um comportamento do mesmo titular que preencha os ‘pressupostos 

de fato' (tatbstãnd) de vários direitos fundamentais. 

 

Segundo Canotilho, há duas formas de concorrência: 

 

1) aquela que resulta do cruzamento de direitos (ex.: direito de -

expressão e informação se cruzando com a liberdade de imprensa.    

 

2) aquela que resulta da acumulação de direitos.  No caso da 

acumulação o que ocorre é que um determinado ‘bem jurídico’, e.g, 

a participação na vida pública, implica na acumulação, pelo titular, 

de vários direitos fundamentais para tornar eficaz a proteção desse 

bem constitucional, como o direito de iniciativa legislativa popular, 

direito de votar e ser votado, direito de filiação partidária, direito de 

opinião, direito a manifestações, direito de petição, direito à ação 

popular, etc... 
                                                 
65 SÓCRATES, Renato. A questão dos limites dos direitos fundamentais.  In: 

TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de. (coord). Livro de estudos 

jurídicos. Instituto de Estudos Jurídicos: Rio de Janeiro, 1993. v. 9, 203-209p; 
 
66 CANOTILHO,Joaquim Gomes, Direito Constitucional, Ed Almeida, Coimbra, 1991; 
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Canotilho aponta os seguintes tópicos  para a solução dos proble-

mas de concorrência entre direitos fundamentais.  Segundo o mestre 

de Coimbra, quando uma das várias normas consagradoras de 

direitos fundamentais é especial em relação às outras, ela prevalece, 

quando há concorrência de direitos com limites divergentes mas 

sem que haja entre eles uma relação de especialidade, os critérios 

mais sufragados são os da prevalência dos direitos fundamentais 

menos limitados e da existência de elementos distintivos de um em 

relação ao outro. Como é sabido, uma das características dos 

direitos fundamentais é a intensa conflituosidade que encerram. 

A tipologia dos conflitos entre direitos fundamentais ocorre sob 

duas formas: colisão de direitos entre vários titulares de direitos 

fundamentais; colisão entre direitos fundamentais e bens jurídicos 

da comunidade e do Estado. 

No  primeiro caso, serve de exemplo a colisão entre o direito à vida 

do feto e o direito à privacidade da mãe desejosa de fazer um 

aborto. 

No segundo caso, serve de exemplo o direito à propriedade e o bem 

‘necessidade ou utilidade pública e interesse social’ como 

justificativa para a desapropriação. 

Para a solução do problema da colisão ou conflito entre direitos 

fundamentais, Canotilho, esclarecendo que o domínio normativo é 

sempre um ‘domínio potencial’, só se convertendo num ‘domínio 

actual’ na presença de certas condições concretas, sugere que, no 

caso de direitos susceptíveis de restrição, a lei restritiva é um 

primeiro instrumento para a solução dos conflitos.  No caso de 

direitos insusceptíveís de restrição, sugere uma ponderação de bens 

racionalmente controlada e conclui que em matéria de conflitos, as 



 131

normas dos direitos fundamentais são entendidas como exigências 

ou imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor 

medida possível, de acordo com o contexto jurídico e situação 

fáctica.    

A grande dificuldade em matéria de limites de direitos funda-

mentais não está em saber quais são esses limites. A questão é saber 

até que ponto se pode limitar os direitos fundamentais, ou seja, qual 

o limite de suas possíveis limitações.   É importante ter sempre 

presente que o respeito aos direitos humanos fundamentais é um 

imperativo categórico que decorre de cláusula pétrea da 

Constituição. 

Tais direitos são sagrados, tanto é que, nos dias de hoje, aos olhos 

da comunidade internacional, os países que violam os direitos 

humanos (e.g. África do Sul, antes de Mandela) são vistos como 

tendo cometido um pecado capital e são compelidos a amargarem 

uma autêntica penitência, por meio de embargos econômicos e 

outras represálias internacionais. 

 

 Neste diapasão,  entendemos que  embora  a Constituição preveja a inti-

midade como garantia individual (Art. 5o , X), consistente no direito de a pessoa 

não ser incomodada na sua esfera íntima, tampouco tenha revelados hábitos, vícios 

ou mesmo doença contraída, nem sempre se poderá equiparar o direito à 

intimidade do anônimo com a intimidade do homem público. 

 

Muito se tem divulgado ultimamente a respeito do estado de saúde de 

políticos  potenciais, candidatos a presidente da República, como foi o caso de 

Mário Covas e Tasso Jereissati, bem como sobre as supostas atividades 

empresariais de pessoas ligadas a Roseana Sarney e a José Serra, o que poderia 

supor ofensa à intimidade dessas figuras públicas. 
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Em nosso entender, data venia, não há espaço para se proibir a veiculação 

da notícia sob o argumento de espancamento da garantia constitucional. É que, em 

se tratando de homens públicos  que se apresentam  como gestores ou como 

mandatários, assiste ao povo o direito à informação ampla sobre a idoneidade do 

agente político, daí porque a obrigatoriedade dos candidatos de apresentarem as 

respectivas declarações de patrimônio ao assumirem a função pública – juntamente 

com o projeto de governo ou de atuação parlamentar, pressupondo-se que 

cumprirão integralmente o mandato, o que poderá ser obstado  por doenças oportu-

nistas ou, pior ainda, por males incuráveis. 

  

Por isso, quer durante a campanha eleitoral (e principalmente nela), quer ao 

longo do exercício do mandato, tem o cidadão  ainda mais protegida a garantia de 

acesso  à informação sobre o estado de saúde  e a idoneidade daquele que se 

apresenta como candidato a  dirigir    destinos do estado, município ou do país, ca-

bendo, inclusive, medidas judiciais aptas à defesa do interesse difuso à 

informação, cujo autor bem pode ser o Ministério Público, o que constitui uma 

evidente flexibilização do direito constitucional em exame.    

 

Não são incompatíveis a vida pública e o direito à intimidade; todavia, o 

necessário conhecimento quanto a fatos relacionados,  por exemplo,  ao estado de 

saúde da personalidade política é sinônimo de acatamento ao regime democrático. 

 

De qualquer maneira, essa garantia em geral, que está elencada no rol dos 

direitos humanos fundamentais, fora das excepcionalíssimas circunstâncias acima 

apontadas deve ser respeitada e acatada.  A sanção pelo seu descumprimento é, em 

parte, prevista na própria Constituição, que franqueia aos lesados a via da 

indenização, material e moral.  Além disso, complementa-se a proteção jurídica 
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com sanções de natureza penal.  Por fim, provas obtidas com violação dessa 

garantia são reputadas ilícitas. 

 

No direito brasileiro, a proteção da intimidade, antes restrita basicamente à 

garantia de inviolabilidade de domicílio e de correspondência, precisou ser 

modificada, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e propiciar efetiva 

proteção à intimidade. 

 

De fato, se antes a simples garantia de inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência era suficiente para assegurar a preservação deste direito 

fundamental, agora os muros das casas por mais altos que sejam se mostram 

ineficazes na proteção à vida privada.  Isso ocorre devido ao desenvolvimento 

tecnológico, que propiciou o surgimento de câmaras fotográficas com 

teleobjetivas, microcâmaras, gravadores minúsculos, aparelhos de interceptação 

telefônica e uma infinidade de engenhos colocados à disposição de todo tipo de 

bisbilhoteiro. 

 

Em virtude disso, para proteger a intimidade, a legislação teve de evoluir 

para englobar novas formas de proteção à intimidade, procurando assim assegurar 

efetivamente o direito à inviolabilidade da intimidade, direito esse que é bem mais 

amplo do que em tempos idos. 

 

Logo, embora a privacidade e a intimidade compreendam também  a 

inviolabilidade do domicílio, do segredo profissional e da correspondência que  

ressaltamos, como todo e qualquer direito não pode ser tomado como absoluto. 

 

Afinal, como se viu, não é toda e qualquer revelação de intimidade pessoal ou 

comercial  que  se revela ilícita. É mister que se esclareça que  certas informações 
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a respeito  da pessoa física, agente político – de referência à sua saúde e 

idoneidade – ou da pessoa jurídica, como o seu know-how, a estratégia 

mercadológica, e a sua liquidez, embora descortinem a intimidade  de uma pessoa 

ou empresa  nem sempre  equivalem à intromissão indevida  na vida privada do 

cidadão. De referência à pessoa jurídica, muitos  desses atos contábeis são de 

publicação obrigatória em jornais de grande circulação, como os balanços das 

empresas constituídas em sociedade anônima. 

  

Portanto, às pessoas que tenham títulos destas companhias nem sempre se 

destina a garantia constitucional, haja vista que neste caso a  devassa no seu 

patrimônio,  da sua   intimidade,  porque públicou-se o balanço da empresa da qual 

detém ações, ou se públicou relatório a respeito de sua liquidez, justifica-se tendo 

em vista  um alcance social prevalente,  que tem por objetivo justamente a 

segurança das relações comercias e societárias. 

 

   9.2. A inviolabilidade do domicílio 

 

Dentre os direitos fundamentais do homem inscritos a partir  das petições e leis 

constitucionais foram  lançadas as bases fundamentais das codificações modernas 

dos direitos individuais e coletivos. 

 

Consolidando-se o liberalismo na Europa e com a efetivação da 

independência dos Estados Unidos da América, afirmou-se a necessidade de serem 

codificados os direitos individuais e coletivos, ao mesmo tempo em que se 

impunha  restrições à esfera de atividade  do poder estatal. 
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Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de 

natureza histórica, conhecido desde a Idade Média, principalmente na ordem 

jurídica inglesa.  

 

O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, 

sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode 

soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, 

mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.  67

 

Durante  o decorrer da história, a humanidade  sofreu pelas invasões, 

saques  e suas conseqüências danosas para o desenvolvimento social e econômico 

e a segurança dos bens jurídicos Os  mandados de  buscas e apreensão quando não 

absolutamente ignorados dependiam única e exclusivamente do poder 

discricionário do Príncipe, muita vez  movidos por pretextos meramente 

persecutórios ou políticos, contra aqueles que por alguma razão desagradavam o 

poder central ou aqueles que dele se serviam.  Sem maiores cautelas,  o certo é que  

não raro se invadia o lar das pessoas com o propósito de efetuar  prisões e 

apreender bens.  

 

Hodiernamente, no Brasil, a matéria é tratada no art. 5º, XI, da 

Constituição Federal. Trata-se  de  direito fundamental enraizado mundialmente. 

No domínio do Direito Constitucional  a acepção de domicílio encontra maior 

abrangência, conforme ensina Alexandre de Moraes: 68

 

                                                 
67 FERREIRA, Pinto, Comentários  à Constihiição do Brasil. 2'vol.  São Paulo, Saraiva, 
1989, p. 67; 
 
68 MORAES, Alexandre  de. Direito constitucional, São Paulo, 3a  Ed., ATLAS, 1998, 67-

69p; 
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O  termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado 

ou do senso comum, não sendo somente a residência, ou ainda, a 

habitação com intenção definitiva de estabelecimento.  Considera-

se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém 

ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissi-

onalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, 

mediatamente, a vida privada do sujeito. 

Como já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, domicílio, 

numa extensão conceitual mais larga,  é mesmo o local onde se 

exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente  

fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos 

escritórios profissionais. 

XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial 

 

 

Ao dispor sobre os crimes contra a inviolabilidade de domicílio, a 

legislação infraconstitucional penal regulou o dispositivo constitucional, 

realizando interpretação autêntica acerca da definição de domicílio: 

 

DOS CR1MES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO 

DOMICÍLIO 

Violação de domicílio 

Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou 

contra a vontade      expressa ou tácita de quem de direito, em casa 

alheia ou em suas dependências.: 
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Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

1º – Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou 

com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais 

pessoas: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois,) anos, além da pena 

correspondente à violência. 

§ 2o – Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por 

funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância 

das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. 

§ 3º – Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia 

ou em suas dependências: 

I – durante o dia, com observância das formalidades legais, para 

efetuar prisão ou outra diligência; 

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está 

sendo ali praticado ou na iminência de o ser (grifo nosso) 

§ 4º - A expressão ‘casa’ compreende:  

    1 - qualquer compartimento habitado; 

II – aposento ocupado de habitação coletiva; 

III – compartimento não-aberto ao público, onde alguém exerce 

profissão ou atividade. 

    5º – Não se compreendem na expressão ‘casa’: 

I – hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, 

enquanto aberta, salvo a restrição do n.º do II do parágrafo anterior; 

     II – taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 
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Nos termos do § 4, III, do art. 150, a expressão casa também corresponde 

ao compartimento não-aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou 

atividade.  Assim, pode-se concluir que o compartimento aberto ao público não é 

protegido pela lei, como o museu, cinema, bar, loja, teatro etc.  Compartimentos 

não-abertos ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, são o 

consultório médico, o consultório do dentista, o escritório do advogado etc.  Esses 

locais de atividades podem possuir uma parte aberta ao público, como a saleta de 

recepção, onde as pessoas podem entrar ou permanecer livremente.  Entretanto, há 

os compartimentos com destinação específica ao exercício da profissão ou 

atividade, que constituem casa para afeitos penais.  

 

A proteção penal também se estende às dependências do domicílio, 

como jardins, alpendres, adegas, garagens, quintais, pátios etc, 

desde que fechados, cercados ou haja obstáculos de fácil percepção 

impedindo a passagem (correntes, telas etc). 69

 

A doutrina, também por seus diversos autores, sinaliza no sentido de  bem 

simbolizar a extensão e a abrangência do preceito constitucional, oferecendo 

elementos de distinção para fins de  classificação do quanto seja  considerado 

inviolabilidade, assim de modo exemplificativo considera-se casa no sentido 

constitucional que busca assegurar a garantia:  

 Júlio Fabbrini Mirabete: 70

- barracão tosco de madeira; 

- rancho; 

- cabina de um navio; 

- escritório profissional; 

- ateliê; 
                                                 
69 JESUS, Damásio E. de.  Direito Penal, 2.vol-, 11ª Ed, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 23;. 
70 MIRABETE, Júlio Fabbrini.  Direito Penal, vol. 2, São Paulo, Atlas, 1997, 178;  
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- oficina; 

- quartos de pensão, hotel ou motel; 

- maloca, barraca;  

- terraço, quintal, garagem, pátio, adega etc. (dependências que 

complementam a moradia, desde que fechados, cercados...). 

      Damásio E. de Jesus:71

- barraca do saltimbanco ou campista; 

- barraco do favelado; 

- rancho do pescador; 

- consultório médico-odontológico, do advogado etc.; 

- quarto de hotel; 

- cabina de um transatlântico; 

- dependência do domicílio : jardins, alpendres, adegas, garagens, 

quintais, pátios (desde que fechados, cercados...). 

      

Antônio José Miguel Feu Rosa: 72

- apartamento; 

- residência suntuosa; 

- simples cabana; 

- tosca barraca, humílima e desprovida de toda e qualquer espécie de 

regalia ou conforto; 

- alojamento de um barco, navio, hotel ou pensão; 

                                                 
71 JESUS, Damásio E. de.  Direito Penal, 2.vol-, 1 1 Ed, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 233; 
 
72 ROSA, Antônio Miguel Feu. Direito Penal.  Parte Especial, São Paulo: RT, 1995,  296 e 297p; 
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- quintal, jardins, pátios, alojamentos dos empregados, pomar, 

estábulos, canis, terraços etc. 

     Pinto Ferreira: 73

- escritório profissional do advogado; 

- estabelecimentos rodantes ou casas flutuantes; 

    Aníbal Bruno: 74

- barco onde mora alguém; 

- camarote de um navio; 

- carro-habitação de saltimbancos ou excursionistas; 

- garagens, pátios, jardins, quintais (devidamente separados do 

exterior); 

- consultório médico; 

- laboratório de pesquisas, 

- escritório do advogado, engenheiro ou o ateliê do artista. 

 

 Por sua vez, o  Código Penal  para fins de tipicidade não compreende  o 

domicílio apenas como o  definido pelo legislador civil,  que  houve por bem 

conceituar domicílio  o lugar onde a pessoa reside com ânimo definitivo.  O 

legislador  penal procurou proteger o lar, a casa, o lugar onde alguém mora, como 

a barraca do saltimbanco ou do campista, o barraco do favelado ou o rancho do 

pescador.   De forma mais ampla, tutela-se o direito ao sossego, no local de 

habitação, seja permanente, transitório ou eventual, com a intenção de 

proporcionar segurança às pessoas, de forma que seu lar não possa ser invadido a 

qualquer momento e sob qualquer pretexto – e ainda para assegurar a intimidade e 

                                                 
73 FERREIRA, Pinto. Comentários  à Constituição do Brasil. 2ºvol.  São Paulo, Saraiva, 
1989, 171p; 
74 BRUNO, Aníbal. Direito Penal.  Tomo 4. Rio de Janeiro: Forense, 375p; 
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a vida privada das pessoas. Como garantia da paz doméstica e não como simples 

objeto de posse ou propriedade. 

 

Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda durante o dia, por determinação 

judicial. 

 

 Por sua vez, o  Código Penal  para fins de tipicidade não protege o 

domicílio definido pelo legislador civil,  que  houve por bem conceituar domicílio 

– o lugar onde a pessoa reside com ânimo definitivo.  O legislador  penal procurou 

proteger o lar, a casa, o lugar onde alguém mora, como a barraca do saltimbanco 

ou do campista, o barraco do favelado ou o rancho do pescador.    

 

De forma mais ampla, tutela-se o direito ao sossego, no local de habitação, 

seja permanente, transitório ou eventual, com a intenção de proporcionar 

segurança às pessoas, de forma que seu lar não possa ser invadido a qualquer 

momento e sob qualquer pretexto  – e ainda para assegurar a intimidade e a vida 

privada das pessoas. Como garantia da paz doméstica e não como simples objeto 

de posse ou propriedade 

 

A  própria Constituição estabeleceu  as  hipóteses em que se admite a 

intromissão domiciliar excepcionando o princípio  da inviolabilidade:  

 

1. durante o dia:  pela ocorrência de flagrante delito, incluindo aí os 

crimes de ação continuada como seqüestro e tráfico de 

entorpecentes – ou desastre ou para prestar socorro, ou ainda, por 

determinação judicial; 
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2. durante a noite:  idem de referência ao flagrante delito, ou 

ocorrência de  desastre ou para prestar socorro. 

 

Observa-se que no caso de flagrante delito não bastam meras suposições da 

ocorrência do flagrante, tais como cartas ou telefonemas anônimos, exige-se a 

verossimilhança expressa através do movimento extraordinário de usuários ao 

local da boca de fumo, no caso do tráfico de entorpecentes, ou os gritos da vítima 

no caso de  seqüestro ou homicídio, de sorte a que não  dê  margem ao arbítrio na 

atividade policial. 

 

 Para que se possa ingressar  em um domicílio, para coibir eventual crime 

em curso, a autoridade policial deve estar segura do cometimento do delito, mera 

denúncia anônima sem fundamento maior, não justifica a alegação para a hipótese 

de exceção. Devem existir indícios veementes, por exemplo o grito da vítima em 

um caso de homicídio ou  fluxo anormal de movimento dos dependentes à boca de 

fumo. Com efeito, o domicílio não pode servir de porto seguro para a prática de 

delitos, de sorte que a Constituição da República, atenta ao dever do Estado de 

prover a segurança das pessoas, permite que haja ingresso não-consentido em casa 

alheia, mas como  se trata de limitação ao exercício de direito fundamental, 

mandam as boas regras da hermenêutica que a aplicação da providência 

excepcional – ingresso não consentido em casa alheia – seja efetivada com cautela.  

Daí é impossível deixar de considerar que a entrada na residência de alguém, sem 

expressa autorização do morador, depende da existência de justa causa, que na 

hipótese  há de constituir-se em suspeita séria acerca do desenrolar atual de um 

delito. 

Vale emitir algumas palavras sobre a denúncia anônima quando funciona  

como estopim da ação policial, ocorre que no mais das vezes o que se constata é a 

inconsistência da denúncia anônima como elemento de convicção, criticada 

duramente por José Frederico Marques, em sua obra lapidar sobre processo penal, 

na medida em que a própria lei penal incrimina a conduta daquele que causa a 
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instauração de procedimento de investigação ou processo penal, sabendo falsa a 

atribuição delituosa ao agente. 

 

 É bem verdade que em tempos de criminalidade violenta e organizada, a 

denúncia feita desta forma, sem perder seu aspecto negativo, pode ser útil 

instrumento de direção das atividades de investigação policial.  Não deverá ser, 

porém, o único dado de convencimento quer da autoridade policial, quer do 

Ministério Público ou ainda do juiz, a propósito da verificação do crime e 

afirmação da sua autoria. 

Portanto, a invasão de domicílio unicamente amparada na denúncia 

anônima é ilícita, e não pode ser ratificada pelo bom senso. 

  Fora das exceções elencadas, o entendimento majoritário da doutrina e da 

jurisprudência  é que se  incorre na  imprescindibilidade da exibição de mandado 

judicial, que se revela providência inafastável, sempre que houver necessidade, 

durante o período diurno, de proceder-se, no interior da "casa", para fins de  

qualquer tipo de perícia ou à apreensão de quaisquer objetos que possam interessar 

ao Poder Público, sob pena de absoluta ineficácia jurídica da diligência probatória 

que vier a ser executada em tal local.   

 

  A definição do lapso temporal  do dia e da noite  para a doutrina e 

jurisprudência dominante é estabelecida  pelo período das 6 horas da manhã às 18 

horas, ou seja,  sol alto, isto é, das seis às dezoito, esclarecendo Alcino Pinto 

Falcão que durante o dia a tutela constitucional é menos ampla, visto que a lei 

ordinária pode ampliar os  casos de entrada na casa durante aquele período, que se 

contrapõe ao período da noite.  É fato que as peculiaridades das sombras  impõem 

maior rigor constitucional da garantia, assegurando  maior proteção ao domicílio 

durante a noite, embora para Alexandre de Moraes se possa resguardar  a 

possibilidade  de invasão domiciliar com autorização judicial, mesmo após as 18 

horas, desde que ainda não seja noite (por exemplo: horário de verão). 
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Despiciendo falar-se em violação de domicílio por decisão administrativa 

tanto quanto seria falar-se em prisão administrativa,  haja vista que, no seu todo, o 

capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos sinaliza no sentido da 

essencialidade da ordem judicial para efeito de intervenção do Estado no domínio 

privado, no que diz respeito à realização das medidas de busca e apreensão. 

 

Se é forçoso reconhecer que deixou de existir a possibilidade de invasão 

por decisão da  autoridade administrativa, de natureza policial ou não, entendemos 

excessiva a noção de alguns de que  a Administração teria perdido  a possibilidade 

da auto-executoriedade administrativa, prerrogativa  esta que uma vez suprimida 

inviabilizaria o próprio exercício do poder de polícia do Estado com 

conseqüências funestas e  temerárias para o Estado e a ordem pública. Instaurada a 

lide,  haverá o julgador de aquilatar os valores em jogo  e as  peculiariedades  de 

cada caso, libertando-se dos dogmas liberais que escravizam o livre pensar, 

buscando aplicar a justiça de forma a legitimá-la como agente realizador da paz 

social. 

 

De um modo geral, não se tem admitido a prova, independente da própria 

veracidade, obtida através da invasão de domicílio: 

 

"A prova obtida por meio de invasão de domicílio não pode 

incriminar a vítima dessa infração penal." 75

  

"Ao Estado não se pode permitir a violação da lei, a pretexto da 

colheita de elementos probatórios.  Os fins justificam os meios.  O 
                                                 

75 Acórdão da 1'  Turma do Tribunal Regional FEderal da 4'9.  Região, Apelação Criminal 
n. 94.04.05588-3-RS, ementa n.O 319822, publicada no "Repertório IOB de 
Jurisprudência" n.O 14194); 
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direito de prova, meramente adjetivo, não se sobrepõe às garantias 

individuais de natureza constitucional substantiva." 76

 

 A tranqüilidade doméstica é o direito que cada um tem de viver livre de intromissão de 

estranhos em seu lar. 77  

 

 Assegura-se ao paciente direito ao sossego, no local de habitação, seja 

permanente, transitório ou eventual, o titular do jus prohibendi tem o direito de 

admissão ou de exclusão de alguém em sua casa. 

 

Em certos casos, a lei prevê a legítima entrada de funcionário público em 

casa alheia para efetuar determinadas diligências.  Estas são legalmente previstas e 

determinadas segundo princípios que não podem ser desobedecidos.  Assim, uma 

penhora, um seqüestro, uma busca e apreensão, etc., devem ser realizados segundo 

determinados princípios previstos pelo legislador. É possível que o funcionário 

público execute a penhora, por exemplo, inobservando as formalidades legais.  

Nesse caso, o ato será passível de nulidade, por ilegítimo. 

 

          Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já vem decidindo  que 

mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em 

garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 

PRISÃO EM FLAGRANTE – Efetivação no domicílio do indiciado 

– ausência, contudo, de mandado de busca e apreensão – 

irrelevância – Delito permanente –Tráfico de entorpecente. 

"Habeas corpus" denegado. 

                                                 
76TACRIM-SP - AC - Rei.  Juiz Albano Nogueira - JUTACRIM 751314; 
 
77 Revista dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v.386, 250p; 
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São permanentes e unisubsistentes os delitos relacionados com 

entorpecentes, por exaurir-se o crime com o próprio ato de possuir, 

portar, guardar etc. a mercadoria clandestina e proibida.  Em tal 

conjuntura, a prisão do indiciado pode ser feita sem mandado de 

busca e com invasão domiciliar, visto o flagrante ser sempre 

realizável em casos tais.78

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de "habeas corpus" n. 

77.576, da comarca  de Cruzeiro, em que é impetrante Bel Caubi 

Rodrigues da Costa, sendo paciente Sérgio Rodrigues Alves Costa. 

Acordam, em 5.a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, por 

votação unânime, denegar a ordem.  Custas na forma da lei. 

1.   Sérgio Rodrigues Alves Costa, através de " habeas corpus ", 

deseja ver relaxado o flagrante a que submetido, como infrator do 

art. 12 da Lei n. 6.368, de 1976, porque, segundo alega, além de 

invadido seu domicílio, sem obediência às formalidades legais, 

deixou a autoridade policial de justificar o porquê da classificação 

do delito.  Afora isso, para sua submissão a exame especializado, 

foi o processo desmembrado e determinada sua internação na Casa 

de Custódia e Tratamento de Taubaté, mas, não tendo sido ainda 

removido e examinado, sofre constrangimento Ilegal, em virtude de 

ferido, no caso, o disposto no art. 31 da mencionada Lei Antitóxico. 

Solicitadas e prestadas informações, manifestou-se a douta 

Procuradoria-Geral da Justiça pela denegação da ordem, falando ao 

depois sobre a petição e documentos de fls. 

É o relatório. 

                                                 
78 N. 77.576 - Cruzeiro-Impetrante: Bel. Caubi Rodrigues da Costa. Paciente:Sérgio 
Rodrigues Alves Costa.   RT 590393/385, março 1978; 
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  2. No assinalar da jurisprudência, são permanentes e unisubsistentes 

os delitos relacionados com entorpecentes, visto o crime se exaurir 

com o próprio ato de possuir, portar, guardar etc... a mercadoria 

clandestina e proibida (cf.  "Julgados" 37/200). 

Logo, por cuidar a hipótese colocada na tela judiciária de crime 

permanente, a prisão do impetrante e paciente podia, 

induvidosamente, ser feita sem mandado de busca e apreensão (cf.  

"Julgados 39/335, acórdão do STF)   com invasão domiciliar, visto 

o flagrante ser sempre realizável em casos que tais.    

   No mesmo sentido: 79   

PRISÃO EM FLAGRANTE – Efetivação na residência do acusado 

de tráfico de entorpecente – Ausência de mandado da autoridade 

competente – desnecessidade – Delito de natureza permanente – 

Preliminar repelida Inteligência dos arts. 241, 245 e 303 do CPP. 

O direito constitucional de inviolabilidade domiciliar não se estende 

a lares desvirtuados. como cassinos clandestinos, aparelhos 

subversivos, casas de tolerância, locais ou pontos de comércio 

clandestino de drogas 

  A casa é o  asilo inviolável do cidadão enquanto respeitada a   

finalidade precípua  de recesso do lar. 

 

 Afinal, se não obstante  a diretriz constitucional assegura a garantia da 

inviolabilidade do domicílio, – porque todo direito por mais fundamental que seja 

não comporta interpretações herméticas e absolutas – o  próprio texto insculpiu as  

exceções ao imperativo negativo constitucional, que devem ser bem analisadas e 

                                                 
79 Revista dos Tribunais .São Paulo: Editora Revista dos Tribunais , ano 79, v.527, 
setembro.1979, 383p; 
Ap 193 857 - Jabuticabal - 5ª- C. - apte. José Salvador  Carniuciano - apda.: Justiça Pública-j.10.11.78, juiz 
Geraldo Gomes; 
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sopesadas de forma a pender a decisão do julgador  em favor dos valores de maior 

relevância para a sociedade.  

 

9.3. A inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações 

telefônicas e de dados 

 

A respeito do tema assim dispõe a Constituição Federal: 

 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; 

 

A legislação, Código Penal,  por sua vez estabelece sanção para o que 

denomina crimes contra  a inviolabilidade de correspondência: 

 

Dos Crimes contra a Inviolabilidade de Correspondência 

Violação de correspondência 

Art. 151 – Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência 

fechada, dirigida a outrem: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

Sonegação ou destruição de correspondência 

§ I.° – Na mesma pena incorre: 

I – quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, 

embora não fechada e no todo ou em parte, a sonega ou destrói; 
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Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 

II – Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza 

abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a 

terceiro, ou conversação telefônica  entre outras pessoas; 

III – Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no 

número anterior; 

IV – Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem 

observância de disposição legal; 

§ 2º – As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. 

§3º – Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço 

postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico  

Pena – detenção de 1 (um) a  3 (três) anos. 

§4º – Somente se procede mediante representação, salvo nos casos 

do § 1.°, IV, e do § 3°. 

Correspondência comercial 

Art.152 – Abusar da condição de sócio ou empregado de 

estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, 

desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar 

seu conteúdo: 

Pena – detenção de  3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

Parágrafo único – Somente se procede mediante representação. 

 

Vê-se portanto que é inviolável o sigilo da correspondência, a das comunicações e da 

correspondência em geral e de dados, salvo, no caso  de comunicações telefônicas, por 

ordem judicial, nas hipóteses e  na forma que a Lei 9.296/96 estabeleceu,  para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal. Ocorre, portanto, que apesar de a 

exceção constitucional expressa referir-se somente a interceptação telefônica, entende-se 
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que nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível, respeitados certos  

parâmetros, a interceptação de quaisquer comunicações quanto de dados desde  que as 

liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de praticas 

ilícitas. 80

 

Na mesma direção da flexibilização do preceito constitucional aponta 

Scarance Fernandes: 

 

Contudo, vai tomando corpo entre nós a aceitação da teoria da 

proporcionalidade, visando-se a evitar a aplicação muito rígida do 

inc. LVI do art. 5°, quando a ofensa a determinada vedação 

constitucional é feita para proteção de valor maior também 

garantido pela Constituição. 

É interessante, mencionar duas hipóteses concretas que mostram a 

necessidade de se admitir critério de proporcionalidade. 

Em determinado caso, para impedir fuga de presos considerados 

perigosos de estabelecimento penitenciário, violou-se a 

correspondência desses presos descobrindo-se que, no plano de 

fuga, constava o seqüestro de um juiz de direito quando todos 

estariam reunidos em audiência em determinada comarca do Estado 

de São Paulo. Como a violação de correspondência é vedada pela 

Constituição Federal (art. 5.°, XII), a aplicação rigorosa da norma 

constitucional impediria que pudessem ser usadas como prova as 

cartas interceptadas,  pois, sendo obtidas por meio ilícito consistente 

em afronta a referida vedação constitucional, não seriam admitidas 

em eventual processo criminal. 

                                                 
80 Nesse sentido Alexandre de Morares em, MORAES, Alexandre  de.  Direito 

constitucional. São Paulo, 3º Ed, ATLAS, 1998, 70p ; 
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Em outro, o réu obtém prova ilícita mediante interceptação 

telefônica não autorizada, em contradição, portanto à  Constituição 

Federal e, agora, a Lei 9.296, de 24.07.1996, mas é o único meio de 

que dispõe para provar a sua inocência. 

Seria inaceitável, na segunda hipótese, que o acusado fosse 

condenado apenas porque a demonstração de sua inocência só pôde 

ser realizada por prova obtida por meio ilícito. Na primeira, a 

proteção a vida do juiz de direito e a segurança do presidio 

justificariam as violações das correspondências dos presos, sendo 

estranho afirmar depois a impossibilidade de utilizar as cartas como 

prova em juízo, porque obtidas por meios ilícitos. 

São ocorrências como estas que impulsionam a doutrina e a 

jurisprudência a admitir exceções à regra constitucional quando, no 

caso, outro valor fundamental mereça ser protegido, valor que, por 

si, se apresente mais relevante do que o bem violado com a prova 

ilícita. 

Prossegue ainda Scarance Fernandes, citando Greco Filho: 81

 

O texto constitucional não pode ser interpretado de maneira radical. 

Haverá situações em que a importância do bem jurídico envolvido 

no processo e a ser alcançado com a obtenção irregular da prova 

levará os tribunais a aceitá-la. Lembre-se, por exemplo, uma prova 

obtida por meio ilícito mas que levaria à absolvição de um inocente. 

Tal prova teria de ser considerada, porque a condenação de um 

inocente é a mais abominável das violências e não pode ser 

admitida, ainda que se sacrifique algum outro preceito legal. 

 

                                                 
81 Tutela Constitucional da Liberdades. São Paulo, Saraiva, 1989, 112-113p; 
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A norma constitucional de inadmissibilidade de provas obtidas por 

meio ilícito vale, portanto, como regra, mas certamente comportará 

exceções ditadas pela incidência de outros princípios, também 

constitucionais, mais relevantes. Também Celso Ribeiro Bastos e 

Yves Gandra Martins, Comentários da Constituição do Brasil, v. 2, 

p. 275-2"76, admitem a proporcionalidade, ao aceitar que o preceito 

constitucional do art. 5.°, inc. LVI, ‘deve ceder naquelas hipóteses 

em que a sua observância intransigente levaria à lesão de um direito 

fundamental ainda mais valorado’, referindo regras de imposição 

obrigatória: ‘A primeira delas é a de que a prova a ser feita valer 

seja indispensável na defesa de um direito constitucional mais 

encarecido e valorizado pela Lei Maior do que aquele cuja violação 

se deu. Em segundo lugar é necessário que a produção desta prova 

se faça na defesa do réu e não a favor do Estado, entendido este 

como autor da ação penal. E finalmente a prova deve ser acolhida 

quando aquele que a exibe não teve nenhuma participação, quer 

direta ou indireta, no evento inconstitucional que a ensejou.’ 

 

 O Supremo Tribunal Federal em reiteradas decisões deixou de acolher a 

contestação à admissão de prova resultante de violação  de correspondência de 

preso, fundamentando que a  administração penitenciária,  em razão de segurança 

pública, de disciplina prisional, pode excepcionalmente e desde que respeitada a 

norma do art. 41, § único da lei de execuções penais, poderá proceder a 

interceptação da correspondência dos condenados, pois a cláusula da 

inviolabilidade epistolar não pode transformar-se em escudo para a prática de 

delitos, sobretudo nos últimos tempos, quando do interior das unidades prisionais 

os condenados logram comandar sem solução de continuidade a ação dos 

respectivos grupos criminosos, a exemplo do econômico, o ultraliberalismo-

jurídico demonstra sinais de sua derrocada.   Conforme se viu no último dia 30 

de setembro de 2002,  quando em mais uma exibição de força, traficantes 

fecharam o comércio em quarenta bairros do Rio de Janeiro, segunda maior cidade 
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do Brasil, além de cinco cidades da região metropolitana, quando o traficante 

"Marquinhos Niterói", que estava preso na unidade de Bangu 1, unidade prisional 

de segurança máxima, coordenou o blecaute de dentro do presídio, em represália à 

transferência de seu comparsa "Fernandinho Beira Mar "  para um batalhão 

Militar. 82   

 

O dia do bandido 

Em mais uma exibição de força, traficantes fecham o comércio em 

40 bairros do Rio de Janeiro 

A ousadia dos traficantes tem produzido cenas marcantes no Rio de 

Janeiro. Em junho, a fachada da prefeitura foi metralhada por tiros 

de fuzil. Há menos de um mês, a penitenciária de segurança 

máxima Bangu I tomou-se palco de uma rebelião que terminou com  

quatro mortos e a bandeira de uma organização criminosa hasteada 

no presídio. Mas o que se viu na segunda feira 30 foi inédito. 

Quarenta bairros da capital fluminense, além de cinco cidades da 

região metropolitana, amanheceram em clima de estado de sítio, 

com lojas, bancos, escolas e postos de saúde fechados. O plano de 

parar o Rio foi arquitetado por bandidos que, mesmos encarcerados, 

conseguem colocar a segunda maior cidade do Brasil de joelhos. 

Nem a presença de 43.000 policiais nas ruas encorajou os 

comerciantes a abrir as portas. A ação foi comandada pelo traficante 

Marcos Antônio da Silva Tavares, o Marquinhos Niterói. No ultimo 

dia 15 de setembro, Marquinhos, que estava preso em Bangu 1, teve 

conversas telefônicas gravadas pelo Ministério Público, com 

autorização judicial. Nas fitas, o traficante ordena a um de seus 

comparsas o fechamento de lojas em áreas da cidade. "Blecaute na 

Zona Sul. Tem de parar tudo, comércio geral. Parar tudo, 

entendeu?", exige o bandido, aos berros. A razão era o 

                                                 
82 Revista Veja São Paulo, Editora Abril, 35, 2002 ,44p; 
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descontentamento com o tratamento dispensado a Fernandinho 

Beira-Mar e aos demais líderes da organização criminosa Comando 

Vermelho, que haviam comandado o massacre em Bangu 1. 

Transferidos para um batalhão da Polícia Militar, foram proibidos 

de receber visitas. 

O bandido não ficou apenas na bravata. Na manha de segunda-feira, 

comerciantes foram abordados por jovens que exigiam o 

fechamento do comercio, a mando de traficantes . 

 

A lei que regula as execuções penais, Lei n.° 7.210, de 11-7-1984, na seção 

que trata dos direitos dos condenados dispõe o seguinte: 

 

Art. 41. Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente a vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - previdência social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 

descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 

desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 

pena; 

VII - assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
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X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes a amigos em 

dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências de 

individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de 

direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 

escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes. 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 

poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do 

diretor do estabelecimento. 

 

Em favor da adoção da flexibilização da garantia individual e em favor de bem 

jurídico de maior relevância, trazemos a colação pronunciamento do   Supremo Tribunal 

Federal, ao não conceder ordem de habeas corpus, quando se contestava a admissão de 

prova resultante de violação de correspondência de preso, com o voto   esclarecido do Min. 

Celso de Melo: 83

 

PROVA – Documento – Cartas de presidiário interceptada pela 

administração penitenciária – Possibilidade excepcional e desde que 

respeitada a norma do art. 41, parágrafo único da Lei 7.210/84 – 

Inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento 

de salvaguarda de práticas ilícitas. 

                                                 
83 Revista dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 83, v.709, nov.1994, 418p; 



 156

Ementa oficial: A administração penitenciária, com fundamento em 

razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de 

preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e 

desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da 

Lei 7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida 

pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do 

sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de 

práticas ilícitas. 

"HABEAS CORPUS" – Reexame de prova – Inadmissibilidade – 

Meio inidôneo – Ordem indeferida. 

HC 70.814-5 -SP- 1ª.'T.-J 1.3.94 -Rel. Min. Celso de Mello - DJU 

24.6.94. 

 

Especificamente em relação à matéria em exame, disserta o voto indigitado; 

 

 Sendo assim,  é de repelir esse outro aspecto da fundamentação do 

presente writ. 

Aduz o impetrante, ainda, que os pronunciamentos jurisdicionais 

ora questionados estribaram o seu convencimento em uma 

xerocópia autenticada de uma carta particular criminosamente 

interceptada e apensada aos autos a que serviu de apoio A 

decisão..." (fls.). 

A legislação processual penal veda a utilização em juízo de cartas 

particulares, quando interceptadas ou obtidas por meios criminosos 

(CPP, art. 233). Esse preceito legal traduz a repulsa do sistema 

jurídico às provas ilícitas, cuja inadmissibilidade em procedimentos 

judiciais é, hoje, expressamente proclamada pela CF (art. 5°, LVI). 

No caso, e tal como ficou evidenciado nos autos, inexiste prova de 

que a carta missiva em questão teria sido obtida por meio 
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criminoso. De outro lado, impõe-se registrar que o conteúdo dessa 

carta não constitui o único elemento probatório produzido em juízo 

contra o paciente. A condenação penal do paciente resultou, 

segundo consta dos autos, da conjugação de diversos outros 

elementos de convicção produzidos ao longo do processo penal 

condenatório. 

De qualquer maneira, porém, impende salientar que a carta missiva 

em questão foi remetida pelo ora paciente, que se achava preso, a 

um destinatário que cumpria pena em regime aberto. 

A Lei de Execução Penal, ao elencar os direitos do preso, 

reconhece-lhe a faculdade de manter contato com o mundo exterior 

per meio de correspondência escrita (art. 41, XV). Esse direito, 

contudo, poderá ser validamente restringido pela administração 

penitenciária, consoante prescreve a própria Lei 7.210/84 (art. 41, 

parágrafo único). 

Razões de segurança pública, de disciplina penitenciária ou de 

preservação da ordem jurídica poderão justificar, sempre 

excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 

41, parágrafo único, da LEP, a interceptação da correspondência 

remetida pelos  sentenciados, eis que  a cláusula tutelar da 

inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento 

de salvaguarda de práticas ilícitas. Daí, a procedente advertência de 

Julio Fabbrini Mirabete (Execução  Penal, pp. 146-147, 2.' ed, 1988, 

Atlas), verbis: 

"(...) Questão delicada, quanto ao tema, é a referente à censura da 

correspondência, que limita a liberdade de comunicação do preso. 

Segundo preceito da Carta Magna, é inviolável o sigilo de 

correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas' (...). 

A censura e o impedimento de correspondência efetuados nos 

presídios e previstos em regulamentos internos põem em foco essa 
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garantia constitucional, já se tendo afirmado a inconstitucionalidade 

de normas jurídicas que limitam o direito e sigilo de 

correspondência. 

 

 Mas, como bem observa Ada Pellegrini Grinover, ‘as liberdades 

públicas não são mais entendidas em sentido absoluto, em face da 

natural restrição resultante do princípio de convivência das 

liberdades, pelo qual nenhuma delas pode ser exercida de modo 

danoso à ordem pública e às liberdades alheias’. ‘Nessa ordem de 

idéias – acrescenta, deve ser considerada a inviolabilidade do sigilo 

da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, 

com vistas à finalidade ética ou social do exercício do direito que 

resulta da garantia; tutela desta natureza não pode ser colocada para 

a proteção de atividades criminosas ou ilícitas. Certamente há 

limitações que, em casos concretos, aconselham as exigências de 

segurança da execução penal, inclusive com a limitação do direito e 

sigilo da correspondência do preso. Podem ser efetuadas a 

interceptação e a violação da correspondência no caso de suspeita 

da prática de infração penal, da remessa ou recebimento de objetos 

proibidos, de dúvidas quanto ao remetente ou destinatário (nomes 

imaginários, pseudônimos ou qualquer outro modo que impeça o 

conhecimento das pessoas que se correspondam), da preservação da 

segurança do presídio, das medidas para impedir a fuga ou motins, 

das comunicações que comprometam a moral e os bons costumes, 

ou seja, em todas as hipóteses em que avulte o interesse social ou se 

trate de proteger ou resguardar direitos ou liberdade de outrem ou 

do Estado, também constitucionalmente assegurados.’  

Assim sendo, e por não vislumbrar qualquer situação de injusto 

constrangimento, e considerando, ainda, o parecer da douta 

Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido. 
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É o meu voto. 

EXTRATO DE ATA – Decisão: A Turma indeferiu o pedido de 

habeas corpus. Unanime. 1.' T, 1.3.94. 

Presidência do Sr. Min. Moreira Alves. Presentes à sessão os Srs. 

Mins. Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello e Ilmar 

Galvão. 

 

Na mesma direção também se orientou o Superior Tribunal de Justiça, 

desta vez versando a questão sobre escuta telefônica  in casu, embora  a escuta 

haja sido autorizada, o juízo fez menção expressa invocando os princípios da 

razoabilidade, oriundo da doutrina americana e da proporcionalidade de origem 

germânica referentes ao dogma da  exclusão das provas ilícitas: 

 

84 Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Escuta 

telefônica com ordem judicial. Réu condenado por formação de 

quadrilha armada, que se acha cumprindo pena em penitenciária 

não tem como invocar direitos fundamentais próprios do homem 

livre para trancar a ação penal (corrupção ativa) ou destruir 

gravação feita pela polícia.  

O inciso LVI do art. 5° da Constituição, que fala que "são 

inadmissíveis... as provas obtidas por meio ilícito". não tem 

conotação absoluta. Há sempre um substrato  ético a orientar o 

exegeta na busca de valores maiores na construção da sociedade. 

A própria Constituição Federal brasileira, que é dirigente e 

programática, oferece ao juiz através da ‘atualização constitucional’ 

(verfassungsaktualisierung), base para o entendimento de que a 
                                                 
84 GARCINDO FILHO, Alfredo de Oliveira, organizador, Jurisprudência Criminal do 

STF e STJ, Curitiba, 5a  Ed, Edição do autor, 1999, 385p 
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cláusula constitucional invocada é relativa. A jurisprudência norte-

americana, mencionada em precedente do Supremo Tribunal 

Federal, não é tranqüila.  

Sempre é invocável o princípio  da ‘razoabilidade’ 

(reasonableness). O ‘princípio  da exclusão das provas ilicitamente 

obtidas’ (exclusionary rule) também lá  pede temperamentos. 

Ordem denegada. (STJ - HC 39821RJ - 6' Turma, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, DJU 26.02.96, p. 4084)  

 Prova Ilícita-Carta anônima, sequer, referida na denúncia a que, 

quando muito,   propiciou investigações por parte do organismo 

policial, não se pode reputar de ilícita. É certo que, isoladamente, 

não tem qualquer valor, mas também não se pode tê-la como 

prejudicial a todas as outras validamente obtidas. O princípio  do 

fruto  da árvore envenenada foi devidamente abrandado na Suprema 

Corte (HC n° 74.599-7, Min. llmar Galvão). (STJ - RHC 7363/RJ - 

6' Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJU 15.6.98, p.167) 

 

No campo da inviolabilidade das comunicações telefônicas, instalou-se 

uma controvérsia em torno da aplicabilidade ou não do preceito permissivo 

referente a escuta judicialmente autorizada antes do advento da Lei 9.296/96. 

Enquanto que a maioria da jurisprudência se posicionava de modo a  considerar 

ilícita a prova relativa a escuta telefônica  – ainda que autorizada judicialmente –, 

por não ser auto- aplicável  o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, alguns 

juízes imbuídos de espírito mais progressista, aplicando o princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade chegaram a admitir aquela prova, haja vista 

que o interesse público deverá sempre sobrepujar o direito ou garantia individual. 

Neste sentido os dois acórdãos que se transcrevem parcialmente a seguir informam 

o teor das argumentações que se contrapunham:  
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85 Prova ilícita – Escuta telefônica – Preceito constitucional – 

Regulamentação. Não é auto-aplicável o inciso XII do artigo 5º da 

Constituição Federal. Exsurge ilícita a prova produzida em período 

anterior a regulamentação do dispositivo constitucional. 

Prova ilícita – Contaminação. Decorrendo as demais provas do que 

foi levantado via prova ilícita, tem-se a contaminação daquelas, 

motivo pelo qual não subsistem. Precedente: habeas corpus n" 

69.912-RJ. relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence perante o 

Pleno, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de marco 

de 1994. 

O voto do eminente Ministro relator em síntese dispôs: 

Senhor Presidente. este é um caso que se encaixa como luva à mão 

ao precedente desta Corte, do Plenário, que implicou a glosa de 

autorizações judiciais visando a escuta telefônica antes da 

regulamentação do preceito do inciso XII do rol das garantias 

constitucionais.  

Como teve oportunidade de consignar o Ministro Sepúlveda 

Pertence, ao analisar as demais provas no que? decorrentes da 

escuta, entendimento que afastasse a contaminação acabaria por 

esvaziar, totalmente, o preceito constitucional. Por isso mesmo, 

julgando o habeas corpus n° 73.351-4 sob a relatoria do eminente 

Ministro Ilmar Galvão, o Tribunal teve oportunidade de proclamar 

insubsistente acusação vazada em flagrante de delito, viabilizado 

exclusivamente por meio de operação de escuta telefônica, 

mediante autorização judicial aludindo a teoria da contaminação. 

Após julgando o habeas corpus n° 72.588/PB, relatado pelo 

Ministro Maurício Correa, o Pleno reafirmou a tese, vencidos os 

                                                 
85 Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.176, 

jan.98, 736p; 
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Ministros Carlos Velloso, Octavio Gallotti, Sydney Sanches, Neri 

da Silveira e Moreira Alves. Costumo ressaltar sempre que o 

Direito, como uma ciência, possui organicidade própria. estando a 

segurança dos cidadãos no respeito a ordem jurídica em vigor, as 

normas legais e constitucionais regedoras da matéria. É certo que 

se chega por vezes à liberação de pessoas envolvidas com o 

tráfico. Todavia, isso é simples decorrência de viver-se em um 

Estado Democrático de Direito (grifo nosso), no qual o meio 

justifica o fim, mas não este aquele. 

Por tais razões, ressaltando mais uma vez que os demais elementos 

probatórios estão umbilicalmente ligados à escuta telefônica. no que 

retratados em depoimentos dos policiais e de pessoas que 

presenciaram o flagrante, concedo a ordem para fulminar a ação 

penal ab initio. 

E como voto na espécie dos autos. (Folhas 127 a 133) 

A rigor, fulminada a ação penal ab initio, forçoso era concluir pela 

extensão aos demais co-réus, em face da identidade do fato. 

 

 

In casu o julgamento culminou na expedição de alvarás de soltura de 

criminosos – traficantes –, que certamente estimulados pela impunidade em muito 

devem ter contribuído para o caos em que se encontra a segurança pública no Brasil 

e o completo desprestígio do Poder Judiciário. 

 

Por outro lado, embora a questão não verse sobre quebra de sigilo 

telefônico propriamente dito mas de sigilo bancário e fiscal,  transcrevemos o 

acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 2ª Região que, na mesma época, 

revelou, data venia, disposição mais acentuada em buscar legitimação, afirmação 

e, porque não dizer, a própria  justificação  de ser do Poder Judiciário.   
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QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E DE 

COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – Admissibilidade – Hipótese 

de veementes indícios de crime em tese, bem como de sua autoria – 

Existência de interesse público e justa causa. 

Ementa Oficial: Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo 

não são absolutos, cedendo face a determinadas circunstâncias, 

como na espécie, em que há fortes indícios de crime em tese, bem 

como de sua autoria. 

Existência de interesse público e de justa causa, a lhe dar suficiente 

sustentáculo. 

Observância do devido processo legal, havendo inquérito policial 

regularmente instaurado, intervenção do órgão do parquet  federal e 

prévio controle judicial, através da apreciação e deferimento da 

medida. 

Ementa da Redação: O direito á inviolabilidade do sigilo de dados e 

das comunicações telefônicas está erigido na categoria de direitos e 

garantias fundamentais do indivíduo. Tais direitos não são, porém, 

absolutos, cedendo em certas circunstâncias ao interesse público, 

sendo imprescindível, outrossim, que reste evidenciada uma justa 

causa para se definir quando o interesse coletivo sobrepujar um 

direito ou garantia fundamental do indivíduo. 

HC 95.02.22528-7 - RJ - 3' T. - J. 14.11.1995 - Rel. Juiz Valmir 

Peçanha - DJU 13.02.1996. 

Transcrevemos o que consideramos um voto de excepcional alcance 

social do juiz relator: 

 

VOTO - Os incisos X e XII do art. 5 ° da Constituição Federal 

estabelecem: 
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"X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; 

XII – é inviolável o sigilo da correspondência a das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal. 

Estão, pois, erigidos à categoria de direitos e garantias fundamentais 

do indivíduo, dentre outros, o direito à intimidade e à vida privada, 

à inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações telefônicas. 

No que concerne à intimidade e à vida privada, referidos nos inciso 

X acima transcrito, desde logo se pode assentar a existência de um 

direito ou uma liberdade pública de estar só, de não ser 

importunado, como observa José Cretella Jr. em Comentários a 

Constituição de 1988, vol. I, 2ª ed. Forense Universitária, p. 257. E 

esse direito de estar só não se restringe ao lar, mas se projeta a 

diversos aspectos da vida de cada indivíduo, inclusive no que se 

relaciona a aspectos da situação econômico-financeira de cada um. 

Por seu turno, o também acima transcrito inciso XII do art. 5° da 

Constituição Federal contempla, além de outros, o sigilo de dados, o 

que, no meu entender, reforça ainda mais o direito à intimidade. 

A propósito, Cid Heráclito de Queiroz, em seu trabalho O Sigilo 

Bancário, publicado na Revista Forense, vol. 329, 1995, pp. 41-45, 

assim se expressa: 

‘(...)o sigilo bancário é, sem duvida, uma das faces da intimidade da 

vida privada, que encontra expressa proteção na nossa Carta. E os 

extratos e demonstrativos bancários expressam os dados arquivados 

na memória a nos `disks' dos modernos computadores, os quais, por 



 165

revelarem os ângulos econômicos da intimidade e da vida privada, 

também merecem a proteção constitucional.’ 

Em situação análoga, com as devidas adequações, podemos situar o 

sigilo fiscal. 

Quanto ao sigilo das comunicações telefônicas, merecedor por igual 

da salvaguarda constitucional, sinale-se, além do que adiante se 

ponderará e afirmará em relação aos demais, que o caso dos autos 

apresenta peculiaridade que vai, no particular, admitir um enfoque 

especial. 

O que se impõe agora dizer é que todos os direitos e garantias 

fundamentais (ainda que possam ser tidos como de direito natural), 

que estejam previstos no diploma constitucional, não são absolutos. 

Em certas circunstancias, eles cedem a algo que se lhes sobrepõe, 

ou seja, o interesse público. 

Com muita propriedade assim se manifestou a digna representante 

do parquet federal, ao se referir à confidencialidade das informações 

de ordem financeira e ao direito à intimidade: 

‘Entretanto, tais direitos não são absolutos. O interesse público há 

sempre de sobrepujá-los, especialmente no presente caso em que 

tinha o investigado o dever de zelar pela ordem pública e pela 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, o que recomenda a 

rigorosa apuração das irregularidades eventualmente por ele 

praticadas.’ 

Todavia, não é suficiente, parece-me, a simples invocação do 

interesse público, mas imprescindível se faz que reste evidenciada 

uma justa causa para se definir quando o interesse coletivo 

sobrepujará um direito ou garantia fundamental do indivíduo. A 

hipótese mais comum, a que interessa a espécie vertente, é a 

demonstração de que a invocação das garantias constitucionais 

fundamentais poderia estar servindo para acobertar crimes. 
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No caso em julgamento, conforme consta dos elementos dos autos, 

existe Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a 

existência de infrações penais relacionadas a vantagens recebidas 

por autoridades brasileiras de banco israelense, conforme, inclusive, 

noticiado pela imprensa. Para se ter uma idéia da gravidade da 

situação, procederei a leitura do depoimento prestado por Israel 

Senderey perante a Polícia Federal. 

(Ler fls.) 

Como se constata, há justa causa, posto que existem veementes 

indícios de crime em tese, bem como de sua autoria, ensejando a 

instauração de inquérito policial. 

Entrementes, ainda havendo a chamada justa causa, há que se 

observar, com rigor, o devido processo legal (outra garantia 

fundamental do indivíduo, assegurada no diploma constitucional). 

Ora, como já dito, as peças dos autos deixam claro que existe um 

procedimento regularmente instaurado para apuração de possíveis 

infrações penais. 

Por outro lado, o MM. Juízo impetrado esclareceu com precisão às 

fls...: 

10. A autoridade policial, que preside o Inquérito Policial 

referido, solicitou o deferimento dos requerimentos feitos, no 

sentido de decretar a quebra dos sigilos bancários, fiscal e de 

comunicações, conforme se verifica pela leitura de fls... 

11. O inquérito foi encaminhado ao MPF (fls.), que se manifestou 

às fls..., no sentido do deferimento dos requerimentos feitos, 

solicitando a decretação do segredo de justiça e a expedição 

de ofícios ao Detran a aos Cartórios de Registro de Imóveis 

(fls...). 
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12. Assim, apreciadas as solicitações feitas pela autoridade 

policial, este magistrado deferiu os requerimentos, decretando 

a quebra dos sigilos bancários, fiscal e de comunicações, 

diante da constatação da extrema gravidade dos fatos em 

apuração, justamente diante do interesse da justiça em se 

apurar tais fatos, ficando expressamente consignado que o 

afastamento do sigilo somente abrange as autoridades 

policiais que atuam no Inquérito, o MPF e o magistrado em 

tela, razão pela qual foi decretado o segredo de justiça. 

13. Conforme se pode verificar, as investigações que vêm sendo 

empreendidas pela autoridade policial são relativas a fatos de 

extrema gravidade, e com  a possibilidade de envolvimento do 

paciente, conforme assinalou a autoridade policial, ao 

requerer a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de 

comunicações. Desse modo, em observância estrita aos 

ditames da lei, foi determinada a quebra dos sigilos, inclusive 

após a audiência da representante do Ministério Público 

Federal, na sua função de fiscal da lei, e representante dos 

interesses maiores da sociedade. 

Entendo que ocioso seria acrescentar outras considerações com 

relação à observância do devido processo legal e ao cauteloso 

controle prévio do Poder Judiciário na decretação da quebra dos 

sigilos. 

Por fim, no que toca às comunicações telefônicas, a peça 

informativa esclareceu suficientemente a matéria, nos seguintes 

termos: 

14. Equivoca-se o impetrante ao mencionar que não é possível a 

quebra do sigilo das comunicações diante da falta de lei 

regulamentando o assunto. O dispositivo constitucional é auto-

aplicável, porquanto fornece todos os requisitos a condições para a 
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decretação da quebra do sigilo das comunicações telefônicas e 

outras (ordem judicial, e para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal). De se notar que não se trata de 

interceptação telefônica, como dá a entender o impetrante, e sim de 

quebra relativa a dados relativos a ligações telefônicas efetuadas e 

recebidas, abrangendo, portanto, condutas pretéritas, e não condutas 

atuais a futuras.’ 

Completando esta linha de pensamento, a digna representante do 

Ministério Público Federal fez a seguinte colocação: 

‘A decisão impugnada, nesta parte, não chega sequer a abranger a 

quebra do sigilo das comunicações telefônicas protegido pela norma 

constitucional. Limita-se a mera requisição de documentos, que 

evidentemente não necessita de lei ordinária regulamentadora, 

como ocorre na hipótese de interceptção da comunicação 

telefônica.’ 

Tenho, pois, como elucidada a espécie dos autos, porquanto, com 

segurança, posso afirmar: a) os direitos a garantias fundamentais 

não são absolutos, cedendo face a determinadas circunstâncias; b) 

no caso, existem o interesse público a uma justa causa, a lhe dar 

suficiente sustentáculo; c) foi observado o devido processo legal, 

uma vez que há inquérito policial, regularmente instaurado por 

autoridade legitimada para tanto, bem como houve a interveniência 

do órgão do Ministério Público e, por último, o prévio controle 

judicial, com o deferimento da medida adequadamente 

fundamentado. 

Isto posto, conheço do presente pedido de habeas corpus, para 

indeferi-lo, ficando conseqüentemente, denegada a ordem. 

Como voto. 
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Neste mesmo sentido o comentário de Damásio de Jesus: 86

‘O direito ao sigilo das comunicações”, ensina José Carlos Barbosa 

Moreira, ‘é, como qualquer outro, limitado, e não se pode sobrepor 

de maneira absoluta a todos os restantes interesses dignos de tutela 

jurídica, por mais relevantes que se mostrem. Aqui tem igualmente 

lugar a valoração comparativa dos interesses em conflito e a 

aplicação do princípio  da proporcionalidade.’ (Direito aplicado, 

Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 170). Acerca do tema  do conflito 

de interesses, Barbosa Moreira esclarece que sobre o da preservação 

da intimidade prevalecem, em linha de princípio, os interesses 

ligados à reta administração da justiça. 

‘Aquele não pode ter a virtude de obstar ao pleno atendimento 

destes. Deve atuar aqui, todavia, como alhures, o princípio  de que 

os meios se proporcionam de modo necessário aos fins colimados. 

O direito à preservação da intimidade sujeita-se ao sacrifício na 

medida em que a sua proteção seja incompatível com a realização 

dos objetivos que se tem primariamente em vista. Nessa medida, o 

ordenamento o tolera ou mesmo o impõe; além dela, não. Cumpre 

observar um critério de proporcionalidade, com o auxílio do qual se 

possa estabelecer adequado sistema de limites à atuação das normas 

suscetíveis de pôr em xeque a integridade da esfera íntima de 

alguém, participante ou não do processo’ (Processo civil e direito à 

preservação da intimidade, in Temas de direito processual, São 

Paulo, 1980, 2a serie, p. 9 e 10; Direito aplicado, cit, p. 170). 

‘A importância de limitar as liberdades públicas, observe Jean 

Rivero, "resulta da necessidade de torná-las coexistentes, a fim de 

que possam ser exercidas simultaneamente’ (Les libertes publiques, 

                                                 
86 16. DAMÁSIO DE JESUS. Código de processo penal anotado. São Paulo. 14a  Ed, 

Saraiva 1998. 131-132p 
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Paris, 1973, p. 167). Sem dúvida, como diz René Ariel  Dotti, ‘uma 

vez ditados pelo interesse público ou interesse particular relevante’, 

não se pode ‘impedir as limitações ou até mesmo o obstáculo ao 

exercício da privacidade’ (Proteção da vida privada a liberdade de 

informação, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980, p. 102). 

Ao tempo da CF anterior, que não previa exceção ao princípio  da 

inviolabilidade da comunicação telefônica (art. 153, § 9°), admitia-

se a interceptação mediante ordem judicial, nos termos do art. 57, Il, 

e, do Código Brasileiro de Telecomunicações –CBT (Lei n. 4.117, 

de 27.8.62), para fins processuais penais. De modo que a violação, 

desde que autorizada pelo juiz e para fins de investigação criminal 

ou prova em processo penal, não configurava o crime do art. 151, 

II, parte final, do CP A CF de 1988, no art. 5º LVI, determina a 

inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meio ilícito. 

E no mesmo dispositivo, inc. XII, permite a violação da 

comunicação telefônica ‘por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer pare fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal’. Conquanto o legislador não editasse lei 

nova, entendíamos  que deveriam ser aplicados  os art. 57, II e, 56, 

§2º, do CBT (Código de Processo Penal Anotado, 12 ed, São Paulo 

Saraiva, 1995, p. 536). O plenário do STF, entretanto, no HC 

69.912, por maioria de votos, entendeu que a CF de 1988 não 

recepcionou o art. 57 do CBT e, como não havia lei  nova 

regulamentando a matéria antes de 25.7.96, data em que entrou em 

vigor a Lei n. 9.296, não era admissível a interceptação telefônica, 

ainda que ordenada pelo juiz (DJ U 26.11.93, p. 25332-3, a DJU 

25.3.94, p. 6012). 

Considerávamos estranha a situação:  

1) ao tempo em que a Carta Magna não admitia expressamente 

exceção ao princípio  da violação do sigilo da comunicação 



 171

telefônica para fins criminais, a escuta autorizada pelo juiz excluía o 

delito do art. 151 do CP;  

2) já na vigência da nova CF, que expressamente permite a 

exceção mencionada, na ausência de lei ordinária, ainda que com 

permissão judicial e com finalidade penal, a escuta passou a ser 

considerada ilícita e proibida, configurando crime. 

O STJ, porém, no RHC 3.612, da 557 Turma (DJU 27.6.94, p. 

16993), e no HC 3.982, da 6ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel 

(DJU 26.2.96, p. 4084), considerou válida a escuta telefônica 

precedida de ordem judicial. No mesmo sentido do texto: TRF da 2ª 

Região, 3a Turma, HC 95.02.22528, Rel. Juiz Valmir Peçanha, RT 

727/608." 

. 

Afigura-se-nos necessário distinguir as hipóteses de interceptação 

telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica de  interceptação escuta e 

gravação ambiental. A distinção possui relevância jurídica associando-se cada caso 

a  uma garantia e proteção constitucional diversa, daí a importância em se realizar 

a diferenciação.  

 

1. Na  interceptação telefônica – stricto sensu –  a violação é decorrência 

da ação de terceiro, sem  que os comunicantes tenham conhecimento do que 

ocorre. 

2. Na escuta telefônica, se a violação também é  efetuada por terceiro,  

não obstante  com a concordância de um dos comunicantes. 

3.  Na gravação telefônica, a exteriorização se dá por ação de  um dos 

interlocutores, sem o conhecimento do outro. 
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Logo, nos dois primeiros tipos de violação há interveniência de três 

agentes, os  comunicantes e  o terceiro, enquanto  que na gravação existem apenas 

dois agentes, um dos quais é o responsável pelo registro  da conversação. 

 

As hipóteses de  interceptação, escuta e gravação ambiental têm 

praticamente os mesmos  elementos distintivos, com o diferencial  de se 

reportarem  a conversa não telefônica, por exemplo uma conversa ao ar livre, a 

gravação de um discurso etc... 

A interceptação ambiental é a realizada por terceiro, sem o conhecimento 

dos comunicadores, a  escuta ambiental realiza-se quando a captação da conversa é 

feita por terceiro, com o conhecimento de um dos comunicadores e, por último, na 

gravação ambiental a captação da conversa telefônica é realizada por um dos 

interlocutores. 

 

Destarte, haverá diferenciação de  tratamento jurídico conforme o tipo de 

violação.  O art. 10 da Lei 9.296/96 tipifica como crime a interceptação telefônica 

sem autorização judicial. A definição de interceptação telefônica consiste no 

núcleo do tipo,   devendo o seu conceito ser fixado para se dar a correta subsunção 

da conduta  ao crime referido, posto que em matéria de direito penal só se conhece 

de analogia in bona partem.    

 

Ademais,  o art. 5°, XII, da Constituição e a Lei 9.296/96, só se referem as 

interceptações telefônicas stricto sensu,  exigindo a  intervenção de  um terceiro 

que irá registrar a conversação, sem o conhecimento dos comunicantes. 

 Se a captação é  feita com o conhecimento (escuta) ou  por um dos 

interlocutores (gravação), não se  há de falar em interceptação,  logo a hipótese em 

exame   não se reporta  ao  art. 5°, XII da Constituição. 

Outrossim,  estão fora da abrangência da lei mencionada  e do   dispositivo 

constitucional, além da escuta telefônica, as gravações telefônicas, as 
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interceptações, escutas a gravações ambientais, que estão referidas no  dispositivo 

que genericamente garante a privacidade, qual seja  o art. 5°, X, da Constituição 

Federal.87

‘O fato de a intimidade ser protegida pelo inciso X ou XII do art. 5° 

da Constituição tem  relevo, na medida em que insignes autores 

brasileiros, tendo em mira a ressalva da parte final do inciso XII, 

dão a este dispositivo uma interpretação literal a contrario sensu, 

admitindo a interceptação apenas das comunicações telefônicas,  e 

apenas nos casos previstos na Lei 9.296/96, enxergando o sigilo da 

correspondência, das comunicações telegráficas e de dados como 

direito absoluto, inviolável e insuscetível de interceptação, sendo, 

por via de conseqüência, ilícita toda e qualquer prova obtida com 

violação do sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas 

e de dados. (art. 5°, LVI). Assim, mesmo a interceptação telefônica 

somente será válida nos casos previstos e segundo as prescrições da 

Lei 9.296/96. 

Quando em pauta está o direito previsto no inciso X do art. 5° da 

Constituição, não é observada na mesma medida a posição 

peremptória e intransigente de rejeição de toda e qualquer prova 

obtida com violação do direito à intimidade. Admitindo-se, neste 

caso, mais facilmente a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, de modo a aproveitar, no processo, provas 

ilícitas.’ 88

Neste sentido é que se têm manifestado as cortes: 

                                                 
87 Não obstante a controvérsia instalada a respeito da escuta telefônica não estar (interceptação em sentido 
estrito) ou estar (interceptação em sentido amplo) no âmbito do art 5º, XII da Constituição e da lei 9.296, em 
favor da primeira posição se posicionou Vicente Greco Filho, Interceptação telefônica São Paulo, Saraiva, 
1996,  4-6 p, o STF em HC 75.338-RJ, Rel. Min.Nelson Jobim, Informativo nº102, o STJ em RHC 7.216-
SP,Rel.Min Edson Vidigal, RT 755/589 e RSTJ 109/268  e outros tribunais,  TJSP,RT 693/341:RT 750/655. 
Em posição contrária, Luis Flávio Gomes, Interceptação telefônica:Lei 9.296/96, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, 95-96p e Scarance Fernandes, A lei de interceptação telefõnica, Justiça Penal 4, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1997, 53p. 
88 SILVA SANTOS, Paulo Ivan, Das Provas obtidas com violação da intimidade e sua utilização no 
Processo Penal, www.pi.trf1.gov.br-revista, 12.04.2002  
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Ementa: Habeas Corpus. Utilização de gravação de conversa 

telefônica feita por terceiro com  autorização de um dos 

interlocutores sem o consentimento do outro quando há, para essa 

utilização excludente de antijuridicidade. 

Afastada a ilicitude de tal conduta – a de, por legitima defesa, fazer 

gravar e divulgar conversa telefônica, ainda que não haja o 

conhecimento do terceiro que está praticando o crime –, ela é, por 

via de conseqüência, lícita e, também, conseqüentemente, essa 

gravação não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se  o 

art. 5º, LVI, da Constituição com fundamento em que houve 

violação da intimidade (art. 5º, X, da Carta Magna) 

Habeas corpus indeferido. 

(STF-HC N. 74.678-1)’ 89

‘Ementa: – 1. Utilização como prova de gravação de diálogo 

transcorrido em local público, sem estar em causa a proibição 

constante do inciso XII, do art. 5° da Constituição, ocorrendo 

ademais  – fora dessa gravação – elementos probatórios suficientes 

para fundamentar a condenação. 

Habeas Corpus indeferido. 

(STF- HC N. 74356-1)’ 90

‘Gravação Telefônica-Prova lícita – Considera-se prova lícita desde 

que haja causa excludente da antijuridicidade da ação (p. ex.: 

Legítima defesa em caso de extorsão) – a gravação telefônica feita 

por terceiro com autorização de um dos interlocutores sem o 

conhecimento do outro. Não há, na hipótese, ofensa aos artigos 151, 

II  (‘Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza 

abusivamente... conversação telefônica entre outras pessoas.’) e 153 

                                                 
89 lnformativo STF n. 79  -DJ de 15.08.97 
90 Informativo STF n. 68 - DI de 25.04.97) 
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(‘Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento 

particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário 

ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem.’), 

todos do CP. Com esse entendimento, a Turma afastou o argumento 

de afronta ao art.5°, XII da CF e indeferiu o pedido de habeas 

corpus interposto contra acórdão do STJ, que manteve a decisão do 

TJSP. 

 (STF-HC 74.573-DF,).’ 91

‘Gravação telefônica-Prova Lícita 

Considera-se prova lícita a gravação telefônica feita por um dos 

interlocutores da conversa, sem o consentimento do outro. Afastou-

se o argumento de afronta ao art. 5º, XII da CF, uma vez que esta 

garantia constitucional refere-se à interceptação  de conversa 

telefônica feita por terceiros, o que não ocorre na hipótese. 

 Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, indeferiu o 

pedido do habeas corpus em que se pretendia o trancamento da ação 

penal contra magistrado denunciado por crime de exploração de 

prestígio (CP, art. 357: ‘Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer 

outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do 

Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, 

intérprete ou testemunha’) com base em conversa telefônica 

gravada em secretária eletrônica pela própria pessoa objeto da 

proposta. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, 

que deferiam a ordem.  

(STF-HC 75.338-RJ)’ 92

‘Prova ilícita- Carta anônima 

                                                 
91Informativo STF n. 75 
92 Informativo STF n. 102 
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Carta anônima, sequer referida na denúncia e que, quando muito, 

propiciou investigações por parte do organismo policial, não se 

pode reputar de ilícita. É certo que, isoladamente, não terá qualquer 

valor, mas também não se pode tê-la como prejudicial a todas as 

outras validamente obtidas. O princípio do ‘fruto da árvore 

envenenada’ foi devidamente abrandado na Suprema corte (  STJ-

HC n°74.599-7)’93   

‘Constitucional e Processual Penal.  

Habeas corpus. Escuta telefônica com ordem judicial. Réu 

condenado por formação de quadrilha armada, que se acha 

cumprindo pena em penitenciária, não tem como invocar direitos 

fundamentais próprios do homem livre para trancar ação penal 

(corrupção ativa) ou destruir gravação  feita pela polícia. O inciso 

LVI do art. 5° da Constituição, que fala que ‘são inadmissíveis as 

provas obtidas par meio ilícito’, não tem conotação absoluta. Há 

sempre um substrato ético a orientar o exegeta na busca de valores 

maiores na construção  da sociedade. A própria Constituição 

Federal brasileira, que é dirigente e programática, oferece ao juiz 

através da ‘atualização constitucional’ (verfassungsaktualisierung), 

base para o entendimento de que a cláusula constitucional invocada 

é relativa. A jurisprudência norte-americana, mencionada em 

precedente do Supremo Tribunal Federal, não é tranqüila. Sempre é 

invocável o princípio da ‘razoabilidade’ (reasonableness). O 

‘princípio  da exclusão  das provas ilicitamente 

obtidas’(exclusionary rule) também lá pede temperamentos. Ordem 

denegada. 

 (STJ -HC 3982/RJ)’94  

                                                 
93 STJ-RHC 7363/RJ- 6ª Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJU 15.6.98, 167p 
94 STJ -HC 3982/RJ - 6ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 26.02.96, 4084p 



 177

"Habeas corpus. Utilização de gravação de conversa telefônica feita 

por terceiro com a autorização  de um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro quando há, para essa utilização, excludente 

da antijuridicidade.  

Afastada a ilicitude de tal conduta  a de por legítima defesa, fazer 

gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não  haja o 

conhecimento do terceiro que está praticando o crime, é ela, por via 

de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa gravação 

não pode ser  tida como prova ilícita, para invocar-se o artigo 5º, 

LVI, da Constituição com fundamento em que houve violação  da 

intimidade (art. 5º, X, da Carta Magna). 

Habeas corpus indeferido.  

(STF - HC 74678/SP)’95

‘Interceptação telefônica e gravação de negociações entaboladas 

entre seqüestradores, de um lado, e policiais e parentes da vitima, 

de outro, com o conhecimento dos últimos, recipiendários das 

ligações. Licitude desse meio de prova.  

( STF-HC 75261)’.96  

‘Prova ilícita-Gravação (audiovisual) de conversa de réu com 

detetive e repórter de TV. 

Habeas corpus. Alegações de inexistência de crime, de flagrante 

preparado e de ilicitude da prova em que se baseou a condenação.   

Improcede a pretensão anulatória do condenação por crime 

inexistente. Não há falar em flagrante preparado, tendo em vista que 

se limitou a autoridade policial, alertada da intenção criminosa, a 

tomar providências necessárias para surpreender o criminoso, no ato 

                                                 
95  STF - HC 74678/SP - 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 15.8.97 
96 STF - HC 75261/MG - 1ª  Turma, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJU 22.8.97) 
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de consumação do delito. Inocorrência de ilicitude na prova 

constante de gravação audiovisual de conversa do réu com a 

detetive e a repórter de TV, que se fizeram passar por interessadas 

no anúncio veiculado. Habeas corpus indeferido.  

(STF - HC 76397/RJ)’97  

‘Prova ilícita-Gravação de conversa em local público. 

 Utilização como prova, de gravação de diálogo transcorrido em 

local público, sem estar em causa a proibição constante do inciso 

XII do art. 5° da Constituição, ocorrendo ademais – fora dessa 

gravação – elementos probatórios suficientes para, fundamentar a 

condenação. 

(STF - HC 74356/SP)’ 98

                

Por conseguinte, informa a jurisprudência e a doutrina mais autorizada, 

inclusive porque é a acolhida pelas cortes superiores, que o art. 5°, XII, da 

Constituição e a Lei 9.296/96 somente disciplinam a interceptação stricto sensu, 

estando  a  escuta  e a gravação telefônica, a interceptação, a escuta e a gravação 

ambiental no âmbito da proteção conferida pelo art. 5°, X da Carta Magna. A 

importância no deslocamento para a  aplicação da garantia que faz referência 

genérica ao direito de intimidade se deve à mitigação ali  dos  rigores da  não 

flexibilidade em relação à  inadmissibilidade absoluta da prova advinda da 

violação da garantia, até pela falta de norma regulamentadora expressa, cabendo o 

exame quanto a  admissão da prova  ser aferido a partir  do  confronto direto entre 

o direito individual,  porventura violado,  o estado de necessidade e a defesa do 

bem jurídico de maior relevância.  

 

                                                 
                97 STF - HC 76397/RJ - 1° Turma, Rel. Min. Ilmar Galvao, DJU 27.02.98 
 
98 STF - HC 74356/SP 1ª Turma, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJU 25.4,97 
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9.4 A inviolabilidade do sigilo bancário e fiscal  

 

Hoje, praticamente, a vida do homem pode ser escrita a partir de sua 

declaração de rendas e de  seu talão de cheques e, nas sociedades mais avançadas, 

dos cartões de crédito e magnéticos.  Permitir que o sigilo bancário venha a ser 

rompido por qualquer forma não-extraordinária para salvaguarda de interesse de 

porte, é no mínimo idêntico a expor a segurança individual a um constante e 

absurdo temor perante as possibilidades danosas que o vazamento de alguma 

informação possa acarretar, notadamente de referência à idoneidade financeira da 

pessoa física ou jurídica, com todas as repercussões negativas que a violação pode 

acarretar na sua liquidez e aporte de créditos, atentando contra  a livre iniciativa da 

atividade econômica, o exercício da profissão e a segurança patrimonial e 

negocial. 

 

Sendo assim, nem a Polícia Judiciária e nem a administração tributária 

podem agir afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, 

invadindo sem autorização judicias contas e os balanços contábeis das pessoas 

físicas e jurídicas.  A Constituição Federal prescreve, no art. 145, § 1º, que a 

administração tributária está sujeita, na efetivação das medidas e na adoção de 

providências que repute necessárias, ao respeito incondicional aos direitos 

individuais, dentre os quais avulta, por sua indiscutível importância, o direito à 

inviolabilidade domiciliar, já referida.   Daí a observação da doutrina mais 

autorizada no sentido de que os poderes de investigação do Fisco estão 

essencialmente limitados pelas cláusulas subordinantes da Constituição Federal, 

cujas prescrições proclamam a necessidade de efetiva submissão do poder estatal 

aos direitos individuais assegurados pela Lei Fundamental.   

 

Recentemente, o Congresso aprovou duas leis que instrumentalizam as 

autoridades fazendárias para o exercício regular de suas atividades, que geraram 

controvérsia.  
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Trata-se da Lei Complementar nº 105, que dispõe sobre o sigilo das 

operações de instituições financeiras e da Lei Ordinária nº 10.174, de 9 de janeiro 

deste ano, que autoriza a Receita Federal a proceder a quebra do sigilo bancário. 

 

Na verdade, essas duas leis conferem poderes ao Fisco, pares à prática 

legalizada de flexibilidade da garantia  da inviolabilidade contida  no inciso X do 

art. 5º da Constituição referente  à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 

das pessoas.  

Essa garantia como as demais, porém, não é absoluta. Ela pode e deve ser 

quebrada por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a 1ei específica  

estabelecer.  

 

A controvérsia instaurou-se porque há defensores intransigentes  das 

liberdades individuais que argumentam  que apenas ao magistrado, e  mediante 

ordem judicial, caberia  aplicar a exceção à garantia. Isso porque os magistrados, 

como guardiães das liberdades públicas, são os únicos árbitros da necessidade e do 

interesse público na quebra de qualquer uma dessas garantias fundamentais, jamais 

o administrador público. 

 

As autoridades administrativas, ao contrário, não tendo legitimidade para 

quebrar essas garantias constitucionais, não podem praticar atos de controle da 

privacidade dos cidadãos. O controle de atos dessa natureza situam-se unicamente 

na esfera de competências  do Poder Judiciário, daí porque as leis indigitadas 

seriam por natureza inconstitucionais passíveis  de trancamento por decisão 

judicial. 
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Não obstante, entendemos que a razão como sempre há de se situar nos 

limites dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

Recentemente o ex-senador Luís Estevão, cassado por falta de decoro 

parlamentar por envolvimento em atos de improbidade administrativa, e 

processado por atos de idêntica natureza em sede de juízo criminal,  foi absolvido 

em 1ª instância, porque o juízo entendeu que a prova carreada aos autos pelo 

Ministério Público era ilícita,  uma vez que entendeu o órgão ministerial que a 

autorização para a quebra do sigilo bancário obedecia a norma do local onde a 

prova foi colhida – in casu se tratava da quebra de seu sigilo bancário de 

transações comerciais efetuadas nos Estados Unidos, por autoridade local –, ao 

passo que o juiz brasileiro entendia ser necessário que a autorização para a quebra 

do sigilo bancário ainda que  em instituição estrangeira deveria se dar na esfera de 

sua competência. Uma vez que qualquer operador do direito está a par que o 

cumprimento das cartas rogatórias, sobretudo em questões financeiras, é uma 

abstração da realidade, dado o notório comprometimento do Réu com a evasão de 

recursos públicos, pelo fato dos inúmeros inquéritos e processos a que responde, e 

afinal dada a prevalência do interesse público – do ressarcimento do patrimônio 

público –, sobre a inviolabilidade da intimidade do réu,  como entender a 

legitimidade desta decisão?  

 

Não obstante já existe ali e aqui pronunciamentos no sentido de 

flexibilização destes rigores em prol de causa maior:  

 

A quebra do sigilo bancário, não observado o disposto no art. 38, 

§1º, da Lei nº 4595/64, não se traduz em prova ilícita se o Réu, 

corroborando as informações prestadas pela instituição bancária, 

utiliza-as para sustentar sua defesa. (STF-HC 74.197-5-RS) 99  

                                                 
99 STF-HC 74.197-5RS, 2ª Turma,RT 743/548  
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Alexandre de Moraes100 enumera os requisitos para a quebra do sigilo 

bancário e fiscal: 

Requisitos para a quebra do sigilo bancário: 

  • Autorização judicial ou determinação de Comissão 

Parlamentar de Inquérito  ou requisição do Ministério Público (CF, 

art. 129, VI) 

• Indispensabilidade dos dados constantes em determinada 

instituição financeira 

Assim, a quebra do sigilo bancário só deve ser decretada, e sempre 

em caráter de absoluta excepcionalidade, quando existentes 

fundados elementos de suspeita que se apóiem em indícios idôneos, 

reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte 

daquele que sofre a investigação. 

• Individualização do investigado e do objeto da investigação 

• Obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às 

pessoas estranhas à causa 

• Utilização dos dados obtidos somente para investigação que 

lhes deu causa 

         

        Requisitos para a quebra do sigilo fiscal: 

• Autorização judicial, ou de Comissão Parlamentar de 

Inquérito ou requisição do Ministério Público (CF, art. 129, VI). 

•  Indispensabilidade dos dados em poder da Receita Federal. 

• Individualização do investigado e do objeto da investigação. 

                                                                                                                                                     
 
                 94 MORAES, Alexandre  de.  Direito constitucional, São Paulo, 3º Ed, ATLAS, 1998, 78-80p 
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• Obrigatoriedade da manutenção do sigilo. 

 

10. Conclusão 

 

Contrapondo-se aqueles que admitem sem ressalva a prova obtida 

ilicitamente àqueles que, no pólo extremo, consideram esta prova  inadmissível em 

qualquer hipótese, propomos soluções intermediárias quais sejam: a tese oriunda 

da doutrina alemã que propugna a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

que já encontra assento na doutrina e jurisprudência nacional, conforme já se 

logrou demonstrar no curso deste trabalho ou a tese da reforma constitucional pura 

e simples. 

 

10.1 A proposta de flexibilização da inadmissibilidade absoluta da 

prova ilícita pela adoção da teoria da  proporcionalidade e a interpretação 

sistemática do texto constitucional 

  

        Na doutrina, vicejava ampla controvérsia, com pelo menos quatro 

teorias a respeito da admissibilidade da prova ilícita. Pela primeira, a prova ilícita 

seria admitida quando não houvesse impedimento na própria lei  processual, 

punindo-se quem a produziu. A segunda teoria não admitia o uso, no âmbito 

processual, de prova obtida com violação de normas constitucionais ou de leis 

substanciais, porque o ordenamento jurídico era uno. Já a terceira teoria, que é 

apenas subtipo da teoria anterior, somente não admitia a prova obtida com 

violação de normas constitucionais porque, nesse caso, a prova seria 

inconstitucional. Por fim, procurando contemporizar determinadas situações, a 

última teoria admitia, em situações excepcionais, a prova obtida com violação de 

norma constitucional, desde que ela visasse a proteger bens, também 

constitucionalmente assegurados, mais relevantes do que aqueles infringidos na 

sua produção. 
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Parcela dominante da doutrina e da jurisprudência nacional  entende que o 

preceito estabelecido no inciso LVI do artigo 5°, da Constituição brasileira  adotou 

a teoria da inadmissibilidade absoluta, que não admite exceções. Entendemos, 

contudo, que essa regra constitucional não é absoluta, e sim relativa, podendo 

ocorrer situações em que a prova ilícita seja admissível no processo, tendo em 

vista a necessidade de se preservar outros valores constitucionais mais relevantes. 

É que da análise apurada de cada caso o julgador deverá aferir o peso dos bens 

jurídicos em oposição conferindo ao de maior repercussão social posição de 

eminência.  

 

O Estado de direito, traz em si quatro fundamentos: 

a) a supremacia da Constituição; 

b) a separação dos poderes; 

c) a superioridade da lei; 

d) a garantia dos direitos fundamentais. 

 

      Os três primeiros fundamentos visam a tornar efetiva a garantia dos 

direitos fundamentais, que o Estado não pode abolir ou desrespeitar. Isso por si só 

mostra a relevância dos direitos fundamentais, mas não os transforma em direitos 

absolutos. 

 

Também é verdade que os direitos fundamentais foram estabelecidos 

principalmente em virtude da opressão do cidadão pelo Estado, de tal modo que 

foram assegurados primordialmente para serem exercidos contra o Estado e apenas 

secundariamente para serem exercidos contra os outros indivíduos. 

 



 185

Entretanto, os direitos fundamentais existem para assegurar ao homem 

espaço para o integral desenvolvimento da personalidade humana sem 

interferências do Estado, e não para acobertar crimes e comportamentos nocivos à 

coletividade e a outros cidadãos. Não podem, portanto, dada essa sua finalidade, 

ser entendidos como direitos absolutos, mas sim como direitos sujeitos a restrições 

impostas pela convivência com outros direitos de igual dignidade e pelo interesse 

público, que há de preponderar sobre o interesse particular. Neste sentido, afirma 

Ada Pellegrini Grinover: 101  

 

É cediço, na doutrina constitucional moderna, que as liberdades 

públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da 

natural restrição resultante do princípio  da convivência das 

liberdades, pelo que não se permite que qualquer delas seja exercida 

de modo danoso à ordem pública e  às liberdades alheias." 

 

 Expostos esses esclarecimentos, devemos observar que os direitos 

assegurados nos incisos X, XII a LVI do art. 5° da Constituição, que nos 

interessam mais de perto, não são absolutos, mas sim relativos. Mesmo quando 

não existe restrição, os direitos fundamentais estão sujeitos a limites, aos 

chamados limites imanentes e, se num caso concreto, se põe em causa o conteúdo 

essencial de outro direito, se for  atingida intoleravelmente a moral social, ou 

princípios fundamentais da ordem constitucional, deverá resultar para o intérprete  

que  o fim desejado pelo legislador constitucional não sinaliza nesta direção. 

Os dispositivos constitucionais  devem ser interpretados  conjugadamente, 

além disso, deve-se dar maior importância à interpretação resultante do sistema 

constitucional – interpretação sistemática – decorrente do princípio  de unidade da 

Constituição, afastando-se a interpretação estanque do preceito que resulta da 

literalidade de seus artigos. Com base nisso, não cremos ser possível atribuir a 

qualquer um desses dispositivos  constitucionais o status de regra absoluta. 
                                                 
101 Novas Tendências de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro, Ed Forense Universitária, 1990,60p  
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A doutrina em larga medida considera a inviolabilidade da 

correspondência, das comunicações telegráficas e de dados como direito 

fundamental absoluto, considerando toda e qualquer prova obtida com violação 

desses direitos como inadmissível no processo. 

 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio 

Magalhães Gomes Filho  entendem  que a Constituição, ao mesmo tempo em que 

garante a inviolabilidade da correspondência, dos dados e das comunicações 

telegráficas e telefônicas, abre somente  exceção para permitir a violação relativa a 

estas últimas. Isto quer dizer, que segundo estes doutrinadores, em relação às 

demais formas indicadas pela Constituição (correspondência, dados e 

comunicações telegráficas) a inviolabilidade do sigilo se torna absoluta. 

 

    Data venia, assim não nos parece, posto que  não admitimos a existência 

de direitos absolutos. 

 

Hasta ahora, el concepto de restricción de derecho fundamental ha 

sido definido solo para las reglas. Pero, tambien princípios pueden 

ser restricciones de derechos fundamentales. Cuando el Tribunal 

Constitucional Federal dice que ‘derechos fundamentales de 

terceros que entren en colision y otros valores juridicos de rango 

constitucional’ pueden limitar derechos fundamentales, se refiere a 

restricciones de derechos fundamentales que tienen el caracter de 

princípios.Desde luego, por si solos, tales princípios restringentes 

no pueden colocar el individuo en determinadas posiciones 

definitivamente restringidas (no-libertades, no-derechos). Para 

llegar a restricciones definitivas, se requiere una ponderacion entre 

el respectivo princípio  de derecho fundamental y el(los) 



 187

princípio(s) que lo restringe(n). Por ello, podria pensarse que solo 

las reglas que, de acuerdo con la ley de colision, representan el 

resultado de la ponderacion no los princípios pueden ser 

restricciones. Esta concepcion equipararia, en un cierto sentido, los 

princípios en tanto meros creadores potenciales de restricciones, 

con la normal de competencia. Sin embargo. En contra de una 

equiparacion tal existe un argumento importante. Princípios 

contrapuestos restringen materialmente las posibilidades juridical 

de la realización de princípios iustundimentales. Si no tuvieron 

vigencia los princípios contrapuestos, o si no tuvieron rango 

constitucional, aquellas posibilidades serian mais amplias. Por ello, 

el problema no es el caracter de restricciones zino 1;1 constatacion 

del alcance de su restriccion definitiva. 102

 

ou ainda no dizer de Jorge Miranda103 realizando estudo comparativo das       

constituições: 

 

O princípio da igualdade depara-se em todas as constituições 

modernas. Mas, para além disso, algumas procuram referir ou 

mesmo sistematizar regras gerais sobre o conteúdo, a forma 

jurídica, o exercício ou outros aspectos do regime dos direitos 

fundamentais: Constituições além federal (arts. 1.º, 18º a 19º) , 

indiana (arts. 13º, 14º a 32.º), venezuelana (arts. 43º a 50º), grega 

(arts. 4º, 5.º a 25.º), espanhola (arts. 53º, 54º a 55º), brasileira (art. 

5º), colombiana (arts. 85º a 94º) ou cabo-verdiana (arts. 15º e segs.). 

Naturalmente, o alcance das regras tem de ser descoberto no 

contexto sistemático das constituições. Se elas são de per si de 

                                                 
102 ALEXY, Robert, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid, 1997 
103  MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 2ª Ed, Coimbra 
Editora s.d, 113-115p 
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grande importância, não se dissociam dos restantes princípios 

estruturadores dos ordenamentos constitucionais.     

e continua: 

Os direitos fundamentais são necessariamente sujeitos a limites, 

ainda que em natureza e grau muito diversos. Não há liberdades 

absolutas, elas aparecem pelo menos limitadas pela necessidade de 

assegurar as liberdades dos outros. O que varia é sim, o sentido dos 

limites. 

A prescrição expressa de uma cláusula geral de limites aos direitos 

– nomeadamente, aos direitos, liberdades e garantias e, entre todos, 

às liberdades públicas, perante as quais o problema se põe com a 

máxima gravidade – pode ser por si só reveladora de uma intenção 

de compressão. Mas pode ela não existir, e apesar disso, induzir-se 

do texto constitucional ou das finalidades do regime político 

idêntico alcance. Vice-versa, pode uma cláusula geral ser formulada 

de tal sorte que impeça precisamente a subversão dos direitos na 

prática.  

 

Logo a interpretação literal não é o meio mais seguro para se extrair o real 

significado de uma norma jurídica. Ou dizendo melhor, com o eminente Min. 

Paulo Brossard que, citando Learned Hand no julgamento do Inquérito 427 - DF, 

afirmou: "Não há meio mais seguro de tresler qualquer documento do que a sua 

leitura literal" (RTJ 148/42). 

 

Se já nas Constituições de 1946, (art. 141, § 6°), de 1967 (art. 150, § 9°) a 

de 1969 (art. 153, § 9°) também eram assegurados alguns desses direitos, sem 

estabelecer nenhuma restrição e mesmo assim admitia-se, na época, a quebra 

desses sigilos, como agora e possível entender que os mesmos direitos sejam 
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absolutos, apenas porque a CF/88 admitiu expressamente a quebra da 

interceptação telefônica stricto sensu? 

Ademais, não existe nenhum motivo plausível para que se admita a quebra 

do sigilo telefônico e não se admita quebra dos sigilos da correspondência e das 

comunicações telegráficas e de dados. Nesta linha, informa a excelência do 

argumento de   José Carlos Barbosa Moreira: 104

 

Não é fácil perceber a razão de política legislativa capaz de 

justificar a disciplina heterogênea da matéria no tocante, por um 

lado, às comunicações telefônicas e, por outro, aos demais tipos de 

comunicação. Soa extravagante que se possa outorgar ao órgão 

judicial o poder de autorizar uma interceptação telefônica, e a 

mesma providência seja, ao contrário, inadmissível no que respeita 

a uma carta ou a um telegrama. Se dois membros de uma quadrilha 

conversam por telefone, existirá a possibilidade de escutar o que 

dizem, sem que eles saibam; mas, se um envia ao outro folha de 

papel, não haverá meio lícito de descobrir o que nela foi escrito, a 

menos que o próprio destinatário faça a cortesia de revelá-lo... 0 

mínimo que cabe dizer é que o legislador constituinte revelou aí 

estranho amor pelo paradoxo. 

 

O fato de o sigilo das comunicações telefônicas estar sujeito a uma reserva 

legal qualificada ou restrição legal qualificada não implica dizer que os outros 

tipos de comunicações sejam absolutos. A restrição legal qualificada para as 

comunicações telefônicas, cremos nós, foi estabelecida porque justamente era  esse 

tipo de comunicação o mais violado. 

 

                                                 
104 Temas de Direito Processua l-Sexta série, 1997, 117p 
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Essas violações tornaram-se mais freqüentes no período da ditadura militar, 

durante a qual oposicionistas e quaisquer cidadãos que fossem considerados 

suspeitos tinham os seus telefones grampeados, bastando para isso a mera 

desconfiança de uma autoridade  militar. Esse estado de coisas levou a uma 

banalização da violação do sigilo telefônico. Assim, parece-nos que o constituinte, 

sabendo dos abusos referentes à interceptação clandestina  resolveu ser mais 

restritivo em relação à quebra de sigilo telefônico, estabelecendo uma reserva legal 

qualificada, não tendo com isso tornado invioláveis os outros sigilos previstos no 

inciso XII do art. 5°. 

 

 Inclusive, não seria razoável como absolutas as garantias 

explicitadas, haja vista  que outros direitos fundamentais mais importantes, tais 

como o direito à vida e o direito à liberdade, foram restringidos. Se a Constituição 

– no art. 5°, XLVII, "a" da CF –, não considerou o direito à vida como direito 

absoluto, posto que admite a pena de morte em caso de guerra,  como considerar 

absoluto o direito ao sigilo? 

 

Nesta direção também informa  o direito comparado e as declarações 

internacionais de direitos humanos. Diversas constituições de países democráticos 

pregam  o direito ao sigilo das comunicações em todas as suas formas como direito 

fundamental, mas nenhuma delas prevê a existência de um direito absoluto ao 

sigilo e todas elas admitem, em situações específicas, a quebra desse sigilo, ex vi  

do quanto dispõe a Constituição da Argentina (art. 18), da  Dinamarca (art. 72), 

dos  Estados Unidos (art. IV, acrescentado por emenda), de  Portugal (art. 34). 

 

Ao encontro desta interpretação, observa-se que a quebra de sigilo constitui 

importante instrumento posto à disposição do Estado para agir em defesa do 

interesse público, que no caso consiste no combate a criminalidade, principalmente 

da criminalidade organizada. 
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Não obstante, há de se ressaltar que graças à otimização dos meios de 

comunicação, proporcionados pelo desenvolvimento da  informática, já estão 

disponíveis no mercado computadores, "notebooks", "laptops", que permitem 

acesso à comunicação via internet, assim por meio de e-mail as organizações 

criminosas se comunicam via “internet”, substituindo com vantagem o telefone. 

Outrossim,  se interpretada literalmente a garantia de  restrição contida no art. 5°, 

XII, da CF, somente as comunicações telefônicas poderiam ser violadas, o que 

acabaria por tornar  inócuo o meio de prova que o constituinte quis colocar à 

disposição do Estado, desde que as organizações criminosas passassem, como já 

fazem,  a se utilizar dessa nova tecnologia. 

 

No sentido aqui defendido da relatividade dos direitos fundamentais, 

também existem pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência do STF. Na 

doutrina, podemos citar as lições de Luiz Flavio Gomes105, Damasio E. de 

Jesus106, Fernando Capez.107

 

Na mesma linha de entendimento, repetimos a citação do acórdão já citado 

neste trabalho, de lavra  do Supremo Tribunal,  no julgamento do HC 70.814-

SP108, relatado pelo Min. Celso de Mello,   quando se admitiu a interceptação de 

correspondência de presos : 

 

A administração penitenciária, com fundamento em razoes de 

segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da 

ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que 

respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei 
                                                 
105 Interceptação telefônica, 110-104 E 173-175p 
106 Interceptação de Comunicações telefônicas:Notas a Lei 9296, de 24.07.1996.In RT 735/464 
107 Curso de Direito Processual Penal, 1999, 74p 
108 Revista dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 83, v.709, nov.1994, 419p; 
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7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida 

pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do 

sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de 

práticas ilícitas. 

 

 

Em seguida em caso semelhante, o STF apreciou a Ação Penal 307-DF 
109(RTJ 162/03), na qual havia laudo de degravação de disco de computador, 

estando em causa o sigilo da "comunicação de dados", que acabou não sendo 

apreciada, porque a busca e apreensão se deu ao arrepio da garantia  do domicílio, 

de modo que quase todos os ministros consideraram a prova ilícita em virtude da 

invasão, desta forma não se logrou decidir quanto à questão referente ao caráter 

absoluto ou relativo desse sigilo – referente aos dados do computador. Não 

obstante, o decano do Tribunal, o Min. Moreira Alves,  considerou que esse sigilo 

não era absoluto, podendo ser restringido pelo legislador; mas, como não se havia 

editado lei, a degravação do disco era ilegal. 110    

 

Haja vista a decisão tomada no HC 70.814-SP, entendemos que no STF 

predomina a corrente que considera direito relativo o sigilo de correspondência, 

comunicações em geral e de dados. Nesta mesma direção, aliás, se manifestou o 

legislador infraconstitucional quando no § único do art.1º da Lei 9.296/96 dispôs 

que a lei se aplica "a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de 

informática e telemática". 

 
                                                 
109 Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.162, 

out.,1997, 03p; 
 
110Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília: STF, SD: Imprensa Nacional, v.162, 

out.,1997, 140p RTJ 162/140;  
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A  aplicação do critério da proporcionalidade na interpretação do texto 

constitucional implica no emprego de medida de valor a partir da qual se procede a 

uma ponderação diante de um caso em concreto, envolve uma diretiva para as 

relações que se desenvolvem no interior da supra-estrutura estatal, que implica na 

consideração da complexidade sistêmica do texto constitucional de forma a 

conferir maior legitimidade às decisões. Em suma, o juízo de proporcionalidade é 

um juízo jurídico, ancorado na correta interpretação   das normas constitucionais  

tomadas no seu todo e na adesão aos valores que lhes são subjacentes, não é um 

juízo meramente cognicivo, tem  antes por escopo uma finalidade essencialmente 

teleológica e não meramente formal ou funcional.  

 

O princípio da proporcionalidade, também denominado da ponderação, 

apresenta-se como um mitigador do princípio  da proibição da prova  ilícita e tem 

como finalidade conciliar  princípios constitucionais aparentemente antagônicos. 

No sistema jurídico brasileiro ainda que não positivado expressamente, encontra-

se inserido nos princípios gerais do direito, pelo fim de justiça social almejado 

pelo constituinte. A proporcionalidade vale-se da "teoria do sacrifício", segundo a 

qual, no caso concreto, deve prevalecer o bem jurídico de maior relevância, 

quando dois princípios constitucionais se encontram em conflito aparente.    

  

Há de ser considerada a ofensa mais grave, sobrepondo-se em seu favor os 

princípios que  propiciem o equilíbrio dos valores fundamentais que mais  

favoreçam a legitimação da justiça. 

Este princípio nasceu no direito americano, onde é conhecido como 

princípio da razoabilidade, mas atingiu seu ápice no direito  alemão, onde é usada 

a  denominação aqui  empregada.  

 

Além da denominação diversa,  o direito americano e o direito alemão dão 

a este princípio fundamento distinto: no direito americano  ele fundamenta-se no 
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estado democrático de direito, no direito alemão fundamenta-se no devido 

processo legal, fora essa  distinção, tanto no direito americano quanto no alemão o 

princípio possui  a mesma formulação. 

 

O princípio é mais facilmente sentido do que conceituado. Pelo princípio 

da proporcionalidade, na interpretação de determinada  lei ou da Constituição, 

devem ser sopesados os interesses e direitos em jogo, preferindo-se o interesse ou 

direito mais importante, de modo a dar-se a solução concreta mais justa. 

  

Com base neste princípio, a doutrina e a jurisprudência procuram mitigar  o 

aparente caráter absoluto do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, admitindo, em 

alguns casos excepcionais, a utilização no processo da prova  ilícita.    

 

A utilização da prova ilícita em favor da defesa é aceita  unanimemente.111

Com vista a outras situações e fatos já concretos, pergunta-se: cabe 

e persiste dúvida se a prova obtida ilicitamente deve ser acolhida, 

mesmo quando ela venha em abono da inocência do Réu? 

É preciso adiantar que, qualquer que seja a adoção, a favor ou 

contra, encerrará uma discussão jurídica. 

O art. 5º, inciso LVI, da Constituição de 1988, em tese diz: 

‘São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos.’ 

Se o juiz aceita essa prova, a sentença encerrará, em si própria, uma 

incongruência; apenas isto. Mas não acolhê-la, diante de uma 

                                                 
111 CHIMENTI, Francesco. O processo penal e a verdade material: teoria da prova. Rio 

de Janeiro:, 10º Ed, Forense, 1995,93-94p; 
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acusação veemente, poderá conduzir o acusado a uma condenação, 

sabendo-o inocente e que existe prova hábil, embora ilegal. 

A Lei Processual Penal Brasileira, em seus diversos preceitos, 

autoriza o juiz a requisitar a prova e a única restrição é  o art. 155, 

CPP,  pertinente ao estado civil das pessoas. 

É, pelo menos injusto, que o réu tendo obtido a prova que vem a 

inocentá-lo, não possa a mesma ser aceita pelo julgador. De igual 

forma, a prova referida virá preservar interesses superiores à 

liberdade individual, se com a prova conseguida de modo ilícito, o 

acusador puder ser absolvido, ou com ela demonstrar-se lesão, será 

um descrédito ao Poder Judiciário; parece-nos que, nesses casos, 

deve-se, portanto, aceitá-la, mesmo figurando no rol das ilicitudes 

penais, para evitar mal maior. 

Pelo nosso limitado descortínio, é o que vislumbramos a título de 

ser a solução mais justa. Todos os meios deveriam ser nulos se de 

alguma forma  obstassem o reconhecimento da inocência do Réu. 

Codice di Procedura  Penale -D. P. R- 22.09.88,nº447: 

Art. 191 – Prove illegittimamente acquisite – 1. Le grave acquisite 

in violazione dei divieti stabili dalla legge nom possono essere 

utilizate.  

1. L'inutllazzabilitá è a rilevabile anche di ufficicio in ogni stato 

e grado del procedimento 

A aceitação da prova em referência, para efeito, apenas, do 

convencimento do juiz, deve situar-se em nível de credibilidade, 

avaliação dos fatos conflitantes. No momento em que a lei veda, 

leva em conta o fato em tese, na qual a situação concreta 

contundente resulta sempre na solução de um problema. Pare salvar 

o acusado de uma situação incriminadora sabendo-o, nesse fato 

imputável errôneo, talvez possamos concluir que o conflito é apenas 
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aparente e para salvar alguém da condenação injusta todos os 

sacrifícios devem ser válidos, até mesmo, contra a lei. 

O mesmo ocorre, e. g, se é impossível obter a prova, senão violando 

o segredo e não se torna crível alcançá-la de outra forma. 

Parece-nos que se deve aceitar o risco mais do que evidente, do que 

suportar a condenação injusta do réu. 

Por todas essas considerações, afigura-se-nos que nesses casos a 

verdade material deve ser encontrada e prevalecer. Esse 

entendimento está, também, em harmonia com a melhor doutrina e 

a jurisprudência e não diverge substancialmente daquela adotada, 

em alguns países estrangeiros. 

E continua: 

Esses meios têm sofrível permissibilidade se, através de sua 

utilização, conseguem salvar bens jurídicos mais importantes, se for 

talvez para absolver o acusado. O mesmo se pode dizer das 

confissões e gravações obtidas com esse fim, embora praticados de 

modo criminoso e avaliados em cada caso concreto.  

 

Neste caso, quando o réu obtém a prova de modo ilícito, entende-se que há 

o confronto do princípio da proibição da prova ilícita  com o princípio da ampla 

defesa do réu, ademais poder-se-ia dizer que in casu  o réu agiria em estado de 

necessidade o que acobertaria a sua conduta na produção da prova  por via ilícita 

excluindo a ilicitude, de modo que a prova obtida pelo Réu seria admitida sem 

embargo de sua origem maculada. 

 

 Quanto à admissão da prova ilícita pro societate, a doutrina quase 

que de forma unânime se manifesta em oposição,  a exemplo de Luiz Flávio 

Gomes e Ada Pellegrini. Não obstante juristas de envergadura, começam a 

descortinar a via da admissão, notadamente na área de improbidade administrativa 
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do gestor público, cuja privacidade, tendo em vista a repercussão do exercício  de 

suas funções sobre o conjunto da sociedade, há de ser encarada de forma relativa. 

Nesta direção aponta Alexandre de Moraes: 112

 

As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. É o que 

garante o art.5°, LVI, da Constituição Federal, entendendo-se como 

aquelas colhidas em infringência       às normas do direito material, 

configurando-se importante garantia em relação à ação persecutória 

do Estado. 

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da 

posição preferente dos direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico, tornando impossível a violação de uma liberdade pública 

para obtenção de qualquer prova. Porém, em defesa da probidade na 

administração, a inadmissibilidade das provas ilícitas, por ferimento 

às inviolabilidade constitucionais, deve ser compatibilizada aos 

demais princípios constitucionais, entre eles, o princípio da 

moralidade e publicidade, consagrados no caput do art. 37 da Carta 

Magna. 

Assim, exige-se ao administrador, no exercício de sua função 

pública, fiel cumprimento dos princípios da administração e, em 

especial, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, devendo respeitos aos princípios éticos de razoabilidade 

e justiça. 

Como lembrando pelo Ministro Marco Aurélio, ao analisar o 

princípio da moralidade, ‘o agente público não só tem que ser 

honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. 

Como a mulher de César’ (STF 2ª T - Rextr. n°- 160.381-SP - Rel. 

Min. Marco Aurélio. RTJ 153/ 1.030). 

                                                 
112 MORAES, Alexandre de. Probidade administrativa e provas ilícitas. São Paulo,  Revista da Associação 
Paulista do Ministério Público,  mar-abril-maio, 2001; 
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O dever de ‘mostrar honestidade’ decorre do princípio da 

publicidade, pelo qual todos os atos públicos devem ser de 

conhecimento geral, para que a sociedade possa fiscalizá-los. 

Dessa forma, a conjugação dos princípios da moralidade e 

publicidade impede que o agente público utilize-se da 

inviolabilidade à intimidade e à vida privada para prática de 

atividades ilícitas, pois, na interpretação das diversas normas 

constitucionais, deve ser concedido o sentido que assegure sua 

maior eficácia, sendo absolutamente vedada a interpretação que 

diminua sua finalidade. 

Portanto, será permitida a utilização de gravações clandestinas, 

realizadas sem o conhecimento do agente público, que comprovem 

sua participação, no exercício de sua função, na prática de atos 

ilícitos (per ex: concussão, tráfico de influência, ato de improbidade 

administrativa), não lhe sendo possível alegar as inviolabilidades à 

intimidade ou à vida privada no trato da res pública, pois, na 

administração pública não vigora o sigilo na condução dos negócios 

políticos do Estado, mas sim o princípio da publicidade. 

Como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, analisando 

hipótese de gravação  

clandestina de conversa de servidor público com particular, ‘não é o 

simples fato de a conversa se passar entre duas pessoas que dá, ao 

diálogo, a nota de intimidade, a confiabilidade na discrição do 

interlocutor, a favor da qual, aí sim, caberia invocar o princípio 

constitucional da inviolabilidade do círculo de intimidade, assim 

como da vida privada’ (Pleno - Ação Penal n° 307-3/DF - rel. Min. 

Ilmar Galvão - Serviço de Jurisprudência - Ementário STF n2 

1.804-11). 

Portanto, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela 

transparência e publicidade, não podendo a invocação de 
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inviolabilidades constitucionais constituir instrumento de 

salvaguarda de práticas ilícitas (Cf. STF - 1a Turma, HC n°- 

70.814-5/SP, rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 

24 jun. 1994, p. 16.650 - RT 709/418). 

 

Entendimento que não só corroboramos, mais cuja aplicação na casuística 

forense  consideramos de vital importância, haja vista a transparência que deve 

presidir a administração dos negócios públicos e  a aplicação dos recursos do 

erário. O agente público tem limitada as suas inviolabilidades pessoais na medida 

em que os atos de sua atribuição se encontram comprometidos com as causas  e os 

interesses públicos. Nos parece descabido arvorar em bem supremo, seja quais 

forem as circunstâncias, a privacidade deste ou daquele indivíduo, sobretudo 

quando gestor de recursos públicos, se do outro lado da balança, se encontra o 

peso do interesse público a ser preservado e protegido. 

 

O bem jurídico de maior relevância, o bem comum,  há de se sobrepor, 

com o sacrifício e limitação  das garantias de  privacidade do agente, que não se 

sustentam ilimitadamente à vista da publicidade de que se revestem os negócios 

públicos, afinal não se pode e não se deve equiparar o direito á intimidade do 

anônimo ao do gestor público, porque de referência àquele, a repercussão da 

garantia se dá única e exclusivamente sobre a sua vida pessoal, enquanto que ao 

último, pela própria natureza da existência pública a que se propôs, torna 

incompatível o exercício pleno da garantia sobre si.    

 

João Carlos Pestana de Aguiar, fazendo referência ao direito argentino, traz 

a colação argumentos ainda mais avançados em prol da adoção da teoria da 

proporcionalidade: 113

                                                 
113 AGUIAR, João Pestana, Comentários ao Codigo Processual Civil,vol IV, Ed.Revista dos Tribunais Ltda, 
São Paulo, 1974, 52p; 
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Com relação ao aspecto moral restritivo temos no direito argentino 

obra do Prof. Leonardo A. Colombo acerca das provas fonográficas 

dos fatos, na qual visa demonstrar não ser vulnerável nenhuma 

garantia individual quando há a captação sub-reptícia da confissão. 

Cita carta extremada do civilista Luiz Guasperi a si dirigida no 

sentido de que se deve receber como legítima a nova doutrina, 

segundo a qual seria permitido a terceiros captar sub-reptícia e 

fonograficamente a confissão que o pecador faz no confessionário, 

do defensor no cárcere, de mulher adúltera a seu amante na alcova – 

onde se recolhem para se entregarem aos delírios de sua paixão – e 

outros exemplos. Entendeu Colombo que, mesmo nas hipóteses 

imorais acima expostas, quando a ordem pública se encontra 

comprometida, quando se acham em jogo razões que não se 

relacionam com uma só pessoa mas com outros e com a sociedade, 

impõe-se um conceito distinto, para impedir que o desequilíbrio 

produzido dentro do âmbito da ética ou da lei adquira maiores 

dimensões. 

    Completa  ainda José Carlos Barbosa Moreira: 114

Como se procederá, se um acusado consegue demonstrar de 

maneira cabal sua inocência,  com apoio em prova que se descobre 

ter sido ilicitamente adquirida? Algum juiz se animará a perpetrar 

injustiça consciente, condenando o réu, por mero terror de contravir  

á proibição de fundar a sentença na prova ilícita? Essa questão já 

preocupa a doutrina, que nega em tal emergência a aplicabilidade 

do art. 5º,  LVI, da Constituição. Invocando jurisprudência norte-

americana, argumenta-se que o direito de provar a inocência deve 

prevalecer sobre interesse de proteção que inspira a norma 

proibitiva, e acrescenta-se que não pode interessar ao Estado a 
                                                 
114 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas ilicitamente obtidas. Temas de Direito 
Processual-Sexta Série.São paulo, Ed. Saraiva, 1997, 10p; 
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condenação de um inocente, a qual implicará talvez na impunidade 

do verdadeiro culpado. 

Todavia, se a defesa – á diferença da acusação – fica isenta do veto 

à utilização de provas ilegalmente obtidas, não será essa disparidade 

de tratamento incompatível com o princípio, também de nível 

constitucional, da igualdade das partes? 

Quiçá se responda que bem vistas as coisas, é sempre mais cômoda 

a posição da acusação, porque os órgãos de repressão penal 

dispõem de maiores e melhores recursos que o réu. Em tal 

perspectiva, ao favorecer a atuação da defesa no campo probatório, 

não obstante posta em xeque a igualdade formal, se estará tratando 

de restabelecer entre as partes a igualdade substancial. O raciocínio 

é hábil e em condições normais, dificilmente se contestará a 

premissa da superioridade de armas da acusação. Pode suceder, no 

entanto,  que  ela deixe de refletir a realidade em situações de 

expansão e fortalecimento da criminalidade organizada, como 

tantas que  enfrentam as sociedades contemporâneas. É fora de 

duvida que atualmente, no Brasil, certos traficantes de drogas estão 

muito mais bem armados que a polícia e, provavelmente, não lhes 

será mais difícil que a ela, nem lhes suscitará maiores escrúpulos 

munir-se de provas por meios ilegais. Exemplo óbvio é da coação 

de testemunhas nas zonas controladas pelo narcotráfico: nem passa 

pela cabeça de ninguém a hipótese de que algum morador da área 

declare à polícia, ou em juízo, algo diferente do que lhe  houver 

ordenado o poderoso chefão local. 

 

Prossegue ainda o autor fazendo referência à necessidade de realizar- se em 

sede de interpretação constitucional de forma a proporcionar a compreensão e 
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apreensão do conjunto das normas como um todo, levando em conta o sentido da 

norma inserindo-o no contexto global do ordenamento jurídico.115

Seja como for, o essencial aqui é pôr em realce o caráter relativo 

que por força se tem de atribuir ao princípio constitucional atinente 

a inadmissibilidade das provas ilicitamente adquiridas. Visto que, 

ainda entre os juristas mais comprometidos com a tese da proibição, 

se acaba por admitir que ela não se aplica de modo automático e 

indiscriminado sob quaisquer circunstâncias, fica aberta a 

possibilidade de uma construção jurisprudencial que tome na devida 

conta as variáveis necessidades sociais. 

Sabemos todos que as normas jurídicas em geral, e as normas 

constitucionais em particular, se articulam num sistema, cujo 

equilíbrio impõe que em certa medida se tolere detrimento aos 

direitos por elas conferidos. Os interesses e valores que as inspiram 

não raro entram em conflito uns com os outros, de tal sorte que se 

toma impraticável dispensar a todos, ao mesmo tempo, proteção 

irrestrita. Para assegurar a harmonia do conjunto, é imperioso 

reconhecer que eles se limitam reciprocamente de modo inexorável. 

Basta recordar, por exemplo, como a liberdade de manifestação do 

pensamento e a da atividade de comunicação podem encontrar 

fronteiras na necessidade de resguardar a honra alheia ou o direito 

do autor de divulgar ou não os produtos de seu engenho e arte. 

A possibilidade de provar alegações em juízo é íncita na de 

submeter à apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou 

ameaça a direito (Constituição, art. 5°, nº XXXV). Não parece 

razoável que se lhe tenha de sobrepor sempre, abstraindo-se de tudo 

mais, a preservação da intimidade de quem tenha motivos para 

supor que possa ter incidido, ou estar incidindo, ou em vias de 

                                                 
115 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas ilicitamente obtidas. Temas de Direito 
Processual-Sexta Série.São paulo, Ed. Saraiva, 1997, 11p; 
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incidir, em algum comportamento antijurídico. Daí a conveniência 

de deixar ao aplicador da norma restritiva determinada margem de 

flexibilidade no respectivo manejo. Só a atenta ponderação 

comparativa dos interesses em jogo (no caso concreto afigura-se 

capaz de permitir que se chegue a solução conforme a Justiça. É 

exatamente a isso que visa o recurso ao principio da 

proporcionalidade. 

 

Nesta direção, reportamo-nos à decisão já referida neste trabalho, proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça, que já admitiu o emprego da prova ilícita pro 

societate. No julgamento do 82/321), para embasar a acusação, prova ilicitamente 

obtida.116 (no caso, interceptaVi antes da Lei 9.296/96). Essa mesma decisão foi 

reafirmada no HC 4.138-RJ (Repertório IOB de Jurispr julho de 1996 - n ° 13/96, 

p. 217) e no HC 6.129-RJ (RSTJ 90/364). 

 

Afinal  também a  Constituição tratou com extrema severidade os crimes de 

tortura, tráfico  de entorpecentes, denominando-os crimes hediondos (art. 5°, 

XLII). Outrossim, quer nos parecer que,  para combatê-los,  uma vez que se 

encontre em  questão o direito  à intimidade do agente criminoso há de ser de todo 

admissível, com base no princípio da proporcionalidade, a admissão da prova pro 

societate, principalmente se tais crimes forem executados por organizações 

criminosas.  

 

                                                 
116 No julgamento do 82/321, para embasar a acusação, prova ilicitamente - in 

casu, interceptacão telefônica autorizada antes  do advento da Lei 9.296/96), 

decisão  reafirmada no HC 4.138-RJ (Repertdrio IOB de Jurispr julho de 1996 - n ° 

13/96, p. 217) e  HC 6.129-RJ (RSTJ 90/364). 
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Nesses casos, art. 5°, LVI, da CF, em nome da manutenção da segurança 

da coletividade, que também é direito fundamental, art.5º, caput, direito esse que o 

Estado tem o dever constitucional de assegurar, art. 144, caput da Constituição 

Federal.  

 

Naturalmente, nem toda prova ilícita pro societate  deverá ser admissível, 

há de se proceder à anamnese do caso em concreto, sopesando-se caso a caso os 

direitos e os interesses em confronto. 

 

Alguns criticam tal solução tendo em vista o possível risco de dar margem 

excessiva à influência de fatores subjetivos pelo juiz, ao denominado arbítrio 

judicial. Não obstante, verifica-se que o ordenamento jurídico penal  instituiu um 

razoável numero de "tipos anormais", com elementos normativos, honra, mulher 

honesta, da mesma forma em sede de juízo cível faz-se referência expressa  a 

eqüidade legal e a eqüidade judicial. Tal é o que ocorre no art. 10 da Lei 6.515/77 

quando se trata  de regulamentar a guarda dos filhos menores em caso de 

separação judicial.  

  

Na separação judicial os filhos menores ficarão com o cônjuge que 

a ela houver dado causa. § 1 ° Se pela separação judicial forem 

responsáveis ambos os cônjuges, os filhos menores ficarão em 

poder da mãe, ‘salvo se o juiz verificar que de tal solução possa 

advir prejuízo de ordem moral para eles’. § 2° Verificado que não 

devem os filhos permanecer em poder da mãe nem do pai, ‘deferirá  

o juiz a sua guarda a pessoa notoriamente idônea da família de 

qualquer dos cônjuges’. 

 

Obvio está que o juiz, ao aplicar tal preceito em benefício das partes, 

deverá averiguar certas circunstâncias e decidir  segundo o seu convencimento e 
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arbítrio, circunstâncias em que são criados os filhos, aferição da idoneidade moral 

dos cônjuges etc. O mesmo se diga dos arts. 145,11, 219, I, 395,1, 932, 956, 

parágrafo único, 958, 971, 1.002, 1.059, 1.060, 1.183, 111, 1.300 e 1.543 do 

Código Civil.  Em todos eles temos um standard jurídico, onde há um apelo 

implícito à eqüidade do magistrado, a quem cabe julgar do enquadramento ou não 

do caso, em face das diretivas jurídicas. A eqüidade está, ainda, contida 

implicitamente nos arts. 4° e  5°- da Lei de Introdução ao Código Civil, que 

estabelecem a obrigatoriedade de julgar, por parte do juiz, em caso de omissão ou 

defeito legal, dentro de certos limites, e a permissão de adequar a lei às novas 

exigências, oriundas das mutações sociais das instituições. Essa eqüidade legal 

seria uma justiça aproximada, porque a lei não individua, limita-se a generalizar. 

 

Nesta linha ainda podemos citar o art. 1.456 do Código Civil, que, ao tratar 

das obrigações do segurado, estatui:   

 

‘No aplicar a pena do art. 1.454, procederá o juiz com eqüidade, 

atentando nas circunstâncias reais, e não em probabilidades 

infundadas, quanto à agravação dos riscos’ ou ainda  o  art. 13 da 

Lei n. 6.515/77, sobre separação judicial, que prescreve: ‘Se houver 

motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, 

regular por maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores 

a situação deles com os pais.’ 

 

 Destarte, não se tem levantado dúvida quanto à aplicação destes preceitos  

pelo Poder Judiciário e não se tem conhecimento de que estejam acontecendo 

arbitrariedades, que não possam porventura ser sanadas recorrendo-se ao preceito 

do duplo grau de jurisdição. 
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Ainda em favor da aplicação da teoria da proporcionalidade, a opinião de 

Nelson Nery Junior: 117

 

O debate está todo polarizado entre os direitos fundamentais do 

homem e os princípios básicos que norteiam o processo e a 

necessidade de descoberta da verdade material, tanto para a 

proteção da sociedade, quanto para a efetivação do ideal de justiça e 

a sua legitimação, que representa o anseio máximo e a razão de ser 

do direito. 

 

Há que verificar se a transgressão se explicava por autêntica necessidade, 

suficiente para tornar escusável o comportamento da parte, e se esta se manteve 

nos limites por aquela determinados, ou se, ao contrário, existia a possibilidade de 

provar a alegação por meios regulares, e a infração gerou dano superior ao 

benefício trazido à instrução do processo. 

 

     10.2 A Emenda Constitucional 

  

Considerando a posição majoritária daqueles que orientaram  os 

constituintes em 1988 na elaboração da redação do inciso LVI, do art. 5º da 

Constituição Federal, que por preconceito ideológico – levando-se em conta que 

tinham em mente principalmente as arbitrariedades cometidas durante o regime 

militar –, houve por bem hostilizar o princípio da relatividade e proporcionalidade 

quanto à admissão da prova ilícita, só podemos contrapor a hipótese da reforma 

constitucional. Entendemos, como Barbosa Moreira, que há de preponderar a 

tendência dos ordenamentos modernos em abandonar na matéria, a técnica da 

enumeração exaustiva e taxativa, permitindo-se ao juiz, que se pressupõe dotado 

                                                 
117 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 4ª Ed, São 
Paulo,RT,1997,147p; 
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de conhecimento técnico e humanístico suficiente, aquilatar quais as informações 

úteis e necessárias à reconstituição dos fatos e a conveniência em admiti-las no 

processo, facilitando a boa administração da justiça, permitindo a consecução 

efetiva dos fins do processo. 

 

A complexidade da questão dispensa dogmas ultraliberais que privilegiam 

a idolatria da expressão individual em detrimento dos interesses coletivos, há de 

predominar o emprego de soluções flexíveis no interesse de recuperação da 

credibilidade da justiça neste país. Parece-nos mais do que sensato, que seja 

concedida ao juiz a liberdade de avaliar o caso concreto, atento às particularidades 

de cada caso sem perder de vista que, em caso de conflito aparente, algum  

interesse deverá ser sacrificado, restando-se motivar em que medida e sob quais 

fundamentos. 

  

A inadmissibilidade da prova ilícita,  conquanto, ao meu ver, posta nos  

termos incisivos em que se encontra na Constituição, afigura-se, de lege ferenda, 

excessivamente rígida. 

 

A Constituição adotou garantia processual de grande relevância, mas, 

simultaneamente, criou empecilhos para a obtenção da verdade real  que é o 

fundamento último que o processo busca para administrar a justiça. Destarte, 

melhor seria como regra a inadmissibilidade da prova ilícita, mas permitisse, como 

exceção, a  admissão, de acordo com o "arbitrio boni viris" do julgador, dotado 

assim de flexibilidade. 

 

A supremacia das vantagens,  conquanto pudessem ser ocasionados incon-

venientes, justificaria a mitigação dos rigores do dispositivo em exame.  Lograr-

se-ia permitir, a médio e longo prazos, repertório de jurisprudência informativa 

quanto  aos limites dessa admissibilidade e permitindo às partes, de antemão, 
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conhecer os limites para sua atuação. Restaria ao encargo da jurisprudência a 

admissão ou não da prova tendo em vista a gravidade do caso, a índole da 

relação jurídica controvertida, a dificuldade do litigante de demonstrar a 

verdade de suas alegações por via dos meios regulares, o risco potencial do 

dano a ser causado pela recusa da admissão da prova, a necessidade da prova  

e o grau da violação.118

 

Outrossim, inspirado no direito Italiano119 proporíamos a seguinte redação 

de emenda constitucional: 

 

Art. 5º....................................................................................... 

LVI- São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, 

salvo em razão de maior relevância, por ato motivado da autoridade 

judiciária, guardado em qualquer hipótese o princípio do contraditório.    

 

Esta seria, data venia, a fórmula que melhor atenderia aos interesses da 

aplicação de uma justiça efetiva, sobretudo diante da crise existencial que enfrenta 

em tempos atuais o Poder Judiciário. 

 

         10.3. Considerações finais 

        

 A interpretação constitucional é fonte de acirradas discussões. O tema 

envolve  a compreensão e apreensão do sentido, significado e alcance das normas 

                                                 
118 A solução acolhida pelo direito americano, veda de forma absoluta  a produção de prova ilícita apenas à 
autoridade pública, exclusionary rule, não se aplicando a vedação a eventuais infratores particulares.  - por 
infração cometida na colheita da prova -.   
119 art. 15 da Constituição italiana de 1947/8 : "La libertà  e la segretezza della corrispondenza a di ogni altra 
forma di comunicazioni sono inviolabili. La loro limitazione può avenire soltanto per atto motivato 
dell'autorltà giudiziaria can le garanzie stabilite dalla legge".    
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enfeixadas na Constituição, porque não há ramo ou setor do Direto sem ter o 

fundamento nela, que espraia a sua influência sobre o ordenamento jurídico. 

 

O  intérprete da Constituição deve levar em conta algumas notas 

específicas, como a supremacia e a rigidez constitucional, as particularidades do 

ordenamento jurídico, a matéria, a forma e a estrutura hierárquica das normas. Por 

isso, a interpretação da Constituição resguarda certas particularidades que a 

distinguem de outros meios interpretativos, como aqueles utilizados para 

determinar o sentido de uma norma contida nos códigos Civil, Comercial, Penal, 

Processual Civil, Tributário etc. 

 

As disposições estão estreitamente conexas e encadeadas exigindo o senso 

de unidade, indivisibilidade e indecomponibilidade na interpretação, de tal sorte 

que os dispositivos tomados em particular só podem ser entendidos quando 

inseridos de forma orgânica no universo do conjunto das normas. 

 

Assim, a Constituição deve ser compreendida nos seus  significados mais 

profundos, e com visão de conjunto, quando a necessidade assim o exigir, 

sacando-se da linguagem prescritiva do legislador constituinte a essência da 

mensagem legislada.  Neste desiderato, a interpretação constitucional afigura-se 

como um ato volitivo associado a um ato cognoscitivo. Por isso, não é possível 

apontar qual o método por excelência, nem tampouco o sentido único e acabado 

para a determinação do significado dos preceptivos constitucionais. Logo, inexiste 

critério absoluto para a exegese da Constituição. Faculta-se ao intérprete 

determinar as interpretações possíveis, de acordo com a sua vontade e o seu 

conhecimento. Dentre as diversas opções colocadas ao seu dispor; ele escolhe 

aquela que se lhe apresentar mais satisfatória, assim procedendo, sem olvidar que a 

normatividade também é um fato social.  
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Propugnamos pela adoção de um critério político na interpretação da norma 

constitucional, objeto deste trabalho, sem retirar a natureza própria dos princípios 

e garantias constitucionais,  sem lesionar os cidadãos em suas salvaguardas dos 

direitos, garantias e liberdades fundamentais, que tem seu pressuposto na 

legitimidade jurídica da ação da autoridade pública.  

 

Propugnamos por uma interpretação do inciso LVI, art. 5º da Constituição, 

que permita ao Estado afastar os motivos geradores da impunidade neste país, 

guardando-se as suas características e peculiaridades que envolvem uma sociedade 

totalmente desmobilizada, acuada por organizações criminosas que já estabelecem 

um verdadeiro quarto poder. É fato que o modelo jurídico-liberal brasileiro 

sucumbiu à imprestabilidade, a Justiça, sustentáculo maior da sociedade, resta 

desacreditada, desmoralizada, favorecendo, face ao seu esfacelamento moral, 

unicamente ao direito negativo, aquele que não atua, que nada soluciona, que não 

se move, não conclui, que consagra a imobilidade mórbida, a passividade cruel 

contra o cidadão, a inércia e impunidade irritantes, o formalismo anacrônico, a 

morte lenta do Direito. O que nos oferece a "justiça" hodierna  é a figuração da 

empáfia ineficaz, o formalismo pomposo e abstrato de resultados,  uma indiferença 

rançosa,  uma "justiça" que não se afirma pela sua validade... 

 

Urge  que se busque além de irrestrita  observação da legalidade, atender-se 

à moralidade e à finalidade legislativa última, conjugando-se o legal ao 

moralmente correto, oportuno e conveniente aos interesses sociais, 

proporcionando-se uma reorientação ética do julgador, com liberdade e pureza 

vocativos da justiça. 

 

Lamentavelmente, vivemos ainda numa sociedade  na qual proliferam de 

maneira avassaladora a injustiça e a impunidade, o que impõe ao julgador um jogo 

dialético por vezes arriscado e perigoso, porém aceito de bom grado pelas 

consciências arejadas e sadias. 
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Entendemos que o  maior aliado na resolução desses problemas  talvez seja 

o chamado princípio da proporcionalidade (verliaeltiaissmaessigkeitprinzip). 

  

Os mentores daquele que hoje é um princípio aceito pela ampla maioria dos 

doutrinadores constataram, na época, que, por vezes, a aplicação estrita e literal de 

um comando legal, embora plenamente válido e eficaz, poderia ensejar um efeito 

contrário ao próprio Estado de Direito previsto pelo sistema de determinado país, 

de modo que se concluiu que a norma (genérica e abstrata) incidindo em 

determinados casos concretos poderia acarretar conseqüência negativa para a 

ordem estabelecida naquela nação. Destarte, tornou-se imperioso criar um 

mecanismo racional, capaz de outorgar a devida segurança jurídica à sociedade, 

isto é, um meio que garantisse que a norma somente fosse observada caso 

cumprisse com sua missão e se aliasse aos escopos do sistema. A aplicação de 

normas, então, deveria harmonizar-se com o sistema no qual elas estão insertas. 

Nesse diapasão, o princípio da proporcionalidade visava, originariamente, regular 

o poder de polícia do Estado, ofertando maior segurança jurídica aos particulares. 

  

Entendemos adequado o  princípio da proporcionalidade, porque sua 

função precípua é justamente garantir o Estado de Direito em toda sua 

plenitude, vedando a aplicação de normas desarrazoadas quando em 

confronto com o sistema vigente.  

 

Nada mais acertado, afinal não há, em realidade, nenhum direito 

absoluto capaz de sobrepor-se a todos os demais, principalmente se exercido 

em desfavor da coletividade, para encobrir a prática de delitos. 

   

Assim, partindo desse pressuposto (o de que os direitos fundamentais 

encontram-se não raro em rota de colisão), a doutrina germânica também admitiu 
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que nenhuma norma poderia ser entendida distante do contexto no qual se insere, 

devendo ter sua aplicação restringida na medida em que afrontasse disposições 

outras de maior envergadura ou não cumprisse com seus objetivos originários, 

data venia, a proposição nos parece mais do que razoável. 

 

Estabelece-se, assim, um nítido confronto entre os meios utilizados para 

lograr o resultado pretendido, de um lado o indivíduo, do outro a sociedade.   

Interesse individual contraposto a interesse coletivo. 

 

O juízo, para estabelecer a pertinência da aplicação do princípio da 

proporcionalidade no caso concreto, deverá cotejar analiticamente os direitos 

envolvidos no litígio, estabelecendo qual deles deva preponderar sob as 

circunstâncias peculiares da relação apreciada, nada impedindo que, em outra 

feita, o direito cá preterido, diante de novas condições fáticas, paire sobre aquele 

ora privilegiado. Tudo irá depender da avaliação de que o meio utilizado para a 

obtenção do escopo  almejado mostrava-se adequado, necessário e razoável.  

 

 A correlação entre os meios a os fins serviu de base para a criação da 

teoria dos degraus (Stufentheorie). De acordo com ela, os direitos encontram-se 

hierarquizados. Por isso, as exigências para a restrição de um direito crescem na 

medida em que ele assume posição de maior relevo no cenário jurídico, certo é que 

a adoção deste princípio também encontra suas limitações dentro da própria lógica 

organizacional interpretativa do texto constitucional, de modo que uma  confissão 

obtida com tortura, por exemplo, jamais deverá ser  admitida no processo, haja 

vista que  não haveria um interesse mais relevante que propiciasse a aplicação do 

princípio  da proporcionalidade  que equiparou a tortura ao crime hediondo (art. 

5°, XLII). 
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Não obstante a grande controvérsia jurídica em torno do tema, algumas 

conclusões  podem ser consideradas, levando-se em conta as  vacilações da 

doutrina e da jurisprudência:  

 

A inviolabilidade do sigilo existe em face de terceiros e não dos titulares do 

direito à intimidade, de modo que não é ilícita  a gravação de conversa telefônica 

por uma das partes, sem o conhecimento da outra, quando há justa cai "justa 

causa", para tornar lícita tal gravação. Há de ser considerada  lícita a gravação da 

conversa por parte de um dos interlocutores, quando ele estiver sendo, por 

exemplo vítima de crime,  porque neste caso há excludente de ilicitude, de modo 

que tal prova pode ser aceita nos tribunais para  punir o autor da infração. 

 

Não estão protegidos pelo direito à intimidade os agentes  públicos de 

referência aos atos praticados no exercício de suas atribuições e  também estão 

fora dessa proteção os fatos nos quais não há quebra de confiança, sendo, pois, 

lícita a prova obtida nesses casos. 

 

No Direito brasileiro, predomina o entendimento, com exceções honrosas,  

de que são inadmissíveis não só as provas ilícitas, mas também aquelas cuja 

colheita só foi possível a partir de provas ilícitas, muito embora parte considerável 

da doutrina professe entendimento que esse princípio deva ser mitigado pela 

casuística jurídica. 

 

Embora a atividade probatória seja mais livre no processo penal, não é ela 

insuscetível de limites, já que o processo deverá ter sempre um feitio ético, 

principalmente, como instrumento de garantia do réu. Por outro lado, os direitos 

fundamentais não são  direitos absolutos, de modo que, em alguns casos, podem 

ser restringidos com a finalidade de assegurar a ordem social.  De tal sorte que é 

possível aplicar o princípio da proporcionalidade, de modo que a regra proibitiva 
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do inciso LVI não pode ser tida como absoluta, devendo ceder em confronto com 

o direito à ampla defesa do réu, admitindo-se a prova ilícita produzida em favor do 

réu. Da mesma forma que também deverá ceder em favor da acusação, quando em 

causa estiver o combate aos crimes mais graves, perpetrados pelas organizações 

criminosas, que não se podem valer da desvirtuação das garantias constitucionais 

para prática de delitos.  

Retornando ao processo de conhecimento, no qual, por regra, são 

produzidas as provas mais relevantes – eis que visam acertar o direito discutido –, 

verifica-se natural preocupação com a forma pela qual as partes podem ofertar ao 

juízo condições de um reto convencimento. 

Mas não serão apenas as provas clássicas que auxiliarão o juízo a tomar a 

decisão mais segura, pois, é sabido, a persuasão do racional dos magistrados 

encontrará guarida também em elementos outros, como todo o material obtido por 

meio moralmente legítimo e não contrário aos bons costumes, as presunções, as 

máximas da experiência, os indícios, bem como a própria argumentação jurídica 

dos contendores. Como ao juiz não é dado furtar-se de cumprir seu mister 

jurisdicional,  as partes, convencidas das razões que lhes assistem e tendo interesse 

em alcançar sucesso na relação processual, utilizam-se de todos os expedientes que 

encontram a seu alcance a fim de comprovar suas alegações. E  nessa tarefa, por 

vezes, podem elas recorrer a meios teoricamente vedados pelo sistema. A 

palavra última, afinal, cabe ao magistrado da causa, que é quem conduz o 

processo de acordo com aquilo que julga de direito, valorando as provas da 

forma como lhe persuadem, mantendo ou  extirpando nos autos aquelas 

provas de  origem ilícita, levando em conta  o peso dos valores em lide e  as 

circunstâncias concretas do caso. 

Outrossim, afinal, a adoção do princípio da proporcionalidade da relação 

como fonte de flexibilização quanto à admisssibilidade das provas ilícitas nos 

parece de todo razoável; àqueles que, data venia,  se  lhe opõem com a ferocidade 

liberal-individualista, acenamos com a possibilidade da reforma constitucional. 
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