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RESUMO 
 

 

 

 

Estudo da admissibilidade das provas ilícitas por derivação no processo 

penal brasileiro. Inicialmente são apresentados os sistemas de valoração 

das provas no direito processual penal e seu desenvolvimento histórico, 

da antiguidade até os dias atuais. Conceitua-se a prova e os meios de 

prova, verificando as diferenças e a importância da prova criminal, além 

de estabelecer a diferença entre as provas ilícitas, ilegítimas e por 

derivação. Analisam-se os princípios constitucionais e os direitos 

individuais delineando a repercussão das provas ilícitas no processo 

penal. Aprofunda-se o debate quanto à admissibilidade das provas ilícitas 

por derivação. São analisadas particularmente duas teorias: a norte-

americana frutos da árvore venenosa, e a proporcionalidade alemã; suas 

origens e especificações no direito estrangeiro, bem como sua 

aplicabilidade no processo penal brasileiro. Por fim, são abordadas as 

implicações processuais decorrentes da admissibilidade das provas 

ilícitas por derivação, a nulidade processual e as hipóteses de prova 

derivada exclusiva. 

 
 
 
Palavras-chave: 
 
Provas ilícitas por derivação – Admissibilidade. 

Provas ilícitas – Processo penal. 

Direito – Brasil. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

Study of the admissibility of the evidences derived from illicit ones in the 

brazilian criminal procedure.  

First are presented the evidences valuation system in the criminal 

procedure and its historical development, from ancient to actual times. The 

evidence and the evidence methods are defined, verifying the differences 

and the importance of the criminal evidence, as well as distinguishing 

among illicit evidences, illegitimate evidences and the evidences derived 

from them. 

The constitutional principles and the individual rights are analised, 

delineating the repercussion of the illicit evidence in the criminal 

procedure. The admissibility of the evidences derived from illicit ones is 

discussed in depth. Two theories are particulary analised: the north-

american fruits of the poisonous tree and the german theory of 

proportionality. Their origins, concepts and applicability in the foreign and 

brazilian law systems are avaliated. 

At last, the consequences of the admissibility of the evidences derived 

from illicit ones in the criminal procedure, its nullity and the hypothesis of 

the exclusive evidence derived from illicit ones. 

 
 
 
Key Words: 
 
Illicit evidences derived – Admissibility. 

Illicit evidences – Criminal procedure. 

Law – Brazil. 

 



  
 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

Introdução           11 

 
 

Primeira Parte 
 
 

Capítulo I. Os meios de prova         15 

1.1. Os sistemas de valoração da prova.        17 

1.1.1. O sistema místico: juízo de Deus.       18 

1.1.2. O sistema da íntima convicção.       20 

1.1.3. O sistema das provas legais ou tarifadas.      22 

1.1.4. O sistema da livre convicção ou persuasão racional.    24 

1.2. O desenvolvimento histórico das provas.       26 

1.2.1. O sistema probatório na antigüidade.      26 

1.2.2. O direito romano.         29 

1.2.3. A inquisição.          31 

1.2.4. Os ideais iluministas.         34 

1.2.5. Os reflexos iluministas no brasil.      38 

 

Capítulo II. A prova em matéria criminal.       40 

2.1. O conceito e a finalidade da prova.       42 

2.1.1. O direito à prova no processo penal.     45 

2.1.2. Os limites à prova.        50 



 9
2.2. As provas vedadas         54 

2.2.1. As provas proibidas: ilícitas e ilegítimas     56 

2.2.2. As provas ilícitas por derivação      59 

 
Capítulo III. A repercussão das provas ilícitas nos princípios constitucionais   61 

3.1. Os princípios constitucionais        62 
3.1.1. O devido processo legal (due process of law)     64 
3.1.2. O contraditório          66 
3.1.3. A ampla defesa          67 

3.2. Os princípios específicos do processo penal      70 
3.2.1. A verdade real          70 
3.2.2. O livre convencimento motivado       74 

3.3. A ofensa aos direitos individuais        77 
3.3.1. O direito à intimidade         79 
3.3.2. A aparente superioridade dos direitos individuais    85 
3.3.3. Conclusão inicial: a relatividade dos direitos fundamentais  89 

 
 
 
 

Segunda Parte 
 
 

Capítulo IV. Provas decorrentes de atos ilícitos: sua admissibilidade  95 
4.1. O ordenamento jurídico anterior a Constituição Federal de 1988  97 
4.2. A admissibilidade das provas ilícitas      100 
4.3. A inadmissibilidade das provas ilícitas     104 

4.3.1. A proibição aparentemente absoluta das provas ilícitas  
no sistema constitucional vigente     108 

4.3.2. A inadmissibilidade relativa      111 
4.4. As teorias sobre admissibilidade      114 

4.4.1. A teoria dos frutos da árvore venenosa    115 
4.4.1.1. As provas ilícitas por derivação     126 
4.4.1.2.Os frutos da árvore venenosa e o Supremo Tribunal Federal  122 



 10
 
4.4.2. A teoria da proporcionalidade      126 

4.4.2.1. As provas ilícitas e a teoria da proporcionalidade  128 
4.4.2.2. Críticas à teoria da proporcionalidade    133 

 

Capítulo V. O processo penal e as provas ilícitas por derivação  136 

5.1. As implicações processuais das provas ilícitas por derivação  137 
5.1.1. A prova ilícita por derivação não exclusiva    141 
5.1.2. A admissibilidade da prova ilícita por derivação exclusiva 143 
5.1.3. A prova ilícita pro reo       145 
5.1.4. A prova ilícita pro societate      149 

5.2. A questão da nulidade processual       152 

5.3. O conflito entre o interesse individual e o interesse coletivo   157 

 

 

Conclusão           165 

 

 

Bibliografia           170 



  
 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Este trabalho tem por objetivo discutir a admissibilidade de provas ilícitas por 

derivação no Direito Processual Penal Brasileiro, bem como analisar a influência que 

a aceitação ou rejeição dessas provas pode ter na sentença penal. 

O interesse pelo tema surgiu com o exercício da advocacia criminal e se 

intensificou com o ensino da disciplina direito processual penal, onde observamos 

casos em que justamente por derivar de uma prova ilícita, seja uma interceptação 

telefônica ilegal ou a ausência de um mandado de busca, o processo acaba sendo 

anulado ou o acusado absolvido, causando grande revolta na sociedade e no próprio 

meio jurídico. 

Assim, questionamos: até que ponto interessa à comunidade e ao 

ordenamento jurídico rechaçar determinadas provas, rotulando-as de ilícitas, em 

detrimento de uma efetiva investigação da verdade? Diante de fatos incertos, que 

conduzem à absolvição do acusado em observância do princípio in dubio pro reo, 

acatado pelo legislador pátrio no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 

deveriam interrogatórios, depoimentos ou mesmo buscas e apreensões feitas em 

discordância com o mandamento legal ser aproveitados? Assim, muitas são as 

indagações que o assunto envolve. 

Por outro lado, parafraseando a conhecida expressão de que a confissão é a 

rainha das provas, Maria da Glória Lins da Silva Colucci1 afirma que atualmente a 

tortura é a rainha das provas ilícitas, justificando que essa praga pode derivar de 

inúmeros fatores, da imoralidade ao sadismo, mas só um deles  - a funcionalidade – 

é responsável pela instalação da doença dentro da máquina do Estado. A tortura é 

considerada funcional porque, a despeito das restrições que lhe são feitas, é 

efetivamente capaz de produzir resultados. 

                                                           
1 COLUCCI, Maria da Glória Lins da Silva e SILVA, Maria Regina Caffaro. “Provas ilícitas no processo penal”, 
p. 245. 
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Desse modo, a vedação às provas obtidas por meios ilícitos se explica 

pelos inúmeros abusos cometidos no passado e que persistem até hoje de forma 

mascarada, e que ofendem a dignidade e a garantia da inviolabilidade física, moral e 

da intimidade das pessoas. 

Portanto, é conveniente o estudo das provas ilícitas, bem como as provas 

delas derivadas, a partir de critérios legais objetivos, analisando o impasse que a 

vedação constitucional vem criando no mundo jurídico: de um lado a crescente 

repulsa à impunidade, de outro a defesa dos direitos individuais. 

Percebe-se que o tema se reveste de importância na medida em que expõe 

um dos mais intricados problemas apresentados na atualidade pelo direito brasileiro. 

Nunca foi tão discutida a problemática da prova em termos de processo. 

A questão das provas ilícitas tem suscitado muitos debates no meio jurídico, 

porque o conflito se insere entre princípios protetores de bens jurídicos de valores 

essenciais: o direito à prova e à liberdade, contrapondo-se aos demais direitos 

individuais. 

A doutrina se manifesta de forma bastante controvertida a respeito, havendo 

opiniões, por exemplo, no sentido de se admitir a prova pro reo obtida ilicitamente 

como válida e eficaz no processo penal. 

Jurisprudencialmente, também não existe unanimidade, havendo inclusive 

uma decisão do Superior Tribunal de Justiça admitindo provas ilícitas pro societate, 

não deixando de ser a aplicação da teoria da proporcionalidade.  

Barbosa Moreira, citando a questão da provas adquiridas com infração a 

uma norma jurídica, afirma que existem duas teses radicais: 
De acordo com a primeira tese devem prevalecer em qualquer caso o 

interesse da Justiça no descobrimento da verdade, de sorte que a ilicitude da 
obtenção não subtraia à prova o valor que possua como elemento útil para formar o 
convencimento do juiz, a prova será admissível, sem prejuízo da sanção a que 
fique sujeito o infrator. 

Já para a segunda tese, o direito não pode prestigiar o comportamento 
antijurídico, nem consentir que dele tire proveito quem haja desrespeitado o 
preceito legal, com prejuízo alheio; por conseguinte, o órgão judicial não 
reconhecerá eficácia à prova ilegitimamente obtida.2 

No meio dessas duas posições, encontramos propostas conciliadoras. 

                                                           
2 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual, p. 113. 
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Pensam muitos que a complexidade do problema sugere posições 

flexíveis. Seria mais sensato conceder ao juiz a liberdade de avaliar a situação em 

seus diversos aspectos, atento a gravidade do caso, a índole da relação jurídica 

controvertida, a dificuldade para o litigante de demonstrar a veracidade de suas 

alegações mediante procedimentos perfeitamente ortodoxos, o vulto do dano 

causado e outras circunstâncias, o julgador decidiria qual dos interesses em conflito 

deve ser sacrificado, e em que medida. 

Alguns criticam tal solução tendo em vista o possível risco de dar margem 

excessiva à influência de fatores subjetivos pelo juiz.  

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 proteção da sociedade, quanto para a efetivação do 

ideal de justiça, que representa o anseio máximo e a razão de ser do direito. 

Tal discussão reflete um dos grandes problemas que a humanidade vivencia 

na atualidade: proteger os direitos conquistados. Isto porque de um lado, temos o 

indivíduo, do outro a sociedade. Interesse individual contra interesse coletivo. 

Percebemos, portanto, a importância do assunto, principalmente no 

momento de um juiz decidir valorar a possibilidade de aceitação ou não de uma 

prova, que represente o conflito em tela, no julgamento de um processo. 

Assim, a questão é controversa e está longe de pacificação, a ponto de o Dr. 

Agapito Machado, juiz federal em Fortaleza, assim se manifestar: a propósito da 

tortura, há uma incoerência da imprensa e da opinião pública leiga que ora a 

condenam (a prática da tortura), mas ao mesmo tempo insistem que o Juiz condene 

réus que são torturados no interrogatório policial sem a presença de advogado.3 

É um tema atual, agravado pela evolução dos modernos meios técnicos, 

onde a doutrina e a jurisprudência ainda não conseguiram atingir uma posição 

pacífica. 

Para alcançar o objetivo na discussão acerca das provas ilícitas por 

derivação, a metodologia empregada será a da análise comparativa de doutrina e 

jurisprudência, através da técnica de pesquisa bibliográfica. Serão comparadas a 

teoria dos frutos da árvore venenosa e a teoria da proporcionalidade. Na primeira 

                                                           
3 MACHADO, Agapito. “Notas e comentários: tóxico – crime hediondo – ação penal – absolvição do réu – 
provas ilícitas – escuta telefônica”, p. 33. 
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parte da dissertação são abordados os aspectos históricos e conceituais das 

provas, bem como os princípios aplicáveis ao processo penal. Na segunda parte, é 

analisada a questão da admissibilidade das provas ilícitas e as provas ilícitas por 

derivação. 

O trabalho terá como fontes principais a análise da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e as disposições da Constituição Federal relativas à prova 

obtida por meios ilícitos e as dela derivadas.  

Ao analisarmos as mais recentes decisões da Suprema Corte Brasileira 

sobre o assunto, faz-se necessário cotejar a teoria norte-americana da árvore dos 

frutos envenenados e a teoria alemã da proporcionalidade. Também utilizaremos a 

legislação sobre provas, em especial a lei da interceptação telefônica. 

Salientamos, ainda, que o debate sobre o assunto tem crescido muito entre 

os doutrinadores, mas encontra-se longe de ser pacificado, principalmente no que 

pertine ao estabelecimento de regras claras quanto à admissibilidade de provas 

obtidas por meios ilícitos ou delas derivadas. 

Dessa forma, a partir da análise dos direitos e garantias fundamentais e 

observando os princípios processuais, propomo-nos a apresentar possíveis soluções 

que proporcionem maior transparência, segurança e justiça em todo o processo 

penal. 

 



  
 

 

Capítulo I 

Os meios de prova 

 
 
 
 

Sumário: 1.1. Os sistemas de 
valoração da prova. 1.1.1. O 
sistema místico: juízo de Deus. 
1.1.2. O sistema da íntima 
convicção. 1.1.3. O sistema das 
provas legais ou tarifadas. 1.1.4. O 
sistema da livre convicção ou 
persuasão racional. 1.2. O 
desenvolvimento histórico das 
provas. 1.2.1. O sistema probatório 
na antigüidade. 1.2.2. O direito 
romano. 1.2.3. A inquisição. 1.2.4. 
Os ideais iluministas. 1.2.5. Os 
reflexos iluministas no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A essência do processo é a realização do 
Direito Penal, e não a sua infringência. 

Adherbal de Barros 
 



  
 

 

Capítulo 1. Os meios de prova. 

 

 

As idéias vigentes sobre a prova judiciária não são uniformes, nem resultam 

de uma evolução constante e linear, estando condicionadas por circunstâncias 

históricas e culturais. 

A diversidade dos sistemas probatórios conhecidos, desde os primitivos em 

que a apuração da verdade se fazia com auxílio de forças sobrenaturais, até os mais 

modernos, assentados na superioridade da razão e da experimentação científica, 

deve-se à longa batalha de tentar adequar os métodos de busca da verdade às 

convicções, conveniências, costumes e ao regime político de cada povo.4 

A elaboração da teoria da prova envolve um longo processo histórico, que se 

refletiu nos sistemas processuais penais de avaliação das provas: ora se 

consagrando a prefixação e hierarquia entre as provas (certeza legal ou tarifado); 

ora se atribuindo à subjetividade do juiz validade suficiente para examinar as provas 

e decidir com soberania e liberdade, sem precisar motivar ou mesmo expor os 

elementos de sua íntima convicção (julgamento secundum conscientiam). Num 

terceiro estágio, em respeito ao contraditório, fixou-se como pressuposto do direito 

de defesa o conhecimento pelas partes dos caminhos percorridos pelo juiz ao julgar 

(persuasão racional), concedendo-se ao julgador liberdade de valoração da prova, 

desde que acompanhada de demonstração lógica dos motivos da decisão. A 

motivação das sentenças tornou-se verdadeira garantia individual, evitando-se que a 

excessiva liberdade na avaliação das provas transformasse o processo penal em 

instrumento de opressão e terror, em vez de protetor das liberdades públicas.5 

Assim, antes de analisar a história dos meios de prova, e acompanhar a 

gênese das primeiras provas obtidas com violação dos direitos do indivíduo, 

veremos quais os métodos utilizados pelas sociedades para avaliar a prova, até 
                                                           
4 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 420. 
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porque a questão da admissibilidade das provas ilícitas está diretamente 

relacionada à apreciação da prova pelo juiz, na busca de uma sentença justa. 

 

 

 

1.1. Os sistemas de valoração da prova 

 

 

Tradicionalmente, a doutrina aponta três grandes sistemas de avaliação da 

prova, íntima convicção, prova legal e livre convicção, os quais raramente 

encontram-se num período em toda sua pureza. Em geral, aparecem elementos de 

outro sistema, quase sempre como resquícios do anteriormente adotado ou como 

correção para os excessos do sistema vigente.  

Enrico Ferri6 aponta cinco fases na evolução dos sistemas probatórios: a das 

sociedades primitivas, denominada fase étnica, do mais absoluto empirismo, em que 

a simples percepção sensorial só conhece a prova do flagrante. Nessa época não se 

tinha uma consciência do que era crime, nem de como se poderia provar a inocência 

ou a culpa de um indivíduo. Uma fase religiosa ou mística, que ainda persistiu 

mesmo na Idade Média, e que invocava o julgamento divino: a decisão ficava a 

cargo, a juízo de Deus. Uma fase legal, em que não só se estabeleciam os meios de 

prova como também se fazia a gradação de sua maior ou menor força probatória, 

estabelecendo rígido formalismo para o convencimento judicial. Uma fase 

sentimental, que seria a da íntima convicção, libertando inteiramente o juiz das 

amarras pré-estabelecidas ao ato de julgar, vinculado apenas à certeza moral ditada 

pela sua consciência. Finalmente, uma fase científica, em que a apreciação da prova 

ingressa na apurada tecnologia das ciências experimentais, graças aos notáveis 

avanços que atualmente alcançamos nesta área. 

                                                                                                                                                                                     
5 COLUCCI, Maria da Glória Lins da Silva e SILVA, Maria Regina Caffaro. “Provas ilícitas no processo penal”, 
p. 237. 
6 apud COELHO, Walter. Prova indiciária em matéria criminal, pp. 35-6. 
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Além dos três sistemas clássicos, também foi incluído no presente estudo 

o juízo de Deus, posto que, apesar de o juiz desempenhar um papel limitado - era 

um fiscal, que assistia o experimento probatório e declarava o seu resultado -, 

concordamos com Tourinho Filho7 quando afirma que esses juízos não deixavam de 

ser um método de valoração, por não se enquadrar em nenhuma das outras fases, 

sendo um importante período da evolução dos meios de prova. 

 

 

 

1.1.1. O sistema místico: juízo de Deus 

 

 

As formas arcaicas de provas tiveram forte influência mística e religiosa. 

Nas sociedades primitivas, os regramentos de conduta social nada mais 

eram que um conjunto de costumes, tradições e supertições, em que os membros 

das comunidades consideravam como manifestações dos deuses os diversos 

fenômenos naturais. 

Assim, originariamente, o homem possuía um conceito de delito ligado à 

idéia de ofensa a alguma divindade. Observava, então, diversos tabus, e sua 

desobediência configurava infração às determinações divinas, implicando na 

punição do infrator para o desagravo da entidade, gerando-se assim o que 

modernamente denominamos crime e pena.8 

No que se refere aos meios de prova, prevaleciam as observações de cunho 

pessoal, sem a preocupação de registrar se a aparência de um fato, efetivamente, 

correspondia à realidade.  

Dessa forma, a noção de prova dos povos antigos era obtida pela sujeição 

dos pretensos infratores a diversas provações cruéis e, caso as suportassem, estaria 

demonstrada a inocência. Esses procedimentos se denominavam juízo de Deus.  

                                                           
7 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v.3, p. 216. 
8 PRADO, Robervani Pierin do. “Provas ilícitas no processo penal”, p. 206. 
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Alcalà-Zamora resumiu bem esse sistema, ao afirmar que unia a incerteza 

da loteria à crueldade de várias de suas provas e à irracionalidade de todas elas.9 

Dependendo do acusado e do delito, o juízo de Deus poderia assumir as 

formas de ordália10, duelo11 ou juramento12. 

Entre as principais ordálias, podemos citar os purgationes vulgares, como a 

prova da água fria e da água fervente. A primeira consistia em arremessar o suspeito 

à água: se submergisse, era inocente; se boiasse, era considerado culpado, por 

entenderem que o fato do corpo não afundar era obra do demônio. A outra consistia 

em fazer o acusado colocar o braço dentro da água fervente e, se após alguns dias 

apresentasse queimaduras, era tido como culpado; caso não houvesse sofrido 

nenhuma lesão, era inocente.  

Já na prova da fogueira, acusador e acusado atravessavam um estreito 

caminho entre dois arbustos em fogo. O que saía ileso era proclamado inocente. 

Não há registro do que ocorria se ambos saíam incólumes ou queimados.13 

O duelo era bastante prestigiado, por exaltar a coragem e a bravura. Não se 

travava somente entre as partes: caso alguém duvidasse de um depoimento, a 

testemunha tinha de bater-se em duelo com o impugnante. Da mesma forma, o 

acusado podia desafiar os juízes, depois da sentença, para provar a injustiça 

cometida.  

No juramento, muito conhecido e usado no direito romano, o imputado jurava 

não ter praticado o crime de que era processado, e tal juramento podia ser 

fortalecido pelos juízes, os quais declaravam sob juramento que o acusado era 

incapaz de afirmar uma falsidade.14 Essa prova baseava-se na convicção de que 

Deus castigaria o perjuro.15  

                                                           
9 apud TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 3, p. 216. 
10 Do alemão Urteil, antigamente Urtheil: decisão, sentença. 
11 Duorum bellum: guerra de dois, luta de dois, guerra privada. 
12 Schwur, do verbo Schwören.  
13 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, pp. 423-4. 
14 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 1, p. 84. 
15 Segundo uma lenda do século XII, Isolda foi acusada de haver se entregado a Tristão, sobrinho de seu marido, 
Marcos, rei da Cornualha. Astuciosamente pediu ela ao marido para ser admitida a jurar, mas não apenas diante 
dos barões, seus acusadores e, sim, em presença do rei Artur e de seus pares, na margem do rio que separava o 
reino de Marcos do de Artur. 
No dia marcado, Tristão, vestido de pobre peregrino, colocou-se próximo ao local da cerimônia. 
Conduzida de barco até a ribeira onde se achava o rei Artur, Isolda pediu a Tristão: 



 20
 

Esse sistema arcaico ressurgiu e aprimorou-se na Idade Média, entre os 

Europeus, sob o domínio germânico-barbárico. Por se basear na falsa crença de que 

a divindade interferia nos julgamentos, para demonstrar se o acusado era ou não 

culpado, Manzini16 afirma que o juízo de Deus não deve propriamente ser 

considerado como meio de prova, mas sim como uma devolução a Deus da decisão 

sobre a controvérsia. Afirma o autor que é possível que nos tempos menos 

atrasados o juízo de Deus tenha sido considerado como forma de transação para 

terminar litígios, independentemente da verificação da razão. Ressalta, ainda, que 

os próprios bárbaros, após a conversão ao cristianismo, olhavam com desconfiança 

para tais juízos. 

 

 

 

1.1.2. O sistema da íntima convicção 

 

 

Este sistema teve sua origem no direito romano. Para Hélio Tornaghi, é o 

sistema primitivo em todos os povos17. Nele, o julgador não está obrigado a 

exteriorizar as razões que o levam a proferir a decisão. O magistrado pode valer-se, 

inclusive, de conhecimentos particulares sobre os fatos, mesmo que estes não 

estejam provados no processo, dispensando a fundamentação. O legislador nada 

estabelece sobre o valor das provas, a admissibilidade, sua avaliação, tudo é 

                                                                                                                                                                                     
- Você aí, pobre peregrino, ajude-me a descer para que eu não tenha de molhar os pés. 
Tristão tomou-a nos braços e a conduziu até junto das relíquias santas diante das quais Isolda deveria jurar. E 
ela:  
- Juro, por essas sagradas lembranças, jamais ter estado em braços de homem que não o meu marido; exceto, é 
claro, nos desse mendigo que agora me trouxe a terra firme ... 
Um grito unânime saiu de todas as bocas: Inocente! 
16 apud GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 44. 
17 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 425. 
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deixado à discrição do juiz. Em síntese, nesse sistema, o magistrado decide 

conforme sua consciência e não precisa fundamentar sua decisão.18 

Em Roma, várias leis faziam restrições à admissibilidade de certas provas, 

mas como o juiz não precisava fundamentar a sentença, havia margem para buscar 

sua convicção em fatos alheios aos autos. Quanto às provas neles contidas, ele as 

ponderava sem qualquer cerceamento legal.19  

Na Inglaterra, houve um período em que os jurados podiam ser punidos pelo 

juiz quando este se convencia de que eles haviam julgado contra a própria 

convicção, mas nada impedia que eles a formassem com elementos estranhos ao 

processo. 

Diante da falibilidade humana e levando-se em consideração que o Estado 

resolve o conflito de interesses por meio de um agente público que é o juiz, tal 

sistema atualmente não é mais adotado, salvo poucas exceções, como no 

julgamento pelo júri popular, que consagra a soberania dos veredictos20, sendo 

dispensável a fundamentação do voto21. Em se tratando de julgadores leigos é 

cabível a aplicação deste sistema, não mais ocorrendo com as decisões proferidas 

por juízes togados. 

                                                           
18 Um conhecido exemplo da aplicação desse sistema é a justiça salomônica: o rei Salomão, ao ser procurado por 
duas prostitutas que reclamavam a maternidade de um recém-nascido, disse: “Cortai pelo meio o menino vivo e 
daí metade a uma e metade à outra”. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem e 
disse ao rei: “Rogo-te, meu senhor, que dês a ela o menino vivo; não o mateis”; a outra, porém, dizia: “Ele não 
será nem teu, nem meu; seja dividido!” Então o rei pronunciou o seu julgamento: “Daí o menino vivo a esta 
mulher; não o mateis, pois é ela a sua mãe.” (I Reis 3, 25 a 27). 
19 Por exemplo, a Lei 3ª do D. XXII, V (De testibus) dizia que a credibilidade das testemunhas deve ser 
diligentemente examinada, considerando-se-lhe a condição, a honestidade de vida, o grau de riqueza, a amizade 
ou inimizade em relação ao réu ou ao autor etc., a fim de que seja possível concluir se devem ou não ser 
admitidas. Em seguida, no § 1°, aparece uma resposta do imperador Adriano a Vivio Varo, legado da província 
de Sicília, na qual deixa claro que ao juiz compete avaliar a fé que merecem as testemunhas. E ainda, no § 2°, 
outra resposta de Adriano, esta a Valério Vero, segundo a qual “não é possível, de maneira alguma, definir com 
regra predeterminada que elementos de convicção seriam suficientes para prova dos fatos” ...; “cumpre-te 
estimar por teu juízo íntimo o que deves crer ou que, na tua opinião, está pouco provado”. TORNAGHI, Hélio. 
Instituições de processo penal, p. 426. 
20 Entre nós acolhido pela Constituição Federal de 1988, art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”. 
21 Note-se que o Tribunal do Júri sempre teve adversários ferrenhos, que se valem dos seguintes argumentos, a 
maioria relacionados à adoção do sistema da íntima convicção: a falta de preparo dos jurados, que nem sempre 
estão aptos a julgar, pois são leigos, sem conhecimentos jurídicos, e nem sempre respondem apenas sobre 
questões de fato, mas também de direito; o sistema brasileiro prevê a formulação de quesitos, o que dificulta o 
julgamento, pois se os próprios tribunais e juízes não concordam na elaboração de vários quesitos, como exigir 
dos leigos que votem corretamente, e como saber se estes entenderam o que estava sendo votado, se a votação é 
secreta e não há fundamentação? Ademais, os jurados estão sujeitos a influências de toda sorte, mormente nas 
cidades pequenas, o que não deixa de ser uma realidade. Enfim, numa época em que se exige cada vez mais a 
especialização do juiz criminal, o júri continua a ser constituído de leigos, que julgam, sem fundamentar, os 
crimes mais graves do Código Penal. 
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1.1.3. O sistema das provas legais ou tarifadas 

 

 

É evidente que o sistema da íntima convicção pode submeter as partes, 

especialmente o acusado, ao arbítrio do julgador. Para prevenir possíveis abusos, 

surgiram alguns freios: a apelação, que permitia o reexame da decisão; a regra 

segundo a qual quod non est in actis non est in hoc mundo22, com a qual se 

restringia o arbítrio do juiz e, finalmente, a prova legal, que suprimia a liberdade de 

apreciação das provas.  

Esse sistema não é inerente à forma inquisitória, mas foi no processo inqui-

sitório medieval que teve mais largo desenvolvimento. Com sua origem nas ordálias 

e no rigor e formalismo do direito germânico, passou-se a ter a crença de que Deus 

interviria em favor de quem estivesse com a razão, cabendo apenas ao juiz apreciar 

e declarar o resultado. Assim, no afã de obter a confissão do suspeito, produziu-se o 

instituto da tortura, que foi a base do sistema probatório deste período.23 

Com a finalidade de disciplinar os meios de provas, surgiu a lei para 

estabelecer quais as provas eram necessárias para demonstrar a culpa do acusado 

em cada delito, bem como a prévia fixação do grau e qualidade do meio probatório. 

Observe-se que apesar da denominação, tal critério não era propriamente legislativo, 

mas constituía o resultado de complexa elaboração doutrinária, a partir de textos já 

existentes. 

Assim, formou-se um conjunto ordenado e rígido de normas valorativas que 

o julgador devia seguir minuciosamente: as provas que fossem, por lei, reputadas 

sem qualquer valor não podiam ser admitidas e, das admissíveis, era dito, 

previamente, o quanto valiam. Percebe-se aqui a origem das provas proibidas. 

O sistema das provas legais tornava o juiz mero expectador do processo, a 

medida que não podia efetivamente atuar na busca da realidade dos fatos, não 

podia recorrer a todos os meios de prova que lhe parecessem úteis e oportunos: 

restringia-se às disposições legais. 

                                                           
22 O que não está escrito, o que não está dentro do processo, não pertence ao mundo; é como se não existisse. 
23 FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita, p. 168. 
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Com isso, substitui-se a certeza moral do juiz pela certeza legal, que é a 

certeza moral do legislador: era a lei que dizia quais provas são capazes de levar à 

convicção e quais as não inidôneas para tanto.24 

Ao comparar com o sistema da íntima convicção, Tourinho Filho ensina: 

trata-se de sistema diametralmente oposto ao das provas legais. Enquanto neste o 

legislador demonstra sua desconfiança no Juiz, naquele (íntima convicção) há inteira 

e absoluta confiança no Juiz.25 

O sistema que estabelece regras jurídicas para a avaliação da prova, se por 

um lado corrigiu as impropriedades do método da íntima convicção, por outro 

revelou inconvenientes não menos graves: coagido pelos preceitos legais, o juiz 

pode ter de decidir contrariamente àquilo que claramente percebe ser a verdade.  

Um exemplo da injustiça desse sistema, se vislumbra na regra de que testis 

unos, testis nullus. Assim, mesmo no caso de uma testemunha fidedigna que 

conseguisse convencer o juiz da culpabilidade do mais perverso dos criminosos, por 

ser uma única testemunha, ele teria de absolver. Da mesma forma, se num 

processo, uma testemunha idônea desse a sua versão e outras duas testemunhas 

apresentassem outra inverossímil, esta prova se sobrepunha àquela. 

A Igreja, de igual forma, recusava testemunha única, conforme estabelecia o 

art. 1.791, § 1°, do Código de Direito Canônico, no sentido de que a declaração de 

testemunha única não faz plena fé, se não é uma testemunha qualificada que 

declara sobre fatos de sua profissão.26 

Para Hélio Tornaghi: 

O inconveniente do sistema das provas legais não está na adoção de regras 
de avaliação da prova, mas na imposição delas ao juiz. Nenhum estorvo existe em 
que elas sejam propostas, como regras técnicas, não impostas como regras 
jurídicas. Os preceitos que formam o arcabouço desse sistema são o resultado de 
longa observação, cristalizam grande experiência e estão impregnados daquela 
sabedoria e daquela prudência que o tempo e o trato com os homens trouxeram 
aos práticos e aos juristas de muitos séculos. Nenhuma desvantagem em que os 
juízes os sigam ou em que as leis aconselhem a observância deles. 27 

                                                           
24 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 427. 
25 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 3, p. 219. 
26 PRADO, Robervani Pierin do. “Provas ilícitas no processo penal”, p. 207. 
27 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 428. 
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Entretanto, essa vinculação do juiz culminou em inúmeros absurdos e 

injustiças, o que impulsionou os legisladores a procurar um novo meio de avaliação 

da prova28, que eliminasse as imperfeições dos outros dois e lhes aproveitasse as 

vantagens: evitar a tirania judicial, a prepotência, a irresponsabilidade e o arbítrio, 

assegurando, porém, ao julgador, a possibilidade de formar sua convicção como 

qualquer homem normal, sem rédeas que o levassem a pronunciar uma decisão 

contrária a suas conclusões. Apareceu, assim, o sistema da livre convicção. 

 

 

 

1.1.4. O sistema da livre convicção ou persuasão racional 

 

 

O último sistema é marcado pelo livre convencimento, também chamado de 

persuasão racional, impregnado dos ideais democráticos de liberdade e 

humanização da prova, onde o julgador tinha a livre convicção, mas que encontrava 

limites nas provas coligidas no processo, provas fundadas em investigações, que por 

sua vez se orientavam pelos métodos colocados à disposição pelas ciências 

criminológicas.29 

O método empregado nesse sistema pertence ao mesmo gênero do da 

íntima convicção. Em ambos, a lei deixa ao juiz a avaliação da prova. Nisto diferem 

da prova legal, em que a lei estabelece previamente o valor de cada tipo de prova. 

Por isso, tradicionalmente em matéria de valoração da prova, só existem dois 

métodos fundamentais: o da avaliação pela lei e o da avaliação pelo julgador.  

O segundo gênero compreende duas espécies, estruturalmente diversas, 

aparecidas em diferentes épocas históricas e em conseqüência de razões distintas. 

O sistema da íntima convicção é o primeiro que se impõe em qualquer organização 

jurídica. O da livre convicção aparece como remédio para os males das regras 

                                                           
28 No Código de Processo Penal Brasileiro encontramos resquícios desse sistema no artigo 158, que estabelece 
que nem a confissão do acusado poderá substituir o exame pericial, quando a infração deixar vestígios. 
29 PRADO, Robervani Pierin do. “Provas ilícitas no processo penal”, p. 207. 
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legais, sem os inconvenientes da íntima convicção. Esta pode levar ao arbítrio e 

ao despotismo judicial. Aquela, eventualmente, afasta o julgador da verdade e da 

justiça.30 Cumpria, então, encontrar a fórmula que evitasse ambos os 

inconvenientes. 

Para tanto, as leis modernas voltam a dar ao juiz a mais ampla liberdade na 

apreciação da prova. Nenhum padrão lhe é imposto, nenhuma regra o vincula; não 

se estabelece antecipadamente qual o valor de cada prova. Mas dele se exige que 

fundamente a decisão com os elementos contidos nos autos. Não lhe é permitido 

utilizar seu conhecimento privado: caso o magistrado saiba da existência de provas 

que não estão no processo, deve introduzi-las, seja ouvindo testemunhas, juntando 

documentos, determinando diligências, etc.  

A prova já não se faz apenas para o juiz, mas também para as partes e para 

os outros juízes que julgarão os recursos. A sentença tem de ser fundamentada. O 

julgador deve convencer-se e procurar convencer os outros, pois caso não convença 

qualquer das partes, esta recorre. E se não persuadir o tribunal ad quem, esse 

modifica a sentença. 

O sistema da persuasão racional, em regra, admite todos os meios de prova 

desde que não violem a moral, as leis e a Constituição. Há uma completa e irrestrita 

valoração das provas por parte dos juízes, não havendo hierarquia entre as 

mesmas. A todas as provas se confere um caráter relativo, exatamente pela 

possibilidade da valoração livre pelo magistrado. 

Tourinho Filho31 esclarece que se é certo que o juiz fica adstrito às provas 

constantes dos autos, não é menos certo que não ficará subordinado a nenhum 

critério apriorístico no apurar, por meio delas, a verdade material. 

A legislação processual penal brasileira adotou o sistema do livre 

convencimento motivado do juiz, expresso pelo art. 157 do Código de Processo 

Penal, e confirmada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao 

estabelecer que as decisões desprovidas de fundamentação são consideradas nulas 

(art. 93, inciso IX). 

                                                           
30 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 429. 
31 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 3, p. 221. 
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Feita esta introdução quanto aos sistemas de apreciação das provas, 

passamos a um retrospecto da evolução dos meios de prova. 

 

 

 

1.2. O desenvolvimento histórico das provas 

 

 

Desde que o homem sentiu a ausência de normas, começou a converter em 

leis as necessidades sociais. A era da força física, com a qual se defendia na 

caverna, ficou para trás; a palavra oral já não bastava para justificar os atos; enfim, a 

necessidade de regras fixas e que proporcionassem segurança social abriu espaço 

para a lei escrita. Primeiramente, através de regras esparsas, escritas em pedras e 

pergaminhos; depois complexos codex, que detalhavam o papel das partes, das 

testemunhas, e por fim, de todos os meios de provas. 

 

 

 

1.2.1. O sistema probatório na antigüidade 

 

 

O processo penal da antigüidade não se distanciava muito do processo civil. 

A idéia básica do processo, em geral, era a intervenção do Estado com a finalidade 

de obter a reparação do dano causado, declarando a responsabilidade de um 

indivíduo. 

A ação do julgador era mais pacificadora do que judicante, visando a 

composição das ofensas e assumindo, no âmbito da sociedade, a idéia da vingança 

individual, sem o seu conteúdo mais violento.32 

                                                           
32 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 37. 
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No período pré-cristianismo, não havia um modo uniforme que regulasse o 

processo nas diversas sociedades. Entretanto, as limitações aos meios de provas, 

bem como a livre adoção de provas obtidas por métodos desumanos, em especial a 

tortura, eram autorizadas e disciplinadas por quase todos os povos antigos. 

No processo criminal dos gregos, exigia-se que o acusado buscasse as 

provas da sua defesa e que prestasse o juramento de dizer a verdade, antes do 

julgamento. Registre-se que os primeiros indícios de tortura foram encontrados em 

Atenas. Esta era praticada, inicialmente, apenas contra escravos, tendo em vista que 

a estes não era permitido prestar juramento, restando como garantia da verdade o 

depoimento mediante suplícios33. Em casos mais graves, a tortura também era 

aplicada às testemunhas que se recusassem a depor, bem como aos suspeitos 

pertencentes as classes inferiores, sendo considerada meio seguro de obter 

evidências.34 

Muito antes de o Digesto romano estabelecer que os depoimentos de duas 

ou três testemunhas fazem prova perfeita, Moisés havia proibido: que uma só 

testemunha contra ninguém se levantaria por qualquer iniqüidade, por qualquer 

pecado, seja qual for o pecado, mas pela boca de duas ou três testemunhas, se 

estabeleceria o negócio.35 

A legislação mosaica firmava o princípio segundo o qual ninguém poderia 

ser condenado somente com base na confissão. Ressalte-se que o povo hebreu foi 

o primeiro do Oriente que consagrou o interrogatório como meio de defesa, pois via 

na admissão da culpa uma flagrante contrariedade à natureza.36 Ademais, os relatos 

históricos levam a crer que para os hebreus, os tormentos eram utilizados apenas 

como penalidade e não como meio de prova, pois o processo era cercado de 

garantias, dando-se mais valor à prova testemunhal do que à confissão.37 

                                                           
33 RANGEL, Ricardo Melchior de Barros. A prova ilícita e a interceptação telefônica no direito processual 
penal brasileiro, p. 4. 
34 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, p. 23. 
35 Deuteronômio 19 e 17, 15. “Não será admitido contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja 
o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de duas ou três testemunhas.” 
“Pela boca de duas testemunhas, ou de três testemunhas, será morto aquele que houver de morrer; mas pela boca 
de uma só testemunha não será morto.” ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo 
penal, p. 73. 
36 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal, p. 136. 
37 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, p. 22. 
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No Livro Sagrado encontram-se diversos registros da valoração da prova, 

como ao se consagrar a impossibilidade de se condenar alguém, se inexistente 

testemunha38 e a possibilidade de utilização de animais como meio de prova39. 

O Código de Hamurabi, datado de 1.750 a.C., nos traz notícia de 

regramentos pertinente à produção de provas. No capítulo I, a influência da lei do 

Talião começa logo nos dois primeiros artigos: se alguém acusa um outro, lhe 

imputa um sortilégio, mas não pode dar prova disso, aquele que acusou deverá ser 

morto, e se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e 

não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto.40 

O Alcorão, que para os muçulmanos é sempre uma lei acima das demais, 

também traz algumas prescrições quanto a prova. O papel da testemunha era 

importantíssimo no processo islâmico. Exemplo é o capítulo IV, item 19 que dispõe: 

se vossas mulheres cometerem ação infame chamai quatro testemunhos. Se os 

seus testemunhos são acordes, fechai-as em casa até que a morte as leve ou que 

Deus lhes proporcione algum meio de salvação.41  

O indiano Código de Manu, formulado dez séculos depois do Código de 

Hamurabi, cuidou da prova testemunhal no segundo capítulo – intitulado Dos meios 

de prova - e previa a exigência de que a testemunha integrasse a mesma classe 

social do acusado, máxime porque lá imperava o regime de castas.42 Prescrevia que 

somente os homens dignos de confiança, isentos de cobiça, podiam ser escolhidos 

para testemunhas de fatos levados a juízo; sendo tal missão vedada aos artífices de 

baixa classe, cozinheiros, atores, estudantes e ascetas. Quanto às mulheres, 

estabelecia que estas deveriam prestar testemunhos para mulheres, excepcionando 

que na falta de testemunhas convenientes, pode-se receber o depoimento de uma 

mulher.43 

 
                                                           
38 Números 5, 12-13. “Se uma mulher desviar-se de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e 
isto se passar às ocultas de seu marido, se esta mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja 
testemunhas contra ela e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito;”. 
39 Êxodos 22, 12-13. “Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado (por 
uma fera), trá-la-á como testemunho e não terá que pagar pelo animal dilacerado.” 
40 ALTAVILA, Jayme de. Origem do direito dos povos, p. 40. 
41 Id., ibid., p. 128. 
42 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prova criminal: retrospectiva histórica, modalidade, valoração, 
incluindo comentários sobre a lei 9.296, de 24.07.96, p. 29. 
43 ALTAVILA, Jayme de. Origem do direito dos povos, p. 70. 
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Entretanto, a mais interessante proibição testemunhal é a seguinte: 

Art. 49 - Nem um infeliz acabrunhado pelo pesar, nem um ébrio, nem um 
louco, nem um sofrendo de fome ou sede, nem um fatigado em excesso, nem o que 
está apaixonado de amor, ou em cólera, ou um ladrão.44 

Assim, o hindu que se apresentasse perante a corte, estando 

reconhecidamente apaixonado por uma mulher, não merecia fé pública para depor, 

era considerado em privação de sentido. Isto porque num Estado em que os 

casamentos eram negociados na infância, pelos pais dos nubentes, havia mesmo 

razão para considerar louco o homem que se apresentasse descontrolado pelos 

efeitos do amor. Esse provavelmente é um dos mais antigos registros de prova 

proibida. 

 

 

 

1.2.2. O direito romano 

 

 

A Roma antiga não registrava uma teoria legal da prova, na forma hoje 

estabelecida, pois era privilegiado o livre convencimento do juiz, fosse ele o 

magistrado ou o povo em comícios, tendo a prova o valor de força moral, que podia 

integrar o livre arbítrio de quem estivesse investido da função julgadora. Não 

obstante a importância do arbítrio do julgador, havia a restrição de aceitação, no 

papel de testemunhas, de pessoas consideradas inferiores, como mulheres, 

escravos, incapazes e crianças. 

O processo penal romano atravessou várias fases, sendo necessário 

distinguir nitidamente dois períodos: o republicano e o imperial. 

Durante a República, qualquer cidadão podia acusar. A condição necessária 

para que o cidadão pudesse acusar era que o pretor lhe concedesse a lex. A lex, 

além de permitir a acusação, conferia poderes para se proceder às investigações, 

                                                           
44 Id., ibid., p. 69. 
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podendo apreender documentos, notificar e inquirir testemunhas, sempre sob a 

fiscalização do acusado. 

O processo era dominado pelo contraditório, a prova dos fatos competia às 

partes, sem que o juiz tomasse qualquer iniciativa. Caso o réu se confessasse 

culpado, era condenado sem mais indagações. Nesse período, havia sanção para 

aquela testemunha que se recusasse a depor, sendo admitidos os tormentos como 

meio de prova.45 

Com a queda da República e a proclamação do Império, o sistema 

acusatório não desapareceu, mas o procedimento sofreu modificações, motivadas 

pelo abuso do direito de acusar. Ademais, a produção das provas, confiada à 

parcialidade das partes, não oferecia garantias suficientes para o imputado que não 

dispusesse de meios para obter o patrocínio de um defensor, capaz de sustentar 

suas razões contra fortes acusadores.46 

No que se refere ao sistema probatório, digno de nota é o processo da 

cognitio extra ordinem que vigorou ao tempo do Império e introduziu a tortura para a 

obtenção de confissões. Nessa fase, passou-se da não utilização dos suplícios para 

o seu uso e abuso como meio para extrair a confissão, inclusive de homens livres 

(exceto soldados, senadores e funcionários de graus superiores). A princípio 

torturava-se o réu. Depois, não só o acusado como também as testemunhas para 

que falassem a verdade.47  

O valor da confissão era tão precioso que Ulpiano proclamou que aquele 

que admitisse a culpa em juízo deveria ser tido como julgado; e Farináceo instituiu: a 

confissão torna a coisa manifesta, induz notoriedade, tem força de coisa julgada.48 

Com o enfraquecimento do Império Romano, devido às constantes invasões 

bárbaras, o processo penal passa por mais uma significativa alteração, resgatando o 

sistema acusatório, mas sob a influência dos costumes germânicos, especificamente 

o juízo de Deus, fazendo com que o processo se torne um jogo de azar; método que 

perdura até o início da Idade Média.49 

                                                           
45 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, p. 23. 
46 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 42. 
47 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 1, p. 83. 
48 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal, p. 138. 
49 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 44. 



 31
 

 

 

 

1.2.3. A inquisição 

 

 

O sistema probatório europeu-continental foi bastante influenciado pelos 

costumes germânicos – ordálias-, em razão da invasão da Europa pelos povos 

bárbaros. Em oposição àqueles métodos de revelação da verdade, desenvolve-se 

uma nova racionalidade probatória, na qual a solução dos conflitos humanos deixa 

de ser confiada exclusivamente a Deus, para se constituir tarefa dos próprios 

homens, resgatando o sistema greco-romano.  

A estruturação do sistema probatório europeu, cujos traços sociais ainda 

influenciam os ordenamentos contemporâneos, está fundamentalmente ligada à 

crise da sociedade feudal e conseqüente expansão das monarquias ocidentais, 

interessadas na repressão dos delitos como forma de controlar os senhores feudais, 

submetendo-os à sua total autoridade, o que era impossível através dos 

mecanismos divinos até então utilizados.50 

A Inquisição surgiu no século XIII, mais especificamente em 1229, quando o 

representante oficial do Papa Gregório IX promulgou as 45 resoluções de Tolosa, 

das quais 18 destinavam-se aos hereges e criavam poderes extraordinários aos 

clérigos. Ainda nesse século, Inocêncio III deu início à investigação de ofício, para 

os casos de notoriedade e clamor público. Com o tempo, o sistema inquisitivo 

passou a ser aplicado para todos os crimes. Após o Concílio de Trento, com a 

criação do Tribunal da Inquisição instituiu-se a tortura, como meio oficial para extrair 

a confissão.51 

                                                           
50 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 20. 
51 Segundo o Manual dos Inquisidores, de 1376, os meios empregados na tortura deveriam ser tais que o acusado 
saísse saudável para ser libertado ou executado. Não se torturavam menores de 14 anos, velhos e mulheres 
grávidas, sendo que as crianças e velhos deveriam ser apenas aterrorizados e chicoteados. A finalidade da tortura 
não era a apuração da verdade, mas a confissão do suspeito em delitos não manifestos. O manual chegava ao 
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Na cultura medieval, o inquérito foi o instrumento que se adaptou 

excepcionalmente às novas exigências, pois através dele tornava-se possível 

reconstituir os acontecimentos. O método inquisitivo aperfeiçoou-se sobretudo na 

jurisdição eclesiástica, diante da necessidade de repressão da heresia e outras 

condutas infiéis, que exigiam uma permanente investigação por parte das 

autoridades religiosas.52 Esse sistema se desenvolveu e ampliou, abrangendo todos 

os Estados da Europa, com exceção da Inglaterra53. Tal extensão se deu em virtude 

da inevitável acolhida que encontrava junto a governos absolutistas, os quais, por 

seu intermédio, viam a possibilidade de alcançar os inimigos do poder constituído e 

os rebeldes, favorecendo a delação e engendrando um compreensível temor com 

relação aos governantes.54 Desse modo, no sistema inquisitorial, as provas eram 

validadas pela repressão. 

Desse modo, a teoria das provas legais aliou-se ao inquérito, procurando 

racionalizar as técnicas de acertamento dos fatos, por meio de um intrincado sistema 

em que cada prova tinha o seu valor previamente determinado, além de que 

somente a combinação delas, resultando em uma certa quantidade de prova, 

poderia autorizar a condenação criminal. 

Esse sistema tinha origem no antigo direito hebraico, que como já vimos, 

vedava a condenação do acusado de qualquer crime, com base em um só 

testemunho. Contudo, os juristas medievais utilizaram como referência para elaborar 

a doutrina o Código de Justiniano, o qual advertia os acusadores que não deveriam 

propor ação que não fosse fundada em testemunhos idôneos ou documentos 

claríssimos.55 

Constituiu-se um degrau de provas: probationes plenae, probationes 

semiplenae e indicia. 

Dentro da prova plena apresentava-se o duplo testemunho, onde são 

necessários duas testemunhas concordantes e o ato escrito público. 

                                                                                                                                                                                     
requinte de enumerar os casos em que a tortura poderia ser empregada, como por exemplo: se o acusado 
vacilasse nas respostas ou negasse a acusação; se só tivesse uma testemunha contra o suspeito; etc. 
52 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, pp. 20-1. 
53 Enquanto os processos secretos e as indispensáveis torturas dominavam a Europa Continental, na Inglaterra, o 
IV Concílio de Latrão aboliu os Juízos de Deus, firmando o entendimento de que o acusado deveria ser tratado 
como um cavalheiro, de acordo com as instituições liberais reinantes naquele país. 
54 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 46. 
55 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 23. 
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Provas semiplenas são os testemunhos isolados e documentos 

particulares. 

O indício, que com o tempo seria tabelado como 1/4 ou 1/8 da prova plena, 

era uma justificativa para a tortura que, em caso de confissão, consistiria em uma 

prova plena.56 

Os indícios assemelhavam-se às presunções legais, das quais receberam 

força probante, de modo que a fuga do acusado era considerada confissão de culpa.  

Antônio Magalhães Gomes Filho alerta que:  

Pode parecer que diante de tais regras estivesse favorecida a posição do 
acusado, pela extrema dificuldade de se obter uma demonstração plena da 
culpabilidade; no entanto, bem ao contrário, tais exigências só resultavam na maior 
severidade da investigação, pois a confissão, com o recurso inevitável da tortura, 
tornava-se verdadeira condição sine qua non para a obtenção do convencimento, 
sempre que os meios ordinários não propiciassem a certeza necessária para a 
condenação.57 

A tortura passou a ser admitida como procedimento para obtenção da prova 

e na ânsia de se comprovar uma premissa, nem sempre verdadeira, amparava-se na 

tortura como meio de conhecimento e demonstração da culpabilidade do acusado. 

Além disso, o processo inquisitório de origem eclesiástica era 

essencialmente sigiloso: segredo no recebimento da denúncia, no início das 

investigações, na instrução e também nos debates, o que possibilitava ainda mais as 

arbitrariedades e injustiças. 

Como bem observa Maria Thereza Rocha de Assis Moura:  

Segundo os textos da Inquisição, o tormento era autorizado diante da prova 
semiplena, vale dizer, quando presentes determinados indícios. Se da tortura se 
obtivesse a confissão, os indícios elevavam-se à categoria de prova plena, dando 
lugar à condenação; caso contrário, perdiam qualquer valor probante, e o acusado 
era absolvido, salvo nos casos excepcionais de tortura infligida manentibus indiciis, 
quando então a absolvição era só ab iudicio, sob a reserva de informações mais 
amplas, em tempo determinado ou indeterminado (ad usque quo).58 

Esta prática, característica do sistema inquisitivo, pouco a pouco dominou a 

Europa Continental59, convertendo-se em verdadeiro instrumento de dominação 

                                                           
56 RANGEL, Ricardo Melchior de Barros. A prova ilícita e a interceptação telefônica no direito processual 
penal brasileiro, p. 9. 
57 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 24. 
58 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova por indícios no processo penal, p. 13. 
59 Itália, Espanha, Alemanha e França, entre outros. 
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política. Assim, caso só existissem presunções e indícios graves, completava-se a 

prova com a tortura, cuja finalidade era obter a melhor das provas, a confissão.60 

Percebe-se dentro desse sistema, que aparentemente demonstrava para a 

época ser racional, existia, por essência, um processo irracional, resquício do juízo 

de Deus, pois se contava que Deus daria ao inocente forças para resistir à dor. 

Apesar das justas críticas à Inquisição, a instituição do sistema da prova 

legal teve o aspecto positivo de vincular o juiz a determinadas regras prefixadas, por 

força das quais a condenação deveria ser, obrigatoriamente, pronunciada, qualquer 

que fosse o convencimento moral do magistrado, na medida que o valor da prova 

colhida preponderava sobre qualquer outro aspecto. 

 

 

 

1.2.4. Os ideais iluministas 

 

 

Com o surgimento dos ideais liberais e movimentos abolicionistas da 

escravatura, o sistema probatório penal sofre significativas mudanças, objetivando 

acompanhar as profundas transformações sócio-políticas ocorridas. 

A crítica ao aparato repressivo das monarquias absolutas, a cuja brutalidade 

se somava a incapacidade de deter o aumento da delinqüência, resultante do 

processo de urbanização gerado pela Revolução Industrial, constituiu um dos pontos 

mais emblemáticos do pensamento iluminista, que serviu de suporte ideológico à 

Revolução Burguesa do século XVIII. 

Especialmente no campo do processo penal, era veemente a reprovação ao 

sistema inquisitório. Ao mesmo tempo, apresentavam-se propostas reformistas 

                                                           
60 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v.1, p. 86. 
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inspiradas no júri popular inglês, em seguida a um processo público, oral e com a 

participação da defesa, único compatível com a presunção de inocência.61 

O movimento de combate ao sistema inquisitivo, tinha à frente nomes como 

Montesquieu, que condenava as torturas, e Voltaire, que repudiava as leis vigentes 

que obrigavam o juiz a se conduzir perante o acusado mais como um inimigo do que 

um magistrado. 

Fundamental contribuição emprestou Cesare Bonesana, o Marquês de 

Beccaria, influenciado pela teoria do contrato social de Jean-Jacques Rousseau62, 

ao afirmar em 1764: 

A um homem não se pode chamá-lo de réu antes da sentença do Juiz, nem a 
sociedade pode lhe negar a sua proteção pública, até o momento em que ficar 
decidido que ele violou as convenções através das quais aquela proteção lhe fora 
outorgada. Qual é, pois, o direito, se não aquele da força, que dá poder ao Juiz 
para aplicar uma pena a um cidadão, enquanto ainda existem dúvidas se ele é réu 
ou inocente? 

Não é novo esse dilema: ou o crime é certo, ou incerto; se certo, não lhe será 
conveniente outra pena do que a estabelecida pelas leis, e inúteis são os suplícios, 
porque inútil é a confissão do réu; se é incerto, não se deve angustiar um inocente, 
já que ele é, segundo as leis, um homem, cujos delitos não estão provados.63 

Vislumbra-se aí o questionamento do valor da própria confissão, que hoje 

não tem valor absoluto, por ser obrigatório o seu confronto com as demais provas. O 

iluminista conseguia visualizar que não é o reconhecimento do acusado que importa, 

mas sim a reunião de provas efetivas de que tenha infringido a lei. 

Beccaria também se manifestou quanto à prova criminal: 

§ VII - As provas de um delito podem distinguir-se em provas perfeitas e 
provas imperfeitas. As provas perfeitas são as que demonstram positivamente que 
é impossível que o acusado seja inocente. As provas são imperfeitas quando não 
excluem a possibilidade da inocência do acusado. 

§ XII – Direi ainda que é monstruoso e absurdo exigir que um homem seja 
acusador de si mesmo e procurar fazer nascer a verdade pelos tormentos, como se 
essa verdade residisse nos músculos e nas fibras do infeliz.64 

                                                           
61 RANGEL, Ricardo Melchior de Barros. A prova ilícita e a interceptação telefônica no direito processual 
penal brasileiro, p. 25. 
62 As noções de direito e de justiça apresentadas por Rousseau têm a ver com a idéia de contrato social, isto é, 
com a idéia de cada membro de uma determinada comunidade abrir mão de sua liberdade natural em prol da 
liberdade civil, estipulada pelo pacto social (noção de direito) e que conduziria à justiça. O homem perde a 
liberdade natural, isto é, um direito ilimitado a tudo quanto deseja e pode alcançar, mas ganha, em compensação, 
a liberdade civil, baseada no direito e na justiça. A liberdade natural seria limitada apenas pela força física, 
enquanto a liberdade civil é limitada pela vontade geral, pelo direito e pela justiça. 
63 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, pp. 154-5. 
64 Id., ibid., p. 160. 
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A partir daí, o sistema tarifário de provas e a tortura começam lentamente 

a ser abolidos na Europa. 

Importante observar que o repúdio do sistema das provas legais e a 

afirmação do princípio da livre convicção, não deixavam de representar uma 

contradição no seio da doutrina iluminista que, ao mesmo tempo exigia a estrita 

legalidade no tocante aos delitos e às penas. Assim, substituía o juiz livre na 

aplicação das penas mas limitado quanto à apreciação das provas, por um juiz 

desvinculado das regras probatórias, mas submetido a prescrições legais no tocante 

à definição dos crimes e respectivas sanções. 

Entretanto, a contradição era mais aparente do que real, pois para a filosofia 

iluminista, as idéias de lei e natureza não são contrapostas; ao contrário, a lei tem a 

função de educar o homem e ensinar-lhe a reconquistar a própria natureza racional; 

assim, o conceito de legalidade aparece conexo à idéia de retorno à natureza; e a 

íntima convicção está relacionada a crença na natureza humana.65 

Quanto à tortura, a primeira proibição legal ocorreu na Itália, mais 

precisamente no Tribunal de Nápoles (1730), sendo seguida por outras cidades 

italianas. A Suécia aboliu esta espécie de prova em 1734, seguida pela França 

(1788), Bélgica (1795) e Suíça (1851).66 

Em 3 de novembro de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, decorrente da Revolução Francesa, em seu art. 9° instituiu o preceito do 

estado de inocência, valoroso instituto que se insere em normas constitucionais 

atuais, cuidando do reconhecimento da necessidade de se provar efetivamente a 

prática de um crime, para que alguém possa por ele ser responsabilizado. 

A partir daí, passou-se a exigir do julgador que motivasse sua decisão, 

indicando de forma explícita as razões que o convenceram. 

Na esteira dessas mudanças liberais, os Códigos Austríaco e Alemão 

permitiam ao imputado fazer-se acompanhar de seu defensor. O Código Norueguês 

estabeleceu em 1877, como princípio geral, a publicidade dos atos instrutórios e a 

                                                           
65 RANGEL, Ricardo Melchior de Barros. A prova ilícita e a interceptação telefônica no direito processual 
penal brasileiro, p. 26. 
66 Id., ibid., p. 9. 
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possibilidade da efetiva participação das partes mediante a formulação de 

observações e perguntas que julgassem oportunas.67 

Em Portugal, na época da Inquisição a presença do acusado no processo 

era indispensável, mas ele era obrigado a confessar, especialmente pela utilização 

da tortura.  

Com a organização do processo penal, através da compilação dos antigos 

forais dos direitos romano e canônico, além dos usos e costumes, surgiram as 

Ordenações Afonsinas, e depois, as Filipinas, onde a confissão era considerada 

meio de prova, juntamente com os instrumentos, testemunhas e os tormentos, que 

eram perguntas feitas pelo juiz ao acusado a fim de obriga-lo, através da tortura, a 

dizer a “verdade”. 

Nesse período, o julgador estava habituado a basear toda a instrução, na 

confissão do réu, que deveria ser extraída de algum modo, ainda que, para isso, se 

empregasse perguntas capciosas, ciladas, processos de sugestão, tudo para o 

cansaço do interrogado. Caso não surtisse efeito, seguiam-se as ameaças e 

tormentos.68 

Por fim, é importante observar que alguns Estados europeus resistiram às 

mudanças radicais, tendo o sistema da livre convicção sofrido algumas restrições de 

cunho garantidor, dentre elas a da doutrina alemã que, fundamentando-se na 

possibilidade de erros e abusos dos magistrados, elaborou a Teoria das Provas 

Legais Negativas, onde o convencimento pessoal do juiz somente poderia ser 

utilizado em favor do acusado, exigindo-se, já para a condenação, a presença dos 

elementos legais da prova.69 

 

 

 

1.2.5. Os reflexos iluministas no Brasil 

 

                                                           
67 Id., ibid., p. 10. 
68 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal, p. 141. 
69 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 32. 
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Desde o descobrimento do Brasil eram aplicadas as Ordenações 

Portuguesas. 

A propagação das idéias humanitárias da justiça penal, intensificada com a 

Revolução Francesa, também influiu na legislação brasileira. Em 23 de maio de 

1821, o Príncipe Regente D. Pedro expediu decreto admitindo o direito de a defesa 

intervir em alguns atos instrutórios e de tomar ciência do interrogatório do acusado, 

salvo casos de urgência absoluta. No Aviso de 28 de agosto de 1822, o Príncipe 

mandava aos juízes que observassem o que se continha na Constituição de 

Portugal de 10 de março de 1821. Em conseqüência, várias garantias ficaram 

estatuídas para os acusados e foram abolidas as penas infamantes e a tortura. 

Proclamada a independência, as idéias liberais que avassalavam a Europa 

foram acolhidas e consagradas. A Constituição de 1824 definia, no art. 179, os 

direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, estabelecendo direitos e garantias 

no campo do processo penal: foi assim que se iniciou o período de reação às 

opressoras leis portuguesas, culminando com o Código de Processo Criminal, de 

1832, síntese dos anseios liberais da época. 

Desse modo, até 1841 o Brasil viveu um período marcante e decisivo na 

formação e história de nossas instituições penais, evidenciando-se na legislação um 

acentuado espírito anti-inquisitorial que preservou o processo penal de certos 

resíduos absolutistas.  

Ressalte-se que esse período de transição foi complexo, sendo que só com 

a Constituição Imperial de 1824 e, a partir da proclamação da República, as demais 

Constituições, passaram a incluir entre os direitos individuais, cláusulas 

consagradoras do direito de defesa na área criminal, que inclui o direito à prova. 

A Constituição de 1891, em seu art. 72, § 16°: Aos acusados se assegurará 

na lei a mais plena defesa, com os recursos e meios essenciais a ela ...; em 1934, o 

art. 113, n. 25: A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios e 

recursos essenciais a esta; mesmo na Carta do Estado Novo, de 1937, o art. 122 n° 

11 incluía disposição segundo a qual ... a instrução criminal será contraditória, 
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asseguradas antes e depois a formação da culpa, as necessárias garantias de 

defesa; no texto de 1946, o art. 141, § 25°: É assegurada aos acusados plena 

defesa ... A instrução criminal será contraditória; e as mesmas garantias eram 

contempladas pelo art. 150, §§ 15° e 16° da Carta de 1967 e, ainda, no art. 153, §§ 

15° e 16° da Emenda Constitucional n° 1, de 1969. E, por fim, a Magna Carta de 

1988 que reiterou a imprescindibilidade do devido processo legal (art. 5°, inciso LIV) 

e do estado de inocência (art. 5°, inciso LVII). 

Atualmente, o julgador tem à sua disposição o livre convencimento (art. 157), 

mas obrigatoriamente deve indicar os motivos de sua sentença, explicitando-os e 

indicando-os na prova coligida (art. 381, inciso III, todos do Código de Processo 

Penal). 

Como esclarece o Ministro Francisco Campos, na exposição de Motivos que 

acompanha o atual Código de Processo Penal, item VII: o juiz criminal foi restituído à 

sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento 

não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.70 

Assim, não está o juiz vinculado ao relativo grau de importância de uma ou 

outra prova, visto serem admitidas inúmeras modalidades probantes, sendo-lhe dada 

inteira liberdade na apreciação, especialmente por não ser incomum a presença de 

provas conflitantes de igual valor. 

                                                           
70 Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro 
de 1941. 
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Capítulo 2. A prova em matéria criminal 

 

 

Difundiu-se a idéia de que a razão de o legislador traçar regras sobre prova 

está ínsita na própria formação do processo criminal. A base deste entendimento é 

que o processo criminal está diretamente ligado aos interesses da sociedade, à 

punição de todo culpado. Porém, não se pode olvidar a proteção devida às 

liberdades individuais, que por efeito do processo podem ser gravemente 

comprometidas, além da necessidade de jamais castigar um inocente71, sendo 

necessário ponderar os interesses em conflito, conforme veremos mais adiante. 

Ademais, a importância da prova revela-se também na necessidade de 

essas regras evitarem que um culpado escape à responsabilização criminal, ante a 

falta de efetividade daquela. A lei processual penal não deve ser um fácil meio de 

fuga, de modo a eximir da sanção o infrator da lei penal. 

Esse receio de ferir um inocente levou o legislador a restringir o meio de 

prova aceitável e decisivo em juízo; e a lei, sobre este ponto, mostrar-se-á tanto 

mais benévola ou rigorosa quanto o seu autor se tiver deixado influir pelas 

contraditórias considerações sobre a dificuldade de se estabelecer um critério 

imparcial de apreciação das provas.72 

Hélio Tornaghi afirma que: 

... tanto o acusador quanto o acusado representam no processo penal interesses 
públicos, porque o Estado tem tanto interesse na punição de um culpado quanto na 
absolvição de um inocente e tutela de igual modo a segurança pública e a liberdade 
individual. E, se, por ausência de interesse do acusador ou do acusado, 
respectivamente na condenação ou na absolvição, desaparece o litígio, permanece, 
entretanto, a duplicidade do interesse público e tanto basta para manter vivo o 
processo.73 

                                                           
71 MITTERMAYER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal, p. 14. 
72 PRADO, Robervani Pierin do. “Provas ilícitas no processo penal”, p. 208. 
73 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 225. 
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Assim, as regras concernentes à prova e à organização do processo são 

de interesse público e simultaneamente podem atingir o particular e o Estado, caso 

haja distorções ou ilegalidades que os afetem. 

 

 

 

2.1. O conceito e a finalidade da prova 

 

 

Para que um juiz declare a existência da responsabilidade criminal e 

imponha uma sanção penal à determinada pessoa é necessário que tenha certeza 

de que foi cometido um ilícito e que seja ela a autora. Para isso, deve convencer-se 

de que são verdadeiros os fatos narrados na peça acusatória, chegando à verdade 

quando a idéia que se forma em sua mente se ajusta perfeitamente com a realidade 

dos fatos.  

Da apuração dessa verdade trata a instrução, fase do processo em que as 

partes procuram demonstrar ao juiz a veracidade ou falsidade da imputação feita ao 

acusado e das circunstâncias que possam influir na sua responsabilização e 

conseqüente individualização da pena. Essa demonstração, que deve gerar no juiz a 

convicção de que necessita para o seu pronunciamento, é o que constitui a prova. 

Desse modo, provar é produzir um estado de certeza na consciência do juiz, 

para sua convicção a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade 

ou falsidade de uma afirmação, que interessa à solução de um processo. 

Etimologicamente, a palavra prova origina-se do latim probatio, que deu 

origem ao verbo probare (probo, as, are), e probus, termo que indica aprovação, 

confiança, correção, podendo ser usada em sentidos diversos. Comumente significa 

tudo aquilo que pode levar ao conhecimento de um fato, da existência ou exatidão 

de uma coisa. Juridicamente, representa os atos e os meios usados pelas partes, e 

reconhecidos pelo magistrado, como sendo a verdade dos fatos alegados.  



 43
Qualquer que seja o significado dado, representa sempre o meio usado 

pelo homem para, através da percepção demonstrar uma verdade. Ora, a verdade 

chega à inteligência humana através de um meio de percepção. Assim, a prova 

pode ser entendida como todo o meio usado pela inteligência do homem para a 

percepção de uma verdade.74 

Nicolás Framarino Dei Malatesta75 doutrina ser o meio objetivo pelo qual o 

espírito humano se apodera da verdade, mas acrescenta que para se conhecer a 

eficácia da prova, é necessário conhecer como a verdade se refletiu no espírito 

humano, isto é, qual o estado ideológico, relativamente à coisa a verificar, que ela 

criou no nosso espírito com a sua ação. 

No que se refere à verdade, em todos os litígios existem duas a ser 

buscadas: a verdade a respeito dos fatos e a verdade no tocante ao Direito. 

A verdade relativa aos fatos é uma tarefa reconstrutiva do julgador, que 

busca, através de um levantamento fático, o que aconteceu, usando todos os meios 

de prova admitidos em Direito. A verdade no tocante ao Direito, diz respeito à 

escolha, interpretação e aplicação da norma jurídica adequada ao caso. 

Conseqüentemente, o juiz tem dupla tarefa: ir à procura da realidade do fato 

acontecido e buscar o preceito legal aplicável ao caso. 

Em termos ideais, a prova deve ser apresentação, reprodução ou 

demonstração perfeita e fidedigna do fato provado. Dessa forma, não basta alegar, 

havendo a necessidade de provar, para garantir o provimento jurisdicional positivo: 

aquele que simplesmente alega, sem demonstrar efetivamente, por meio das provas, 

o direito material pleiteado, poderá vir a ter o seu pedido julgado improcedente, 

ainda que de fato tenha razão76. 

Tourinho Filho esclarece que: 

Não há, para as partes, obrigação de provar, mesmo porque nenhuma 
sanção lhes poderá ser imposta pelo seu não-cumprimento. Haverá, tão-somente, 
segundo clara manifestação de Alcàla-Zamora, um risco ou um prejuízo, isto é, as 

                                                           
74 INELLAS, Gabriel Cezar Zaccaria de. Da prova em matéria criminal, p. 2. 
75 MALATESTA, Nicolás Framarino Dei. Logica de las pruebas em materia criminal, pp. 19 e 96. 
76 Observe-se que no processo penal brasileiro, o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme estabelece o 
art. 156 do Código de Processo Penal: 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 sobre 
ponto relevante. 
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alegações das partes, quando não provadas "no podrian ser tomadas en cuenta 
como base para la decisión (cf. Derecho procesal penal, v. 3, p. 27)".77 

Mittermayer78, em seu tratado sobre prova criminal, a define sob um novo 

prisma: como o complexo dos motivos produtores de certeza, ou seja, a 

demonstração da existência ou da veracidade daquilo que se alega em juízo.  

João Mendes de Almeida Júnior faz a distinção entre verdade e certeza: a 

verdade é a adequação da coisa ao intelecto (aquela adequa-se a este, 

preenchendo-o) e certeza é a firme adesão do intelecto ao objeto (aquele satisfaz-se 

com este, submetendo-se). Neste contexto, afirma o autor que provas são os meios 

pelos quais a inteligência busca firmar sua adesão ao objeto, isto é, a prova diz com 

a certeza, não com a verdade - daí que o processo nada mais é do que a arte de 

administrar as provas: quem não pode provar é como quem nada tem; aquilo que 

não é provado é como se não existisse; não poder provar, ou não ser, é a mesma 

cousa. 79 

No mesmo sentido Vicente Greco Filho:  

A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No 
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico: sua 
finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a 
qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do 
magistrado.80 

E citando Liebman:  

Por maior que possa ser o escrúpulo colocado na procura da verdade e 
copioso e relevante o material probatório disponível, o resultado ao qual o juiz 
poderá chegar conservará, sempre, um valor essencialmente relativo: estamos no 
terreno da convicção subjetiva, da certeza meramente psicológica, não da certeza 
lógica, daí tratar-se sempre de um juízo de probabilidade, ainda que muito alta, de 
verossimilhança, como é próprio a todos os juízos históricos.81 

Abstraídos os sujeitos, pode-se considerar que a prova implica na existência 

de: objeto (os fatos relevantes), meios (instrumentos legais de pesquisa da verdade), 

métodos (procedimentos a serem observados na obtenção da verdade) e resultado 

(o que resta demonstrado nos autos como verdadeiro). Subjetivamente, as provas 

envolvem um destinatário e sua convicção (o juiz) e as partes (a quem compete o 

ônus de provar o alegado), tendo por finalidade imediata formar a convicção do juiz 
                                                           
77 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v.3, p. 215. 
78 MITTERMAYER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal, p. 50. 
79 apud MELLO, Rodrigo Pereira de. Provas ilícitas e sua interpretação constitucional, p. 61. 
80 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, p. 194. 
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e mediata, realizar a justiça; no que toca ao desejo das partes, porém, no que 

respeita à essência do processo, a finalidade imediata é sempre a concretização da 

justiça.82 

Percebe-se pois que a difundida afirmação de que a função da prova é a de 

estabelecer a verdade dos fatos, antes de representar uma conclusão fundada na 

natureza dos procedimentos probatórios, configura uma vinculação de caráter 

persuasivo, através da qual a confusão entre elementos descritivos e emotivos é 

empregada com o fim de obter a adesão a certo ponto de vista, no caso a idéia de 

que as decisões judiciais, fundadas que são em provas, são verdadeiras e, por isso, 

justas.83 

Resumindo: a atividade probatória é uma tarefa reconstrutiva, existindo uma 

profunda analogia entre a missão do juiz e do Historiador, pois ambos reconstroem e 

interpretam fatos pretéritos. Logo, o objetivo da prova é a demonstração, em Juízo, 

de um fato perturbador ou violador de um direito; ou seja: de fatos cuja ocorrência 

enseja o surgimento, a conservação, a transformação ou a extinção de direitos. 

 

 

 

2.1.1. O direito à prova no processo penal 

 

 

Diante da garantia de se aduzir uma pretensão em juízo e obter uma 

resposta estatal, é conferido às partes o direito ao amplo acesso à justiça, e, ao 

Estado, o dever da correta prestação jurisdicional, sendo-lhe vedado excluir da 

apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito nos termos do art. 5°, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. 

                                                                                                                                                                                     
81 apud GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, p. 194. 
82 AMARAL SANTOS, Moacyr apud COLUCCI, Maria da Glória Lins da Silva e SILVA, Maria Regina 
Caffaro. “Provas ilícitas no processo penal”, pp. 238-9. 
83 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, pp. 42-3. 
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Tal pretensão é o mérito da causa, são as questões de fato que justificam 

o direito de ação e o direito à prova dele decorrente. 

O direito de ação, previsto constitucionalmente, confere aos jurisdicionados 

a possibilidade de provocar o exercício da jurisdição, obtendo com isto, a 

apreciação, a valoração e o julgamento da pretensão postulada. Assim, o conceito 

de ação, em seu caráter abstrato, não deve ser reduzido à possibilidade de se 

instaurar um processo. Ele envolve uma série de passos que devem ser respeitados, 

a fim de que seja assegurado às partes o efetivo acesso à justiça. Dessa forma, para 

o seu exercício, necessário se faz garantir o direito à prova, que embora não esteja 

expressamente previsto, decorre diretamente do direito de ação, uma vez que vige 

no Brasil o sistema do livre convencimento motivado. 

A instrução probatória é o momento mais importante do processo, de modo 

que, para dar cumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, torna-se indispensável assegurar às partes o direito de produzir provas, com 

a finalidade de demonstrar a procedência dos argumentos da acusação ou da 

defesa. 

Para Antonio Magalhães Gomes Filho84, a introdução do material probatório 

no processo e a participação em todas as fases do procedimento caracteriza um 

verdadeiro direito subjetivo, que possui a mesma natureza constitucional e o mesmo 

fundamento dos direitos de ação e de defesa: o direito de ser ouvido em juízo não 

significa apenas poder apresentar ao órgão jurisdicional as próprias pretensões, mas 

também inclui a garantia do exercício de todos os poderes para influir positivamente 

sobre o convencimento do juiz. 

Tratando-se de um aspecto dos próprios direitos de ação e de defesa, seus 

titulares serão os mesmos aos quais o ordenamento reconhece tais direitos: o 

acusado e os titulares da ação penal – Ministério Público na pública e ofendido ou 

seu representante legal na privada -, pois se a Constituição e a lei85 lhes confere a 

iniciativa da persecução penal, obviamente também lhes está atribuindo os poderes 

de participar em todas as atividades processuais, sobretudo aquelas destinadas à 

demonstração dos fatos em que se funda a acusação. 

                                                           
84 Id., ibid., p. 84. 
85 art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e art. 30 do Código de Processo Penal. 
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Da mesma forma que os direitos mencionados, o direito subjetivo à prova 

é também um direito público, na medida que tem como sujeito o Estado, 

representado pela figura do órgão jurisdicional, o qual está obrigado a tornar efetivas 

as postulações das partes em relação às atividades probatórias, desde que 

legítimas. 

Esse reconhecimento de um verdadeiro direito subjetivo à prova86, cujos 

titulares são as partes no processo penal, supõe considerar que as mesmas devem 

estar em condições de influir ativamente em todos os atos praticados para 

constituição do material probatório que irá servir de base à decisão.87 

Assim, o exercício desse direito deve ser possível em todas aquelas tarefas 

de procura e colheita dos dados, que permitirão ao juiz verificar a ocorrência ou não 

dos acontecimentos históricos afirmados pelas partes e sobre os quais irá versar a 

sentença final. 

A partir daí podemos constatar, num primeiro momento, um direito à 

investigação, pois a faculdade de procurar e descobrir provas é condição 

indispensável para que se possa exercer o direito à prova. 

Barbosa Moreira ensina que no processo contemporâneo, ao incremento 

dos poderes do juiz na investigação da verdade, inegavelmente subsiste a 

necessidade de assegurar aos litigantes a iniciativa – que, em regra, costuma 

predominar – no que tange à busca e apresentação de elementos capazes de 

contribuir para a formação do convencimento do órgão judicial.88 

Num segundo momento, o direito à prova compreende a iniciativa em 

relação à introdução do material probatório no processo: trata-se do direito de 

proposição de provas, que é geralmente reconhecido nas legislações não só às 

partes, mas também a outros interessados, como o ofendido, quando se habilita 

como assistente de acusação. 

Ressalte-se que o direito das partes à introdução, no processo, das provas 

que entendam úteis e necessárias à demonstração dos fatos em que assentam suas 

pretensões, embora de índole constitucional, não é, entretanto, absoluto. Ao 

                                                           
86 E, porque não, integrante do direito à liberdade, e dessa forma, um direito de primeira geração ou dimensão. 
87 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 85. 
88 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual, p. 107. 
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contrário, como qualquer direito, também está sujeito a limitações decorrentes da 

tutela que o ordenamento confere a outros valores e interesses igualmente dignos 

de proteção.89 

Observe-se que a faculdade de introduzir provas será ilusória se não estiver 

acompanhada de um concreto direito à admissão das provas requeridas. 

Isto porque, é no pronunciamento judicial relativo à admissão das provas 

que se encontra o núcleo do direito: é a efetiva permissão para o ingresso dos 

elementos pretendidos pelos interessados que caracteriza a observância do direito à 

prova. Por isso, somente através de uma disciplina legal das hipóteses de rejeição 

das provas, acompanhada da exigência de decisões fundamentadas e adotadas sob 

o crivo do contraditório, pode estar satisfeita a garantia. 

Daí o especial interesse que assumem, nessa matéria, as questões da 

admissibilidade, pertinência e relevância da prova, até porque, num processo de 

partes, as restrições do direito à prova de uma delas asseguram, em última análise, 

o direito da parte contrária a uma prova corretamente obtida, produzida e valorada.  

Dessa forma, correlato ao direito à prova, existiria também um direito à 

exclusão das provas inadmissíveis, impertinentes ou irrelevantes, conforme 

detalharemos mais adiante. 

O direito à prova também se manifesta no procedimento de sua formação no 

processo, através do qual é assegurada a participação dos interessados nos atos de 

produção da prova, seja através de impugnações, perguntas e eventual 

oferecimento de contra-prova, quando se realiza efetivamente o contraditório na 

instrução criminal. 

E, por fim, coroando esses poderes inerentes aos direitos das partes à 

prova, existe o direito à valoração das provas existentes no processo. Os meios de 

prova visam à formação e justificação do convencimento judicial. Assim, reconhecida 

a essencialidade da iniciativa e participação dos interessados na tarefa de 

constituição do material probatório, seria um verdadeiro contra-senso admitir que 

pudesse o juiz desconhecer qualquer elemento informativo trazido ao processo: 

                                                           
89 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 81. 
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somente a concreta apreciação da prova, verificável pela motivação da sentença, 

assegura a efetividade do direito à prova.90 

Em sendo a prova um ônus91 e, sobretudo, um direito das partes, o 

entendimento inicial vedaria qualquer limitação ou restrição à admissibilidade dos 

variados meios de produção das provas. 

Isto porque no processo penal, a esse direito à prova soma-se o princípio da 

verdade real ou material, que impõe sempre que se procure conhecer o mais 

fielmente possível os fatos que motivaram a acusação, de forma que a atividade 

probatória não encontra limites na forma, não sendo desejável apenas a verdade 

formal. 

Juntos, o direito à prova e o princípio da verdade real tornam a atividade 

probatória, no processo penal, mais livre do que no processo civil e também menos 

sujeita a limitações. 

Mas essa maior liberdade não significa que, no processo penal, a prova é 

absolutamente livre, insuscetível de limitações. Em outras palavras, a verdade real 

não justifica a produção de toda e qualquer prova, já que o processo só pode 

desenvolver-se dentro de regras morais e existe, precipuamente, como instrumento 

de garantia do acusado. 

Por fim, o direito à prova implica a possibilidade de utilizar quaisquer meios 

probatórios à disposição das partes, são as chamadas provas atípicas.92 Esse é o 

                                                           
90 Id., ibid., p. 89. 
91 Onus probandi é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um 
fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida 
pelo autor da ação penal. A prova não constitui uma obrigação processual e sim um ônus, ou seja, a posição 
jurídica cujo exercício conduz seu titular a uma condição mais favorável. A principal diferença entre obrigação e 
ônus reside na obrigatoriedade. Enquanto na obrigação a parte tem o dever de praticar o ato, sob pena de violar a 
lei, no ônus o adimplemento é facultativo, de modo que o seu não-cumprimento não significa atuação contrária 
ao direito. Neste último caso, contudo, embora não tendo afrontado o ordenamento legal, a parte arcará com o 
prejuízo decorrente de sua inação ou deixará de obter a vantagem que adviria de sua atuação. 
Como vimos, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer. Tal dispositivo decorre não só de uma razão de oportunidade e no interesse à afirmação, mas na eqüidade, 
na paridade de tratamento das partes. Litigando estas, é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não 
se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se 
funda a defesa.  
A regra de que o ônus da prova da alegação incumbe a quem a fizer não é absoluta, pois o juiz pode ordenar 
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, 
conforme os arts. 156 e 502 do Código de Processo Penal. Essa possibilidade de o magistrado perquirir sobre a 
verdade reduz consideravelmente o campo das incertezas no processo penal e facilita a busca da verdade real.  
92 MELO, Edelamare Barbosa. “Provas ilícitas”, pp. 384-5. 
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princípio fundamental, que se reflete na propensão das modernas legislações 

processuais de abandonar, nesta matéria, a técnica da enumeração taxativa e 

admitir que se recorra, também, a expedientes não previstos expressamente, porém 

eventualmente idôneos para fornecer ao magistrado informações úteis para a 

reconstrução dos fatos. 

 

 

 

2.1.2. Os limites à prova 

 

 

Em função do direito de ação, do direito à prova dele decorrente e do 

sistema do livre convencimento motivado, adotados no ordenamento jurídico 

brasileiro, franquearam-se aos jurisdicionados todos os meios de prova, como 

hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil e art. 157 do Código de Processo 

Penal. Quanto ao processo castrense, em face do art. 295 do Código de Processo 

Penal Militar, admite-se qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a 

moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva. 

Observe-se que no sistema processual brasileiro, por força das disposições 

insertas nos Códigos de Processo Civil e Processo Penal, bem como daquelas 

expressas ou implícitas no ordenamento constitucional, há liberdade probatória 

(admissão de todos os meios de prova), salvo as vedações consignadas do próprio 

sistema93. Isso, como já foi estudado, representa a filiação brasileira ao sistema da 

persuasão racional do juiz.  

                                                           
93 Estas compreendem: os meios probatórios de invocação do sobrenatural e os meios probatórios que sejam 
incompatíveis com os princípios de respeito ao direito de defesa e à dignidade da pessoa humana. Sobre o último 
ponto acrescenta: Limitações várias, decorrentes dos princípios constitucionais de proteção e garantia da 
pessoa humana, impedem que para a procura da verdade lance-se mão de meios condenáveis e iníquos de 
investigação e prova, além de outros fundados em superstições, crendices ou práticas não consagradas pela 
ciência processual. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, pp. 275, 293-4. 
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Os instrumentos ou processos pelos quais procura-se demonstrar 

determinado fato são denominados meios de prova94. Para Pontes de Miranda95, 

meios de prova são as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os 

elementos ou motivos de prova. A prova dos fatos faz-se por meios adequados a 

fixá-los em juízo. Por esses meios ou instrumentos, os fatos deverão ser 

transportados para o processo, por sua reconstrução histórica, representação ou 

reprodução objetiva. 

Estes meios de prova devem ser idôneos e juridicamente admissíveis, isto é, 

a prova dos fatos deve fazer-se por meios que o Direito considere hábeis para fixá-

los no processo. O meio de prova, como ato jurídico que é, subordina-se aos 

critérios gerais de validade esculpidos no art. 82 do Código Civil Brasileiro: pessoa 

capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. 

Portanto, meios de prova são as coisas ou ações utilizadas para pesquisar 

ou demonstrar a verdade que se busca no processo. Como no processo penal vige o 

princípio da verdade real, em tese não haveria limitação dos meios de prova. A 

busca da verdade real, que preside a atividade probatória do juiz, exigiria que os 

requisitos da prova se reduzissem ao mínimo, de modo que as partes pudessem 

utilizar-se dos meios de prova com ampla liberdade. 

Visando o processo penal o interesse público de repressão ao crime, 

qualquer limitação à prova prejudicaria a obtenção da verdade real e, portanto, a 

justa aplicação da lei. Assim, a investigação deve ser a mais ampla possível, já que 

tem como objetivo alcançar a verdade do fato, da autoria e das circunstâncias do 

crime. 

Barbosa Moreira reforça que o direito à prova implica no plano conceptual na 

ampla possibilidade de utilizar quaisquer meios probatórios disponíveis. A regra é a 

admissibilidade das provas e as exceções precisam ser cumpridamente 

justificadas.96 

                                                           
94 Ada Pellegrini Grinover oferece elucidativa distinção entre fonte de prova (os fatos percebidos pelo juiz); meio 
de prova (instrumentos pelos quais os mesmos se fixam em juízo) e objeto da prova (o fato a ser provado, que se 
deduz da fonte e se introduz no processo pelo meio de prova). GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no 
processo penal, p. 118. 
95 apud MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, p. 274. 
96 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, p. 11. 
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Isto porque a limitação absoluta do direito à prova viola indiretamente a 

garantia constitucional do direito de ação.97 Em função disso, há necessidade de se 

delinearem pormenorizadamente os limites da licitude probatória, para que se possa 

preservar as liberdades individuais. 

Por outro lado, não obstante a adoção irrestrita das provas corresponda 

plenamente à garantia do efetivo acesso à jurisdição, o princípio da liberdade 

probatória não é absoluto, há outros direitos que igualmente reclamam a proteção 

estatal, estando inseridos no mesmo ideal democrático. O ordenamento jurídico 

brasileiro estabeleceu limites à prova, seja restringindo que quanto ao estado das 

pessoas será observada a lei civil (art. 155 do Código de Processo Penal), seja 

vedando a admissibilidade de provas obtidas ilicitamente (inciso LVI do art. 5° da 

Constituição Federal de 1988). 

Por isso, hodiernamente, o limite ao direito à prova é objeto de imensa 

discussão na doutrina e na jurisprudência, que ora tende a ampliá-lo, ora a restringi-

lo. 

Inserido no âmbito do devido processo legal, o direito à prova deverá ser 

regularmente exercido, sob pena de violar a garantia do efetivo acesso à justiça. 

Entretanto, há limites ao exercício deste direito balizando a atividade persecutória do 

Estado. O direito à prova não está só. Ao lado dele, existem outros direitos 

igualmente resguardados pela ordem constitucional.98 

Os direitos constitucionalmente consagrados devem ser interpretados 

harmônica e teleologicamente, por constituírem um sistema. Nesse sentido, o direito 

à intimidade, à vida privada, à dignidade humana, à honra, à imagem das pessoas, 

entre outros, constituem o limite de atuação do Estado no exercício de sua atividade 

persecutória e probatória.99 

Tais direitos, ante as inúmeras garantias constitucionais, não podem ser 

considerados em termos absolutos, pois freqüentemente seus valores são 

contrapostos, relativizando-os. 

                                                           
97 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 2. 
98 Id., ibid., p. 5. 
99 Id., ibid., p. 6. 
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Assim, os limites da licitude probatória tenderiam à preservação dos 

direitos e garantias individuais, ora tenderiam à proteção do processo e da defesa 

social. 

Confrontando com os direitos individuais, surge a questão da admissibilidade 

das provas ilícitas dentro do processo com o fim de fundamentar a decisão judicial 

de acordo com o princípio do livre convencimento, aliados aos valores da 

personalidade, dignidade humana e proteção da intimidade, resultando em um 

complexo problema que precisa ter seus limites delineados. 

Segundo Barbosa Moreira: 

O problema das provas ilícitas inclui-se entre os mais árduos que a ciência 
processual e política legislativa têm precisado enfrentar, dada a singular relevância 
dos valores eventualmente em conflito. De um lado, é natural que suscite 
escrúpulos sérios a possibilidade de que alguém tire proveito de uma ação 
antijurídica e, em não poucos casos, antiética; de outro lado, há o interesse público 
de assegurar ao processo resultado justo, o qual normalmente se impõe que não se 
despreze elemento algum capaz de contribuir para o descobrimento da verdade. É 
sumamente difícil, quiçá impossível, descobrir o ponto de perfeito equilíbrio entre as 
duas exigências contrapostas. 100 

 

Como na visão de Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça101, o sistema de 

liberdades públicas e a atividade instrutória do Estado são pratos de uma balança 

que estão em permanente conflito. O equilíbrio é a meta. Deve-se carrear o 

processo com provas suficientes que promovam o livre convencimento judicial, ao 

mesmo tempo em que não violem o exercício das liberdades individuais. 

Nesse sentido, concordamos com Ada Pellegrini Grinover acerca dos efeitos 

devastadores da compreensão do livre convencimento como dogma absoluto, 

especialmente quando agregado às idéias de defesa social e do Estado como 

objetivos primários do processo penal e justificadores da incondicionada busca da 

verdade material, acima inclusive dos direitos individuais que deveriam tutelar: 

Assim é que os grandes temas do processo penal, no Estado de Direito, 
devem ser enquadrados na teoria jurídica das liberdades públicas. Daí porque o 
interesse comunitário na prevenção e repressão da criminalidade tenha de pôr-se 
limites - como ensina Figueiredo Dias - inultrapassáveis, quando aquele interesse 
ponha em jogo a “dignitas” humana; ultrapassáveis, mas só depois de cuidadosa 

                                                           
100 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, p. 22. 
101 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 9. 



 54
ponderação da situação, quando assim não seja, mas jamais para além do que 
seja absolutamente indispensável à consecução do interesse comum.102 

 

 

 

2.2. As provas vedadas 

 

 

A busca da verdade real e o sistema do livre convencimento do juiz 

conduzem ao princípio da liberdade probatória. Entretanto, essa ampla liberdade 

encontra limites além daqueles estabelecidos na lei processual103. 

São várias as inviolabilidades postas na Constituição Federal de 1988 para 

resguardo dos direitos fundamentais da pessoa: da intimidade, da vida privada, da 

honra, da imagem (art. 5°, inciso XII), do domicílio (art. 5°, inciso XI), do sigilo das 

comunicações e dos dados (art. 5°, inciso XII); protege-se expressamente o homem 

contra a tortura e o tratamento desumano ou degradante (art. 5°, inciso III); ampara-

se o preso em relação à sua integridade física e moral (art. 5°, inciso XLIX). A 

violação destas e de outras garantias individuais para a produção de prova 

acarretará a formação de prova ilícita. 

Para tentar coibir tais práticas, o legislador constituinte vedou 

expressamente a admissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos 

(art. 5°, inciso LVI). 

A proibição imposta visa assegurar que no processo não sejam violados 

esses direitos individuais, por meios pouco recomendáveis de obtenção de provas, 

garantindo, conseqüentemente, a preponderância dos interesses individuais da 

privacidade e da integridade física e moral sobre o interesse coletivo de apuração 

dos crimes. 

 

                                                           
102 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 66. 
103 Por exemplo, o já citado art. 155 do Código de Processo Penal, que institui que quanto ao estado das pessoas, 
serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil. 



 55
Sob  o  aspecto  formal, o preceito que estabelece a inadmissibilidade das 

provas ilícitas é norma jurídica, ou seja, um padrão de conduta social, imposto pelo 

Estado, para que seja possível a convivência dos homens em sociedade. É um 

modo de direcionar as condutas privadas e estatais no sentido de valorizar a 

dignidade  da  pessoa  humana  como objetivo comum dos indivíduos e do 

Estado104.  

Como as demais normas jurídicas, é um elemento constitutivo do direito 

positivo, um dos fatores integrantes do ordenamento jurídico que colaboram na 

promoção do equilíbrio comunitário e na materialização dos fins sociais do Estado. 

Por isso, vincula-o e tem eficácia erga omnes. 

As garantias constitucionais são normas que constam da Lei Maior; portanto, 

sua infração já recebe uma sanção, que é a inconstitucionalidade.  

Essa pena somente deve ser aplicada depois de uma análise de todos os 

dispositivos constitucionais relacionados com a norma analisada, pois a 

inconstitucionalidade  não  pode ser declarada em virtude de uma interpretação 

literal e individualizada das disposições constantes da Constituição, sobretudo 

quando a garantia estudada é a inadmissibilidade de prova ilícita, uma vez que os 

valores por ela afetados são fundamentais para a caracterização do Estado de 

Direito.105 

Ressalte-se que o referido dispositivo constitucional colocou a questão da 

inadmissibilidade no processo das provas ilícitas em termos aparentemente 

absolutos e portanto, não estabeleceu a conseqüência de apesar da proibição, a 

prova ter sido admitida, vindo a ingressar no processo, o que na prática pode 

ocorrer. Transferiu-se, assim, à doutrina e à jurisprudência tal tarefa, conforme 

veremos mais adiante. 

 

 

                                                           
104 O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988 da dignidade da pessoa humana 
apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao 
próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever 
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos 
fundamentais, p. 60. 
105 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, pp. 51-2. 
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2.2.1. A distinção entre provas ilícitas e ilegítimas 

 

 

Neste estudo adotamos terminologia na qual as provas vedadas ou proibidas 

são o gênero, que compreendem as seguintes espécies: provas ilícitas, 

propriamente ditas, e as provas ilegítimas.106 

Ada Pellegrini Grinover, a principal divulgadora dessa classificação no país, 

adota o pensamento do professor Pietro Nuvolone, da Universidade de Milão, 

imputando tanto à prova ilegítima quanto à ilícita (ou obtida por ato ilícito ou por meio 

ilícito) a condição genérica de provas vedadas ou proibidas. Neste sentido, afirma 

que a prova é vedada sempre que for contrária, em sentido absoluto ou relativo, a 

uma específica norma legal, ou a um princípio do direito positivo107: quando a 

violação da vedação relacionar-se com a sua disciplina processual, o ato será 

ilegítimo, e quando contrária aos direitos que o ordenamento reconhece aos 

indivíduos, independentemente do processo, será ilícito o ato de prova. 

Complementa Edgard Magalhães Noronha, que o termo ilícito tem um 

sentido amplíssimo: tudo quanto a lei não permite que se faça ou que é praticado 

contra o direito, a justiça, a eqüidade, os bons costumes, a moral social e a ordem 

pública. Logo, prova ilícita, como declarada pela Constituição, é a obtida com a 

violação de um direito material, sendo ampla e não se restringindo somente à lei.108 

Já Luiz Francisco Torquato Avolio109, ressalta que outra distinção se faz 

quanto ao momento da transgressão: enquanto na prova ilegítima a ilegalidade 

ocorre no momento de sua produção no processo, a prova ilícita pressupõe uma 

violação no momento da colheita da prova, anterior ou concomitantemente ao 

processo, mas sempre externamente a este. 

Assim, a distinção entre prova ilícita e ilegítima se faz em dois planos. No 

primeiro, a diferença relaciona-se com a natureza da norma violada: sendo esta de 
                                                           
106 Para Alexandre de Moraes as provas ilegais seriam o gênero, cujas espécies são as provas ilícitas e ilegítimas, 
pois configuram-se pela obtenção com violação de natureza material ou processual ao ordenamento jurídico. 
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, p. 262. 
107 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 126. 
108 apud INELLAS, Gabriel Cezar Zaccaria de. Da prova em matéria criminal, p. 88. 
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caráter material, a prova será ilícita; sendo de caráter processual, a prova será 

ilegítima. No segundo enfoque, a distinção é estabelecida quanto ao momento em 

que se dá a violação, isso porque a prova será ilícita, infringindo, portanto, norma 

material, quando for colhida de forma que transgrida regra posta pelo Direito 

Material; será, ao contrário, ilegítima, infringindo norma de caráter processual, 

quando for produzida no processo, em violação à regra processual.110 

Desta forma, no caso da prova ilegítima, veremos que alguns dispositivos da 

lei processual penal contêm regras de exclusão à determinadas provas, como, por 

exemplo, a proibição de depor com relação a fatos que envolvam o sigilo profissional 

ou a recusa de depor por parte de parentes e afins (arts. 206 e 207 do Código de 

Processo Penal). A sanção para o descumprimento dessas normas encontra-se na 

própria lei processual. Então, tudo se resolve dentro do processo, segundo os 

esquemas processuais que determinam as formas e as modalidades de produção da 

prova, com a sanção correspondente a cada transgressão. 

Diversamente, ilícita é a prova colhida com infração a normas ou princípios 

de direito material, sobretudo de direito constitucional, porque a problemática da 

prova ilícita afeta as liberdades individuais, onde estão assegurados os direitos e 

garantias atinentes à intimidade, à liberdade, à dignidade humana; mas, também, de 

direito penal, civil, administrativo, onde já se encontram definidos na ordem 

infraconstitucional outros direitos que podem contrapor as exigências de segurança 

social, investigação criminal, busca da verdade, tais como os de propriedade, 

inviolabilidade de domicílio, sigilo da correspondência, e outros.111 

Quando ocorre a violação dessas normas, é o direito material que 

estabelece sanções próprias. Assim em se tratando da violação do sigilo da 

correspondência ou de infração à inviolabilidade do domicílio, ou ainda de uma 

prova obtida sob tortura, haverá sanções penais para o infrator. 

Ressalte-se que determinadas provas, ilícitas porque constituídas mediante 

a violação de normas materiais ou de princípios gerais do direito, podem ao mesmo 

tempo ser ilegítimas, se a lei processual também impede sua produção em juízo. 
                                                                                                                                                                                     
109 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.44. 
110 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas Ilícitas”, p. 33. 
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Como exemplo, o Código de Processo Penal Militar expressamente 

prescreve o desentranhamento de cartas obtidas criminosamente. Assim, no 

momento da colheita da prova se configuraria infração à norma material penal, 

porquanto a correspondência teria sido obtida por intermédio de uma interceptação 

criminosa; mas ao mesmo tempo, a norma processual também consideraria a prova 

inadmissível, rejeitando a sua produção em juízo.112 

Quanto aos efeitos do ato, estes variam em função das normas processuais 

ou materiais violadas. Em havendo a violação de um impedimento meramente 

processual, a sanção estará na nulidade do ato ou na ineficácia da decisão, 

configurando a ilegitimidade da prova, enquanto que se se tratar de violação de um 

impedimento substancial, a sanção será a inexistência, uma vez que os efeitos são a 

desconsideração da prova inapta ao exercício do livre convencimento motivado. 

A ineficácia para a produção de efeitos no processo ocorre no momento de 

sua obtenção, sendo preexistente à sua produção em juízo. Portanto, a 

contaminação das provas ilícitas se dá no momento de sua obtenção e não no 

momento de sua produção. Quando esta for carreada aos autos, a ilicitude já estará 

ínsita como qualificadora da prova. Como apenas se realiza a atividade instrutória 

quando as provas já estão inseridas no contexto processual, conclui-se que a 

ilicitude, nesta fase, já é uma qualidade da prova, uma vez que esta se deu no 

momento de sua obtenção. Assim, o juiz, no exercício de sua atividade jurisdicional, 

declara a ilicitude ocorrida no momento da obtenção da prova, estando estas 

inquinadas pelo vício da ilegalidade desde a sua origem.113 

Para Guilherme Silva Barbosa Fregapani114, o objetivo do dispositivo 

constitucional foi tão-somente o de resguardar os direitos individuais, tendo a 

vedação natureza material. De forma alguma objetivaram os constituintes alcançar 

as provas ilegítimas, cujas limitações já existem na lei processual. Na verdade, a Lei 

Maior teria tornado a prova ilícita definitivamente ilegítima. Logo, toda e qualquer 

prova obtida por meios ilícitos, a rigor, estaria vedada no processo, tal a clareza do 

conteúdo proibitivo. 

                                                                                                                                                                                     
111 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.44. 
112 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas Ilícitas”, p. 34. 
113 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 44. 
114 FREGAPANI, Guilherme Silva Barbosa. “Prova ilícita no direito pátrio e no direito comparado”, p. 231. 



 59
2.2.2. As provas ilícitas por derivação 

 

 

Muitas vezes, provas obtidas ilicitamente propiciam o conhecimento de 

outras provas, cuja colheita se faz licitamente, mas que não seria possível sem a 

informação obtida através da prova vedada. Isso ocorre com relativa freqüência, 

como por exemplo, no caso da confissão extorquida mediante tortura, que venha a 

fornecer informações corretas a respeito do lugar onde se encontra o produto do 

crime, propiciando a sua regular apreensão. Esta última prova, a despeito de ser 

regular, estaria contaminada pelo vício na origem. 

Essas situações dão margem a discussões sobre a admissibilidade dessa 

prova derivada, com duas posições opostas: a primeira, que prega a 

inadmissibilidade da prova derivada; a segunda, que sustenta a admissibilidade da 

prova derivada, já que sua obtenção foi lícita. 

A ilicitude do meio contamina o objeto da prova, se obedecida, na íntegra, a 

interpretação literal conferida pelo dispositivo constitucional. Dessa forma, coloca-se 

em relevo o modo de obtenção desta, e não o conteúdo probatório em si.115 Assim, 

as provas ilícitas por derivação seriam aquelas em si mesmas lícitas, mas 

produzidas a partir de outra ilegalmente obtida. 

Dessa forma, as provas obtidas por meios ilícitos, além de inadmissíveis no 

processo, por contrariedade a regras de direito material, também contagiariam com o 

mesmo repúdio as provas delas diretamente derivadas, as chamadas provas ilícitas 

por derivação. Esta condição seria facilmente compreensível no sistema jurídico 

pátrio: admitida a ilicitude da prova originária (ou principal ou direta) - isto é, certo 

que ela resulta de ato jurídico nulo116 - sendo a outra prova (secundária ou derivada) 

decorrente direta e exclusivamente da primeira - fruto da anterior - e considerando 

tanto que o ato nulo não produz efeitos juridicamente válidos em nosso ordenamento 

jurídico117, quanto que processualmente sua admissão representaria oblíqua 

violação aos mesmos direitos resguardados pela vedação às provas ilícitas diretas 
                                                           
115 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 75. 
116 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 
nulidades no processo penal, pp. 18-20. 
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(tornando ineficaz, se assim fosse, a finalidade do instituto), concluiria-se sem 

maior dificuldade por sua insubsistência como meio hábil de prova.118 

Conforme sustentamos, a prova ilegítima distingue-se da ilícita - no gênero 

provas vedadas - na medida em que, respectivamente, a violação do impedimento à 

sua produção ou admissão relaciona-se com a disciplina processual ou é contrária a 

direitos que o ordenamento reconhece aos indivíduos independentemente do 

processo.  

Desse modo, inicialmente concordamos com Ada Pellegrini Grinover119 ao 

ponderar que em um ordenamento que considere os ilícitos materiais como prova 

ilegítima, determinando sua inadmissibilidade, a dualidade perderia sentido e tudo se 

resolveria no âmbito da nulidade processual. Voltaremos a abordar esse ponto mais 

adiante. 

                                                                                                                                                                                     
117 Art. 153 do Código Civil Brasileiro. 
118 Neste sentido firmou-se, após algumas divergências, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme 
relata MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, pp. 264-7.  
119 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, pp. 96-111. 
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O direito tanto pode ser justo como 
injusto, sem cessar de ser direito. 

Luís Recásens Siches 
 



  
 

 

Capítulo 3. A repercussão das provas ilícitas nos princípios 
constitucionais 

 

 

Foi a partir da Revolução Francesa que se passou a inserir nas Cartas 

Constitucionais os direitos e garantias individuais, limitando-se o modo de colheita 

das provas criminais.120 A Constituição vigente insere a questão da prova ilícita no 

capítulo referente às garantias constitucionais. A inserção é apropriada, porque a 

forma de colheita das provas processuais penais interfere diretamente na esfera das 

liberdades individuais. 

As garantias constitucionais destinam-se aos direitos da personalidade. São 

normas de direito público material, cujos conteúdos definem direitos e deveres dos 

cidadãos entre si e do Estado relativamente a estes.  

Dessa forma, é fundamental conhecer os princípios relacionados às 

garantias constitucionais, pois estes são integralmente aplicáveis à questão das 

provas ilícitas. 

 

 

 

3.1. Os princípios constitucionais 

 

 

No plano constitucional, a distinção entre regras e princípios possui especial 

relevância, já que normalmente as cartas constitucionais valem-se destas duas 

espécies de normas. E é natural que assim seja. Por um lado, a adoção de um 

sistema constitucional que se alicerçasse exclusivamente sobre princípios, traria ao 

                                                           
120 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 12. 
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ordenamento uma dose inaceitável de incerteza e insegurança, já que a aplicação 

dos princípios opera-se de modo mais fluido e menos previsível do que a das regras. 

De outro lado, a instituição de um modelo que se fundasse unicamente sobre regras, 

não daria conta da crescente complexidade das situações que a Constituição 

propõe-se a tutelar, pois engessaria o intérprete e o legislador infra-constitucional, 

subtraindo-lhes a maleabilidade necessária à acomodação dos conflitos que 

naturalmente se estabelecem, em casos concretos, entre diversos interesses 

concorrentes121, ou seja, impossibilitaria qualquer espaço para a complementação 

das lacunas constitucionais e legais, exigindo, portanto, uma exaustiva 

regulamentação por parte do Poder Público, não obstante prestigiasse a segurança 

jurídica. 

Nesse sentido, há necessidade de adoção de um sistema misto, aberto, de 

regras e princípios formadores de um sistema constitucional único. 

Diante da maleabilidade adotada na interpretação constitucional quanto aos 

valores em conflito inerentes aos princípios e ao sistema aberto consagrado, adota-

se o posicionamento de J. J. Gomes Canotilho que entende que: 

O fato de a Constituição constituir um sistema aberto de princípios insinua já 
podem existir fenômenos de tensão entre os vários princípios estruturantes ou entre 
os restantes princípios constitucionais gerais e especiais. Considerar a Constituição 
como uma ordem ou sistema de ordenação totalmente fechado e harmonizante 
significaria esquecer, desde logo, que ela é muitas vezes, o resultado de um 
compromisso entre vários fatores sociais, transportadores de idéias, aspirações e 
interesses substancialmente diferenciados e até antagônicos ou contraditórios ... A 
pretensão de validade absoluta de certos princípios com sacrifício de outros 
originaria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis, com a conseqüente 
destruição da tendencial unidade axiológico-normativa da lei fundamental.122 

O conflito entre princípios não se desenrola no campo da validade, mas sim 

na dimensão do peso. Não há uma hierarquia, a priori, entre os princípios, pois a 

prevalência de cada um deles na solução do problema jurídico dependerá das 

circunstâncias específicas do caso concreto.123 

Cármem Lúcia Antunes Rocha preleciona que a Constituição é um sistema, 

porque as normas e princípios que a compõem não estão soltos e desvinculados, 

                                                           
121 SARMENTO, Daniel. “Os princípios constitucionais e a ponderação de bens”, p. 54. 
122 apud MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 16. 
123 SARMENTO, Daniel. “Os princípios constitucionais e a ponderação de bens”, p. 54. 
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mas, sim, presos a uma acomodação harmônica, determinada por uma precisa 

gradação das denominadas normas fundamentais.124 

Justamente por ser um sistema, formando um todo orgânico inseparável e 

não um conjunto solto e desarticulado de preceitos, é que o art. 5°, inciso LVI da 

Constituição Federal de 1988 deve ser examinado como parte integrante do mesmo 

sistema. 

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 torna 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 pode encontrar fronteira na necessidade de resguardar a honra alheia 

ou o direito do autor de divulgar ou não os produtos de seu engenho e arte.125 

Assim, podemos concluir que tendo em vista a unidade da Constituição, os 

diferentes graus de concretização dos princípios, bem como a diferenciação de 

valores conferidos a estes, consagra-se no ordenamento jurídico brasileiro, a 

relatividade dos princípios constitucionais e, especialmente, daquele que inadmite, 

absolutamente, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

 

 

3.1.1. O devido processo legal (due process of law) 

 

 

O devido processo legal tem como antecedente remoto o art. 48 da Magna 

Charta Libertatum, outorgada em 15 de junho de 1215 por João Sem-Terra a seus 

                                                           
124 apud HAMILTON, Sergio Demoro. “As provas ilícitas, a teoria da proporcionalidade e a autofagia do 
direito”, p. 60. 
125 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, pp. 15-6. 
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barões na Inglaterra, e que assegurava que ninguém perderia a vida, a 

propriedade ou a liberdade, sem o devido processo legal: Nenhum homem livre será 

detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou 

exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem 

mandaremos proceder contra ele senão mediante um julgamento regular pelos seus 

pares ou de harmonia com a lei do país (item 39).126 

Os textos posteriores é que mencionaram o due process of law, que veio a 

ter assento constitucional nos Estados Unidos da América do Norte, nas Emendas V 

e XIV. Com o tempo, esta cláusula passou a integrar o rol de garantias dos textos da 

maioria das Constituições do mundo moderno. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 5°, inciso 

LIV que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal. 

Representa uma garantia de justiça no nosso ordenamento, ao lado do 

contraditório e da igualdade das partes no processo, que adquirem maior 

transcendência, em face do amparo constitucional. 

No ensinamento de Irajá Pereira Messias: 

As normas de natureza processual representam ferramentas que se destinam 
à preservação da ordem constitucional, da mesma forma que estas oferecem a 
mesma recíproca, refletindo no processo tais garantias. Almeida Júnior lembra que 
o processo é apenas instrumento ou meio para se atingir o fim próximo, que é o 
julgamento, e que este mesmo julgamento representa segurança individual e 
coletiva, na observação dos direitos e na obediência às leis.127 

Ada Pellegrini Grinover esclarece que: 

Vãs seriam as liberdades do indivíduo, se não pudessem ser reivindicadas e 
defendidas em juízo. Mas é necessário que o processo possibilite efetivamente à 
parte, a defesa de seus direitos, a sustentação de suas razões, a produção de suas 
provas. A oportunidade de defesa deve ser realmente plena e o processo deve 
desenvolver-se com aquelas garantias, em cuja ausência não pode caracterizar-se 
o devido processo legal, inserido em toda a Constituição realmente moderna. É 
preciso que o julgamento se desenvolva com as indispensáveis garantias 
processuais, entre as quais o contraditório, o uso dos meios de prova garantidos 
em geral, a presença do juiz natural, a publicidade, o duplo grau de jurisdição.128 

                                                           
126 PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. “Princípio da proibição das provas ilícitas e os direitos fundamentais”, 
p.90. 
127 MESSIAS, Irajá Pereira. Da prova penal, p. 88. 
128 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, pp. 25-6. 
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No processo penal, o referido preceito tem uma importância ainda maior 

que nos outros ramos do direito. Isto porque há o interesse do Estado na punição do 

culpado e o interesse do particular acusado em provar sua inocência, com a 

preservação da sua liberdade. Essa colisão deve provocar a observação estrita das 

normas processuais asseguradoras dos direitos do réu, fazendo com que a norma 

processual caminhe lado a lado à supremacia do preceito constitucional.  

 

 

 

3.1.2. O contraditório 

 

 

O princípio do contraditório corresponde ao princípio da igualdade das 

partes, dentro do processo, que terão as mesmas oportunidades de serem ouvidas, 

apresentar provas, e influir no convencimento do juiz. Mas não se trata de uma mera 

identificação com a igualdade formal. A igualdade, no processo, é entendida 

modernamente no sentido de paridade de armas; ou seja, como princípio de 

equilíbrio de situações, que se revelam recíprocas da mesma forma que se colocam, 

no processo penal, as atividades dos órgãos de acusação e de defesa. 

Portanto, o contraditório pressupõe a paridade de partes: somente pode ser 

eficaz se os contendentes possuem a mesma força, ou, ao menos, os mesmos 

poderes. 

Na conhecida conceituação de Joaquim Canuto Mendes de Almeida129, o 

contraditório é a expressão da ciência bilateral dos atos e termos do processo, e a 

possibilidade de contrariá-los. Assim, o contraditório se desdobra em dois momentos 

distintos: informação e participação. Informação desde a citação e ao longo do 

processo; e participação na instrução o que não é só provar, mas participar do 

processo.130 

                                                           
129 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 27. 
130 MELO, Edelamare Barbosa. “Provas ilícitas”, p. 388. 
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Nesse sentido, Trocker define a garantia do contraditório como direito ou 

possibilidade de incidir ativamente sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do 

processo.131 

O juiz, em razão do princípio da imparcialidade, deve manter-se eqüidistante 

das partes, por isso, o princípio do contraditório corresponde ao princípio da 

igualdade das partes dentro do processo de modo que sejam asseguradas as 

mesmas oportunidades de serem ouvidas, apresentar provas e influir na formação 

do convencimento do juiz. 

Por outro lado, o juiz penal, atuando inquisitivamente na busca da verdade 

material, de modo integral, deve servir-se também das atividades e das análises da 

acusação e da defesa, para atingir a finalidade da ação judiciária: conseguir as 

bases necessárias à sua decisão, não devendo, portanto, agir solitariamente, mas 

sim ouvindo as razões das partes. 

 

 

 

3.1.3. A ampla defesa 

 

 

A ampla defesa assegurada expressamente no art. 5°, inciso LV, da 

Constituição Federal de 1988 é uma exigência do due process of law por meio da 

qual os litigantes, tanto em processo judicial como administrativo, têm o poder-dever 

de se defenderem com argumentos e contra-argumentos. Caso contrário, acarretaria 

a nulidade integral do processo violador desta garantia. 

Para Alexandre de Moraes, os princípios do devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório, são garantias constitucionais destinadas a todos os litigantes: 

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto 
no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no 

                                                           
131 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 28. 
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âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa ... 

O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o 
contraditório. 

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de 
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, 
enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a 
condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá 
igual direito da outra parte de opor-se ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, 
ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. 132 

Segundo Rogério Lauria Tucci133, modernamente a concepção da garantia 

da ampla defesa desdobra-se em três níveis diferentes, quais sejam: direito à 

informação (nemo inauditus damnari potest); bilateralidade na audiência 

(contraditoriedade) e direito à prova legitimamente obtida ou produzida. 

O Poder Judiciário confere a ambas as partes, acusador e acusado, o direito 

à informação. Este direito se verifica em relação ao réu com a efetiva citação válida, 

permitindo que se possa exercer o direito de defesa através da informação colhida 

na peça inicial acusatória.  

Nesse sentido, deve-se dar ciência ao citando para que compareça em juízo 

para se defender, propiciando a atuação em juízo da defesa, em contradição com as 

alegações constantes da exordial acusatória.134 

A instrução criminal deve ser contraditória, sob pena de não produzir 

qualquer efeito. Tal contraditoriedade deve ser efetiva em todo o desenrolar do 

processo, sendo clara a sua indisponibilidade em função da natureza dos interesses 

em conflito. 

Como visto, o princípio do contraditório é demarcado com a possibilidade de 

se manifestar processualmente sobre todas as alegações deduzidas em juízo. Como 

ninguém pode ser processado sem ter ciência sobre o fato do qual se trata a 

                                                           
132 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, pp. 255-6. 
133 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, pp. 205-6. 
134 Ressalte-se que no processo penal, caso se efetive a citação e o réu se mantenha revel, nomeia-se um defensor 
público ou um advogado dativo para defender seus interesses em juízo; caso a citação seja feita por edital, 
suspende-se o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, 
para se assegurar o contraditório e a ampla defesa. 
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imputação, é conferido ao réu o direito à informação sobre o conteúdo integral da 

ação judicial.135 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho esclarece que: 

Para se assegurar a ampla defesa, o legislador estaria obrigado, ao regular o 
processo criminal, a respeitar 3 pontos: 1. velar para que o acusado tenha o seu 
defensor; 2. zelar para que tenha pleno conhecimento da alegação e das provas 
constantes nos autos; 3. proporcionar o debate e crítica dos provas, efetuando-se o 
contraditório propriamente dito.136 

A verdade almejada pela justiça necessita da participação ativa da defesa. 

Para o exercício pleno da defesa, necessário se faz que o acusado tenha ciência da 

acusação e das provas, como também de seu direito, devendo ser observado o 

momento processual correto para o seu conhecimento e conseqüente atuação em 

juízo, velando-se pela aplicação prática do princípio do contraditório e da ampla 

defesa. 

A defesa plena assegurada na Constituição Federal de 1988, refere-se à 

defesa técnica e à autodefesa. Ambas coexistem e são simultâneas. A defesa 

técnica é desenvolvida por quem tenha capacidade postulatória (advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil), enquanto que a 

autodefesa é aquela realizada pelo próprio acusado, ao participar de diversos atos 

processuais informadores da instrução da causa (interrogatório, reconstituição do 

crime). 

Por um lado se assegura o direito ao silêncio para o acusado como forma de 

defesa nos termos do art. 5°, inciso LXIII. Por outro lado, se reafirma imprescindível 

a defesa técnica para a administração da justiça de acordo com o art. 134, todos da 

Constituição Federal de 1988. 

A contrariedade ou bilateralidade na audiência, incluída na garantia da 

plenitude de defesa, tem por fim assegurar a paridade de armas entre as partes, a 

igualdade substancial. Desse modo, é indispensável a participação das partes em 

todos os atos processuais. 

Quanto ao direito à prova legitimamente obtida ou produzida, o assunto será 

aprofundado mais adiante. 

                                                           
135 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 24. 
136 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira, p. 68.  
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3.2. Os princípios específicos do processo penal 

 

 

 

 

3.2.1. A verdade real 

 

 

O princípio da verdade real, que também se denomina verdade material e 

substancial, diz respeito ao poder-dever inquisitivo do juiz penal, tendo por objeto a 

demonstração da efetiva existência do crime e da autoria. Significa a reconstrução 

possível de fato relevante e meta processual a ser atingida, inquisitivamente 

perseguida para elucidação da causa penal. 

Observe-se que o termo verdade material deve ser tomado em seu sentido 

correto: de um lado, no sentido da verdade subtraída à influência que as partes, por 

seu comportamento processual, queiram exercer sobre ela; de outro lado, no sentido 

de uma verdade que, não sendo absoluta, há de ser antes de tudo uma verdade 

judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço: uma verdade 

processualmente válida.137 

Como salienta Nilzardo Carneiro Leão: 

... a sentença do juiz não satisfaz a consciência social e não corresponde aos fins 
do processo, se não reflete a realidade e não é fruto de uma investigação plena e 
sem prejuízos, ... A infração penal, como resultante de uma vontade, é um fato real. 
É uma realidade na conduta do indivíduo. Decorre disso a necessidade do julgador 

                                                           
137 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 
nulidades no processo penal, p. 130. 
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de se prender, sem possibilidade de afastamento à verdade real. Não basta a sua 
fixação formal, mas o estabelecimento de sua verdade. Verdade real que é verdade 
material.138 

Sob o aspecto terminológico, sustenta a doutrina tradicional uma distinção 

calcada na adequação da verdade à realidade dos fatos, que no processo penal 

corresponderia à verdade pura e simples, enquanto no processo civil se chegaria a 

reputar provados fatos incertos, simplesmente porque as partes assim o admitiram. 

Como bem coloca Cândido Rangel Dinamarco: 

... a verdade e a certeza são dois conceitos absolutos, e, por isto, jamais se tem a 
segurança de atingir a primeira e jamais se consegue a segunda, em qualquer 
processo (a segurança jurídica, como resultado do processo, não se confunde com 
a suposta certeza, ou segurança, com base na qual o juiz proferiria os seus 
julgamentos). O máximo que se pode obter é um grau muito elevado de 
probabilidade, seja quanto ao conteúdo das normas seja quanto aos fatos, seja 
quanto à subsunção desses nas categorias adequadas.139 

Para Ada Pellegrini Grinover140, a liberdade do juiz seria premissa 

indispensável para alcançar a defesa social, seja como instrumento essencial para a 

realização da pretensão punitiva do Estado, seja para descoberta da verdade, obtida 

por qualquer forma. Assim como coloca Sauer, a busca da verdade se transmuda 

num valor mais precioso do que a proteção da liberdade individual.141 

Carnelutti, contestando a idéia de que no processo penal não podem existir 

freios nem limitações, pactos nem acordos, que cerceiem a busca absoluta da 

verdade, observa que a verdade não pode ser mais do que uma, de modo que, ou a 

verdade formal ou jurídica coincide com a verdade material, e não é mais do que a 

verdade, ou discrepa delas, e não é senão uma não verdade.142 

O juiz deve investigar a verdade material, não se contentando apenas com 

os fatos que a acusação e a defesa submetem à sua consideração, mas admitindo 

limites a essa atividade. No direito processual existe uma relação conflituosa entre o 

interesse da comunidade jurídica em realizar o direito material (através da 

persecução penal) e o interesse dos cidadãos afetados em seus direitos pelo 

processo penal.  

                                                           
138 apud TUCCI, Rogério Lauria. Princípios e regras orientadoras do novo processo penal brasileiro, p. 145. 
139 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, pp. 39-40. 
140 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 79. 
141 apud GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 80. 
142 apud QUIROGA, Jacobo Lopez Barja de. Las escuchas telefônicas y la prueba ilegalmente obtenida, p. 57. 
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Assim, nas palavras de José Frederico Marques, não se pode aceitar na 

busca da verdade real que se lance mão de meios iníquos de investigação e prova, 

além de outros fundados em superstições, crendices ou práticas não mais 

consagradas pela ciência processual. Inadmissível é, na justiça penal, a adoção do 

princípio de que os fins justificam os meios, para assim tentar legitimar-se à procura 

da verdade, através de qualquer fonte probatória.143 

Sendo a verdade um objetivo a ser alcançado no processo, não se pode 

mais contrapor a verdade formal à verdade material: no processo existe apenas uma 

verdade, que é aquela que emerge de um procedimento desenvolvido em 

contraditório, e baseado necessariamente em critérios de admissibilidade e exclusão 

das provas. 

A regra da verdade material traz ínsita a vedação às partes de obstaculizar, 

de qualquer maneira, a sua busca, de sorte que o juiz possa atingi-la e, com ela, 

basear sua sentença bem como a concepção de normas processuais aptas à 

aquisição da verdade material. 

Finalmente, admite-se a realização de qualquer ato ou diligência probatória, 

que permita ao juiz obter o esclarecimento da verdade sem atentar ao status 

dignitatis do processado. 

Desse modo, ainda que as partes integrantes do processo nada façam, 

mantenham-se omissas, no sentido de produzir provas, pode e deve o juiz ordenar a 

realização daquelas tidas como indispensáveis ao esclarecimento da verdade, 

determinando, ex officio, as medidas e diligências necessárias à formação de seu 

convencimento. 

Dentro desses contornos é que, incumbe ao juiz o papel ativo prognosticado 

pelo legislador processual penal brasileiro, ao editar o Código de 1941, quando 

expresso na Exposição de Motivos, número VII, que:  

... o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua 
intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a marcha 
da ação penal e julgar ao final, mas também para ordenar, ex officio, as provas que 
lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade. Para a indagação destas, não 
estará sujeito a preclusões. Enquanto não estiver averiguada a matéria da 
acusação ou da defesa, e houver uma fonte de prova ainda não explorada, o juiz 

                                                           
143 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, pp. 293-4. 
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não deverá pronunciar o in dubio pro reo ou o non liquet.144 

Assim, busca-se maior aproximação da finalidade do processo penal, qual 

seja a verdade material. Diz-se aproximar-se, porque a verdade, de modo absoluto, 

objetivamente considerada, não pertence ao homem, mas, tão-só a Deus, conforme 

assevera Rogério Lauria Tucci145.  

Preconizava Bettiol que um princípio fundamental do processo penal é o da 

investigação da verdade material ou substancial histórica, sem distorções, 

obstáculos e deformações. Isso compreende que o legislador tenha de eliminar do 

código toda limitação à prova, e que o juiz tenha que ser deixado livre na formação 

do próprio convencimento.146 

Mesmo sendo a verdade real o fim último do processo, para o legislador 

constituinte, jamais se poderá encontrá-la por meios ilícitos, não apenas 

formalmente considerados (domínio da técnica), mas materialmente também 

(domínio da ética). 

Note-se que no processo civil, estão em jogo interesses privados e 

disponíveis, razão pela qual não se exige do juiz a busca da verdade real, como 

ocorre no processo penal. O julgador permanece numa posição mais inerte, 

aguardando que as partes desenvolvam a comprovação dos fatos por elas alegados, 

e se contentando apenas com a verdade formal constante dos autos. 

Enfim, cabe lembrar o alerta feito por Valéria Diez Scarance Fernandes 

Goulart147: em um ordenamento jurídico em que se reconhece não haver 

taxatividade e aplica-se o princípio da verdade real, é necessário impor sérios limites 

à produção de provas, para que  a integridade psíquica e física do suspeito e das 

testemunhas seja preservada. E o principal limite reside justamente no 

reconhecimento da ilicitude da prova. 

 

 

 
                                                           
144 Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, publicada no Diário Oficial da União, exemplar de 13 de 
outubro de 1941. 
145 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, pp. 181-2. 
146 apud MELO, Edelamare Barbosa. “Provas ilícitas”, p. 393. 
147 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, p. 100. 
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3.2.2. O livre convencimento motivado 

 

 

Como a finalidade da verdade material corresponde, necessariamente, à 

realização da justiça penal, tem-se que as partes, integrantes do processo em que 

ela é perquirida, procuram produzir perante o órgão jurisdicional, as provas de suas 

alegações, quer no sentido da demonstração da materialidade de fato típico e da 

respectiva autoria, quer no de subtrair-se à punição. 

Convergindo para ambas as situações, por outro lado encontra-se o agente 

do Poder Judiciário, na plenitude de seu poder-dever inquisitivo, suprindo e 

complementando a atuação dos órgãos acusador e defensivo, com a determinação 

ex officio de atos e diligências, assim também com a ordenação de provas 

pertinentes e relevantes requeridas pelas partes. 

Da união de todas as providências eventualmente tomadas com as demais 

atividades realizadas no desenrolar do procedimento, surge o conjunto probatório. 

Sintetizado na reconstrução dos fatos, é exatamente esse conjunto 

probatório que propicia ao órgão jurisdicional deslindar a causa penal mediante a 

aplicação das normas de Direito Penal ao caso objeto de sua apreciação. 

Assim, o sistema do livre convencimento motivado é aquele que propicia a 

livre apreciação da prova por parte do juiz, mas liberdade essa que não é ilimitada e 

absoluta, mas sim, contrabalançada pela garantia do acusado de ver na sentença a 

razão de decidir. Motivação racional e livre convicção, num intercâmbio que permita 

distinguir a liberdade de convencimento do exercício puro, caprichoso e desmedido 

arbítrio. O juiz é livre, mas, no entanto, está vinculado ao seu juízo, de forma a 

satisfazer não só as partes, em concreto, mas a sociedade em que vivem os seus 

jurisdicionados, tendo, portanto, a fundamentação das decisões judiciais como 

limite.148 

Sopesando cuidadosamente todas as provas produzidas, bem como 

quaisquer esclarecimentos solicitados, o magistrado se encontrará, então, apto para 

julgar, segundo a sua convicção. E para tanto, evidentemente, não se encontra 

                                                           
148 COELHO, Walter. Prova indiciária em matéria criminal, pp. 42-3. 
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vinculado a qualquer critério a priori estabelecido, exceto o referente ao dever de 

motivar seu julgamento. 

Dessa forma, nossos princípios processuais assentam que a prova não pode 

ser tarifada, ou seja, uma prova não pode ter, aprioristicamente, maior valor do que 

outra, embora na prática o julgador possa, pela liberdade de que desfruta por 

concessão da lei, estabelecer prioridades ou critérios diferenciados de valor entre 

uma e outra prova, justificando e aceitando umas e desprezando outras, escolhendo 

entre as provas colidentes, para justificar seu convencimento e alcançar a verdade. 

Nisso não há nenhum contra-senso, porque as partes, pelo contraditório e 

isonomia processual, é que submetem ao magistrado as fontes de convencimento, 

pelas provas que produziram, fornecendo-lhe a lei plena liberdade para suprir a 

prova que lhe é apresentada, podendo, de ofício, investigar minuciosamente cada 

um dos aspectos da prova, sem restrições, desde que legítimas e não atentatórias 

às regras gerais de produção da prova. 

Aliás, mais que uma faculdade que tem o julgador, essa busca se afigura 

como obrigação de exaurir todos os meios possíveis, consumindo todos os 

caminhos para chegar à verdade real e à justiça. 

Deve ser frisado, todavia, que liberdade de convicção não significa, nem 

pode significar, arbítrio. Por isso que, o órgão julgador deve, ao prover sobre os 

meios de prova indispensáveis ao alcance da verdade material e sopesá-los um a 

um, ater-se, afinal, aos autos, justificando o seu pronunciamento absolutório ou 

condenatório. 

Eis a razão de ser da motivação da decisão, verdadeira garantia das partes 

e de confiabilidade na atuação dos juízes: a sentença deve ser motivada. Com o 

sistema do relativo arbítrio judicial na aplicação da pena, consagrado pelo novo 

Código Penal, e do livre convencimento de juiz, adotado pelo presente projeto, é a 

motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos, os erros de 

apreciação, as falhas de raciocínio ou de lógica e os demais vícios de julgamento.149 

                                                           
149 Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, número XIL. 
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A liberdade de apreciação da prova se apresenta como um dever: o dever 

de perseguir a chamada verdade material, transformando o antigo conceito de 

justiça cega e completamente inerte. 

Na precisa anotação de Giovanni Brichetti: 

... semelhante tendência, que parece intensificar-se nos vários ramos do direito, é 
aceitável enquanto, não violando o princípio do livre convencimento, tende a 
estimular o juiz a colocar toda ponderação na valoração dos elementos probatórios, 
admoestando-o que livre convencimento não significa dispensa de qualquer norma 
e anarquia nos critérios de avaliação, mas, pelo contrário, necessidade de um 
espírito de observação sempre mais crítico e penetrante.150 

É conveniente lembrar que o objetivo do processo não é, unicamente, a 

defesa social. Talvez mais importante seja a figura do acusado, aquela pessoa 

detentora de direitos sobre a qual incide a incriminação. 

Nesse sentido, Irajá Pereira Messias151 afirma que numa situação em que 

estes dois aspectos estejam em confronto, evidentemente a garantia do acusado 

estará à frente. 

Por esse motivo, o direito admite a proclamação do in dubio pro reo, quando 

a controvérsia se apresentar incontrolável à consciência do julgador, ou o estado de 

dúvida persistir. Inconcebível seria, em nome da liberdade que se dá ao magistrado, 

ter esse poder como absoluto e ilimitado, porque seria inevitável a arbitrariedade e 

os direitos do acusado poderiam ser desrespeitados. 

Em suma, embora livre na apreciação da prova produzida com a destinação 

de, instruindo-o, formar-lhe o convencimento, não pode o juiz alhear-se à mesma, 

em nenhuma hipótese, impondo-se-lhe, ao proferir a sentença, expressar os motivos 

de sua convicção: convicção essa resultante dos elementos colhidos no 

procedimento probatório, correspondente à maior aproximação possível entre o 

Direito positivo aplicado e a realidade do fato, assegurando a justiça da decisão. 

 

 

 

3.3. A ofensa aos direitos individuais 
                                                           
150 apud TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, p. 159. 
151 MESSIAS, Irajá Pereira. Da prova penal, p. 204. 
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Os direitos individuais são, indubitavelmente, fundamentais ao ser humano 

por estarem estritamente ligados à personalidade. 

Os direitos individuais, que se podem também denominar naturais, primitivos, 
absolutos, primordiais ou pessoais, são faculdades, as prerrogativas morais que a 
natureza conferiu ao homem como ser inteligente; são atributos essenciais de sua 
individualidade, são propriedades inerentes a sua personalidade: são partes 
integrantes da entidade humana. 152 

Os direitos fundamentais traduzem as restrições da soberania no Estado 

Democrático de Direito, estando expressamente previstos na lei fundamental. As 

garantias são as limitações impostas ao poder político em benefício dos direitos 

tutelados por estas, impedindo a excessiva e exorbitante atividade política do 

Estado. 

A vinculação entre a prova ilícita e os direitos fundamentais estabelece 

relevante exercício da função de justiça da norma constitucional. A vedação 

constitucional à admissibilidade dessa espécie de prova funciona como garantia dos 

direitos individuais, subtraindo a eficácia jurídica do ato assim perpetrado e, 

conseqüentemente, retirando o interesse em sua obtenção. 

Rogério Lauria Tucci assevera que:  

Os proclamados direitos do indivíduo integrante da comunidade põem-se 
como autênticas barreiras contra a atuação dos agentes estatais da persecução 
penal e dos órgãos do Poder Judiciário, limitando-a no interesse da privacidade, 
cuja assecuração constitui exigência inarredável do Estado de Direito. Explicam-no 
bem Canotilho e Vital Moreira, ao asseverarem que 'interesses do processo criminal 
encontram limites na dignidade humana' e nos 'princípios fundamentais do Estado 
de Direito democrático, de sorte a não poderem 'valer-se de actos que ofendam 
direitos fundamentais básicos, como o direito à integridade pessoal, à reserva da 
intimidade da vida privada, à inviolabilidade do domicílio e correspondência'. E 
complementam, verbis: 'a interdição é absoluta no caso do direito à integridade 
pessoal, e relativa nos restantes dos casos devendo ter-se por abusiva a 
intromissão quanto efectuada fora dos casos previstos na lei e sem intervenção 
judicial (...) quando desnecessária ou desproporcionada, ou quando aniquiladora 
dos próprios direitos.153 

 

Embora a sociedade busque, cada vez mais, a consagração dos direitos 

individuais, vale ressaltar a necessidade de se considerar o interesse social e a 
                                                           
152 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 45. 
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liberdade individual, com fim de alicerçar o entendimento de que as liberdades 

públicas  não  podem  ser entendidas de forma absoluta, 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 

alheias. 

Ressalte-se que a conciliação dos direitos individuais com o bem comum 

não implica a exclusão de tais direitos, pois, como o próprio nome declara, são 

fundamentais. Deve haver uma perfeita integração entre os valores individuais 

tutelados pelas garantias constitucionais e os sociais, que viabilizam a convivência 

no corpo societário.154 

Assim sendo, as demandas do processo penal, concernentes ao exercício 

da autoridade pública, tanto no uso do poder de polícia, como no da atividade 

judiciária, constituem um limitador e ao mesmo tempo uma garantia do direito 

individual. 

 

 

 

3.3.1. O direito à intimidade 

 

 

A problemática da intimidade possui muitas ligações com o processo penal 

pois, através dele, o Estado de Direito se preocupa em colocar limites aos poderes 

de investigação, pública e privada, em nome da tutela do indivíduo.155  

Por outro lado, na medida em que, na persecução dos fins punitivos, o 

Estado exerce atividades investigatórias, a intromissão na intimidade dos indivíduos 

é inevitável. 

Ada Pellegrini Grinover diz que:  

                                                                                                                                                                                     
153 TUCCI, Rogério Lauria. Princípios e regras orientadoras do novo processo penal brasileiro, pp. 419-20. 
154 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 49. 
155 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 67. 
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... a problemática da intimidade integra o pano de fundo do processo penal na 
medida em que o Estado, na persecução dos fins punitivos, exerce atividade 
investigatória que leva quase necessariamente a uma intromissão: na esfera 
privada do indivíduo. E se, de um lado, o direito à intimidade é uma parte integrante 
dos direitos da personalidade, envolvendo a liberdade e o homem, é igualmente 
certo que todas as liberdades têm feitio e finalidade éticos, não podendo ser 
utilizados para proteger abusos e acobertar violações.156 

Em linhas gerais, todas as Constituições dos países civilizados prevêem o 

direito à privacidade e/ou intimidade como imprescindível para a proteção do 

homem, o que aos poucos vem perdendo espaço em vista do progresso tecnológico 

que propicia a invasão lenta e constante nas atividades humanas. 

A intimidade é conceito eminentemente subjetivo. Não provém, como as 

liberdades públicas, de elaboradas proposições doutrinárias, nem apresenta 

conceito definido. Seu significado é eminentemente sentimental: o desejo de subtrair 

as nossas experiências íntimas ao controle do mundo exterior, interiorizando-as, 

justifica-se pelo fato de nada mais ser que o corolário de nosso anseio por uma 

personalidade independente.157 

O direito à intimidade diz respeito à proteção dos particulares modos de ser 

da pessoa humana manifestados no âmbito das relações reservadas a si e aos 

entes que lhe são afeiçoados, cujo conhecimento, sem o consentimento do titular, 

torna-se inacessível ao público, pois a noção de vida privada envolve formas 

exclusivas de convivência158. 

A intimidade, portanto, é uma esfera sob a qual incide a garantia da 

inviolabilidade, devendo ser devidamente resguardada das intromissões alheias, 

desde que não apresente, materialmente, uma causa justa e relevante para que se 

aplique a relatividade deste dispositivo constitucional. 

No que tange à equivalência entre o direito à intimidade e o direito à 

privacidade, não há consenso na doutrina. A primeira corrente sustenta que ambos 

os direitos se eqüivalem, decorrendo de uma fonte única que são os direitos da 

personalidade. A segunda vertente assinala que o direito à intimidade é mais restrito 

à personalidade, enquanto o direito à privacidade seria mais amplo. Ainda há um 

terceiro posicionamento defendendo que o direito à intimidade abrangeria vários 
                                                           
156 Id., Novas tendências do direito processual, p. 60. 
157 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade, p. 29. 
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outros direitos e, inclusive o direito à vida privada, confundindo-se com o direito à 

personalidade, ao nome, à imagem, inviolabilidade de domicílio, sigilos etc.159 

José Afonso da Silva equipara o direito à intimidade à privacidade 

entendendo que: 

A expressão direito à privacidade, num sentido genérico e amplo, abarcaria 
todas as manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, que o texto 
constitucional em exame consagrara. Seria o conjunto de informações acerca do 
indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, 
decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso ser legalmente 
sujeito. A esfera de inviolabilidade, assim, é ampla, abrangendo o modo de vida 
doméstico, nas relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, 
imagem, pensamento, segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros dos 
indivíduos.160 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma:  

É difícil distinguir conceitualmente entre intimidade e vida privada (na 
verdade, nesta Constituição, é praticamente impossível aplicar a regra segundo a 
qual num texto jurídico inexistem palavras inúteis). Vida privada, como é óbvio, 
opõe à vida pública. Esta é a que se desenrola perante os olhos da comunidade. 
Assim, é conhecida de muitos e pode ser conhecida de todos. A vida privada é a 
que se desenvolve fora das vistas da comunidade. É a que se desenvolve fora das 
vistas do público, perante, eventualmente, um pequeno grupo de íntimos. 
Compreende, portanto, a intimidade, isto é, a vida em ambiente de convívio, no 
interior de um grupo fechado e reduzido, normalmente, ao grupo familiar.161 

Assim, os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam 

grande interligação, podendo ser diferenciados por meio da menor amplitude do 

primeiro que se encontra no âmbito de incidência do segundo. 

Entretanto, na prática o que se nota é o uso das expressões intimidade e 

vida privada como se fossem sinônimas. Até porque, os significados dos vocábulos, 

em sentido largo, são análogos. Ambos referem ao interior ou mais reservado do 

indivíduo e das relações interpessoais. 

Passando aos aspectos normativos que afetam nosso ordenamento jurídico, 

a intimidade tutelada na Declaração Universal dos Direitos do Homem da 

Organização das Nações Unidas dentro da categoria dos direitos da personalidade 

(art. XI) surgiu pela primeira vez explícita na Constituição Federal de 1988 (art. 5°, 
                                                                                                                                                                                     
158 Edilsom Pereira de Farias apud MELLO, Rodrigo Pereira de. Provas ilícitas e sua interpretação 
constitucional, p. 44. 
159 O sigilo de dados, comunicações telefônicas, de correspondência e intervenções corporais (DNA) incluem-se 
nos direitos à intimidade e à vida privada. 
160 José Afonso Silva apud MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude 
probatória, pp. 28-9. 
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inciso X). Para Ada Pellegrini Grinover162 a garantia já seria dedutível a partir do 

residual § 3° do art. 153 da Constituição Federal de 1967 (com a redação atribuída 

pela Emenda n° 1, de 1969). Esta afirmativa decorre de interpretação analógica à 

Constituição Americana, onde a combinação do right of privacy da IV Emenda com o 

comando da IX Emenda, foi possível construir, doutrinária e jurisprudencialmente, 

aquela mesma idéia. 

Dessa forma, o direito à intimidade é um dos componentes das liberdades 

públicas, ocupando a singular posição de haver evoluído paralelamente no âmbito 

público (liberdades públicas no sentido clássico) e no privado (direitos da 

personalidade), hoje encontrando abrigo constitucional (art. 5°, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988): é um dos postulados do Estado Democrático de 

Direito devendo ser observado, sob pena de desfigurar a ordem democrática 

constitucional. 

Com a Constituição Federal de 1988, de forma expressa o direito à 

intimidade passou a ser um direito subjetivo constitucional, pondo fim à discussão 

sobre a possibilidade ou não da existência de um direito geral à intimidade, que em 

face desse inciso do art. 5° não pode mais ser questionada.163 

Por sua vez, o Ministro Celso de Melo entende que: 

O direito à intimidade - representa importante manifestação do direito da 
personalidade - qualifica-se como expressiva prerrogativa da ordem jurídica que 
consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço 
indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na 
esfera de sua vida privada. Acrescenta, ainda, que o direito à intimidade não tem 
um caráter absoluto, não obstante não possa ser arbitrariamente desconsiderado 
pelo Poder Público.164 

Prossegue o Ministro, esclarecendo que: 

Não há no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público 
ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, 
ainda que excepcionalmente, a adoção, por porte dos órgãos estatais, de medidas 
restritivos das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 
termos estabelecidos na própria Constituição. 

Sobre o assunto, destaca-se o estudo de Walter Moraes que conclui: 

                                                                                                                                                                                     
161 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira, pp. 35-6. 
162 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 87. 
163 Nesse sentido: CALHAU, Lélio Braga. “O direito à prova, as provas ilícitas e as novas tecnologias”. 
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O direito subjetivo à intimidade consiste nas faculdades de possuí-la, usá-

la, desfrutá-la e dela dispor com exclusividade seu titular, o que importa em excluí-
la do acesso de todas as outras pessoas. E assim é com todos os demais direitos 
de personalidade. Trata-se, portanto, de um direito absoluto: oponível erga omnes. 
Violar a intimidade significa penetrá-la sem o consentimento (e não só contra a 
vontade) do titular e, destacadamente divulgá-la. A violação da intimidade será, 
porém, sobretudo uma invasão; invasão não só pelos sentidos (da visão, da 
audição), não só pelo conhecimento ilícito, como também, pela incursão física, 
como a daquele que inconsentidamente ingressa numa casa, num escritório ou 
numa oficina ou que arromba um armário, despe outra pessoa ou lhe abre a 
correspondência fechada. A tutela específica da intimidade (e, em geral, dos 
direitos de personalidade) é uma tutela apenas negatória: consiste no poder de 
fazer cessar violação atual (actio negatoria) ou de impedir a iminente (acti 
prohibitoria). Consumada a violência, não há de regra, como reparar a lesão ao 
bem jurídico atingido. Os danos patrimoniais resultantes da violação se reparam 
pela indenização. Mas o que se restaura então é o patrimônio; nunca a intimidade, 
irremediavelmente, ofendida. O ressarcimento pelo dano moral continua a ostentar 
sempre um caráter compensatório: nem repara a lesão perpetuada no bem 
imaterial, nem serve ao propósito de restabelecer o patrimônio, pois não é 
patrimonial o bem atingido: uma importância em dinheiro (ou estimada em dinheiro) 
para confortar uma vítima de uma lesão 'moral’.165 

A intimidade, espécie do gênero liberdade individual, deverá ser preservada 

constituindo um dever da parte em vê-la resguardada e um dever do Estado em 

protegê-la, tendo em vista ser um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 

Consoante a lição de Paulo José da Costa Júnior, na expressão ‘direito à 

intimidade’ são tutelados dois interesses, que se somam: o interesse de que a 

intimidade não venha a sofrer agressões e o de que não venha a ser divulgada. O 

direito, porém, é o mesmo. (...) No âmbito do direito à intimidade, portanto, podem 

ser vislumbrados estes dois aspectos: a invasão e a divulgação não autorizada da 

intimidade legitimamente conquistada.166 

Desse modo, esse direito é protegido em dois momentos. No momento 

antecedente, a proteção consiste numa reação à interferência ilícita na intimidade, 

procurando evitar que ela seja devassada (por exemplo através de grampos 

telefônicos). No momento posterior, a reação vira-se contra a divulgação indevida da 

intimidade alcançada legitimamente. No primeiro momento, a proteção dirige-se a 

terceiros; no segundo, dirige-se ao destinatário do fato íntimo. 

                                                                                                                                                                                     
164 STF. Mandado de Segurança nº 23.669-DF, Relator Ministro Celso de Mello. Informativo STF 185, 10-21 de 
abril de 2000, pp. 8-12. 
165 apud PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e apreensão no processo penal, pp. 74-5. 
166 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade, p.34. 
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Quando a violação à intimidade se dá apenas no segundo momento, ou 

seja, quando se divulga um fato íntimo que se alcançou legitimamente (por exemplo, 

no caso do destinatário de uma carta contendo segredo) a repulsa do ordenamento 

jurídico é menos severa do que quando a violação ocorre no primeiro momento. 

Tanto é assim que, naquela violação, a lei costuma excluir a ilicitude da conduta 

quando há justa causa para divulgação do fato íntimo (art. 153 do Código Penal). 

A esfera privada do homem não é homogênea, dividindo-se em esferas 

progressivamente menores à medida que se torna mais restrita a intimidade, na 

proporção em que dela participem um número cada vez menor de pessoas. 

Observando essa seqüência, temos: a esfera da vida privada estrito senso; a esfera 

da intimidade e a esfera do segredo167. Essa tipificação ganhou particular relevo a 

partir da jurisprudência constitucional alemã, que, ante o disposto no art. 2° da Lei 

Fundamental de Bonn (a liberdade, como direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana, da qual é proveniente, comporta limites, não podendo 

atentar aos direitos alheios, à ordem constitucional ou à moral) e baseando-se na 

teoria das esferas de Hubmann168, que assim colocou a matéria: 

Na esfera privada estrito senso, encontram-se os fatos que o indivíduo não 

quer que sejam de domínio público e cujo conhecimento é restrito a determinado 

grupo de pessoas, no qual se deposita alguma confiança. Fora dessa esfera, 

encontram-se os acontecimentos públicos, sobre os quais a pessoa não faz segredo 

algum, permitindo que eles sejam de conhecimento da coletividade em geral, o que 

os exclui da tutela da intimidade. 

Na esfera da intimidade, correspondente àquela mais interna, de que o 

indivíduo necessita vitalmente para poder livre e harmoniosamente desenvolver sua 

personalidade ao abrigo de interferências arbitrárias e que protege a pessoa 

inteiramente no sentido de ficar intocável aos olhos e aos ouvidos do público -, 

exceção àqueles que propositadamente lançam a público aspectos de sua vida 

privada. Aqui, estão os episódios cujo conhecimento só é permitido àquelas pessoas 

em que o indivíduo deposita certa confiança e com as quais mantém certa 

intimidade. Excluem dessa esfera não só a coletividade em geral mas também 

                                                           
167 Id., ibid., pp. 36-7. 
168 apud MELLO, Rodrigo Pereira de. Provas ilícitas e sua interpretação constitucional, p. 50. 
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determinadas pessoas, que convivem com o titular do direito à intimidade num 

âmbito mais amplo. 

Por fim, na esfera do segredo, localizam-se os fatos mais íntimos da vida da 

pessoa e sobre os quais ela quer manter maior segredo, de modo que deles 

somente compartilham uns poucos amigos, mais próximos, em quem se deposita 

muita confiança. Dessa esfera ficam excluídas até mesmo as pessoas da intimidade 

do titular do direito à intimidade, por isso é nessa esfera que se faz necessária maior 

proteção legal contra a indiscrição. 

Dessa exposição, pode-se notar que estão fora do âmbito da intimidade em 

qualquer de suas esferas e, por conseguinte, da respectiva proteção legal, os 

acontecimentos públicos, transcorridos em lugares públicos. Assim, essa proteção 

constitucional só se coloca quando a conversa ocorre em local não público, não 

necessariamente privado, ou tem conotação privada. 

Excluídas as hipóteses de invasão da privacidade, também se deve notar 

que a intimidade está sempre relacionada com a confiança, de tal maneira que 

somente está em causa o direito à intimidade quando existe uma confiança, que é 

quebrada, pois ninguém confia segredos a estranhos. Segundo palavras do Ministro 

Sepúlveda Pertence 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 privada169. 

A produção de provas que violem a intimidade deve se submeter ao máximo 

de rigorosidade pelo juiz, a fim de se evitar excessos, e sobrepesando-se os 

interesses em jogo. Caso seja possível a produção por outros meios de prova 

ordinariamente admitidos, devem ser rechaçadas pelo juiz, a fim de se preservar os 

direitos da personalidade. 

Nesse sentido, a regra consistiria na preservação da intimidade, que apenas 

seria violada se houvesse um fundamento relevante para se aplicar a relatividade do 

dispositivo constitucional. 

                                                           
169 AP nº 307-DF, RTJ 162/254. 
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Percebe-se que nenhum direito fundamental é absoluto, podendo ser 

limitado por um valor jurídico igualmente relevante, através do Poder Judiciário. 

Diante das evoluções sociais, tecnológicas e científicas dos meios sociais e 

de comunicações em massa, verifica-se a grande tendência à violação ao direito à 

intimidade, fundado no interesse público de apuração da verdade real na 

reconstrução da verdade fática. 

 

 

 

3.3.2. A aparente superioridade dos direitos individuais 

 

 

Influenciado pelo estado político vigente, aparentemente optou o legislador 

constituinte, no jogo de equilíbrios e garantias contrapostas, por se inclinar a favor 

das liberdades individuais em detrimento da defesa social, quando consagrou 

expressamente no art. 5°, inciso LVI, Constituição Federal de 1988 que são 

inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

A defesa social, portanto, apenas pode ser exercida quando obedecidos os 

critérios legais e morais informadores do sistema, e nisto consistem os parâmetros 

utilizados pelo legislador na busca da verdade real. 

Ademais, as provas devem ter estreita relação com os conceitos éticos, não 

devendo a sua obtenção estar ligada a um modo iníquo ou condenável, como no 

caso da confissão extorquida mediante tortura. Quanto aos meios de prova atípicos, 

decorrentes da tecnologia moderna, há que se conferir ao juiz o poder-dever de 

apreciá-las de acordo com o sistema processual, social e moral vigente. 

Sem dúvida, os valores individuais da personalidade e dignidade humanas 

devem estar em um patamar quase inatingível, sob pena de se desfigurarem os 

ideais do Estado Democrático de Direito. Entretanto, busca-se dar novo enfoque a 

esses valores, tendo em vista que há outros direitos sociais de extrema relevância 
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que também devem ser resguardados com o fim de preservar a ordem pública e os 

bons costumes. 

Para Ada Pellegrini Grinover, o conflito do direito à intimidade com outros 

interesses deve sempre considerar que estes, por mais dignos de tutela que possam 

ser, nem sempre se conciliam com a exigência primária da tutela da 

personalidade.170 Esta manifestação, contudo, não deve ser compreendida 

literalmente, sendo clara a posição da autora pelo caráter não-absoluto dos direitos 

fundamentais: 

O direito à prova, conquanto constitucionalmente assegurado, por estar 
inserido nas garantias da ação e da defesa e do contraditório, não é absoluto, 
encontrando limites. 

É que os direitos do homem, segundo a moderna doutrina constitucional, não 
podem ser entendidos 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. 171 

 

É também nesse sentido a sustentação de Luiz Francisco Torquato Avolio, 

que afirma: no conjunto das liberdades públicas há de se ter presente uma harmonia 

global que impeça o exercício de uma delas em detrimento das liberdades alheias 

ou da ordem pública.172 

Celso Ribeiro Bastos esclarece que: 

O art. 5° LVI que consagra a inadmissibilidade das provas ilícitas deve ceder 
nas hipóteses em que a sua observância intransigente poderia levar a lesão a um 
direito fundamental ainda mais valorado. A interpretação ponderada e equilibrada 
do texto constitucional permite que se confira eficácia ao propósito de banir as 
provas lícitas sem contudo extremar este princípio a ponto de se permitir a eficácia 
de outros direitos constitucionais, também fartamente protegidos, como o da ampla 
defesa.173 

Por admitir que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal de 1988, principal 

regra constitucional acerca do direito à intimidade, seja norma auto-aplicável mas 

passível de sofrer contenções no seu campo de incidência, mediante atividade do 

legislador infraconstitucional, desde que respeite e mantenha integro seu conteúdo 

                                                           
170 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 71. 
171 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 
nulidades no processo penal, p. 127. 
172 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, p. 
16. 
173 BASTOS, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra. Comentários à constituição do brasil, pp. 275-6. 
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essencial, igualmente nos posicionamos pela importância relativa da intimidade 

jurídica: reconhece-lhe a importância histórica e suas origens na base mais 

essencial do homem mas, ao mesmo tempo, acredita-se na possibilidade de sua 

compatibilização com outros interesses juridicamente relevantes, mediante 

renúncias recíprocas que não prejudiquem a substância de cada um. 

Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça174 acredita que o legislador, ao 

introduzir na Constituição Federal de 1988 a inadmissibilidade no processo das 

provas ilícitas, queria proteger o cidadão das perseguições políticas, porém não 

atinou para a abrangência do artigo, proporcionando a proteção de atividades 

lesivas à sociedade. 

Pela análise do texto constitucional, percebe-se que o legislador quis 

privilegiar determinadas garantias em detrimento de outras. Contudo, se estas estão 

previstas no mesmo título, Direitos e Garantias Fundamentais, e se não há 

hierarquia entre as normas constitucionais, não haveria justificativa para o 

tratamento desigual conferido nesses dispositivos. 

Concordamos com a autora, quando afirma que não se pode admitir que, a 

pretexto de se defender uma liberdade individual, não seja admissível prova cuja 

rejeição leve ao desconhecimento da verdade e a uma eventual decisão judicial que 

acarrete um prejuízo às liberdades coletivas. Por exemplo, não atenderia a mens 

legis do art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil proteger a intimidade de um 

criminoso em série, em detrimento do bem-estar e da defesa social. 

Da mesma forma que há limites no exercício da atividade probatória, deve 

havê-lo na preservação das liberdades individuais, devendo-se alargar os limites da 

licitude probatória para promover a justiça no caso concreto, na medida que como 

todas as garantias constitucionais são relativas, seus valores devem ser 

contrapostos. 

Assim, não se deve adotar posições absolutas, nem para admitir o direito à 

prova violador das liberdades individuais em qualquer caso, nem para inadmiti-las 

sempre com o fim de preservar os direitos individuais constitucionalmente 

assegurados, independentemente da relevância da prova e da questão que esta visa 

a incriminar. 
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Nesse sentido, ensina Barbosa Moreira: 
Desnecessário frisar-se que os princípios processuais estão longe de 

configurar dogmas religiosos. Sua significação é essencialmente instrumental: o 
legislador adota-os porque crê que a respectiva observância facilitará a boa 
administração da justiça. Eles merecem reverência na medida em que sirvam à 
consecução dos fins do processo, e apenas em tal medida. Ademais, com muita 
freqüência hão de levar-se em consideração, ao mesmo tempo, dois ou mais 
princípios ordenados a proteger valores igualmente importantes para o direito, mas 
suscetíveis de achar-se em recíproca oposição. Trata-se de fenômeno assaz 
conhecido: não seria temerário afirmar que toda norma jurídica resulta de uma 
tentativa, mais ou  menos bem sucedida, de  conciliar-se necessidades 
contrapostas de política legislativa, entre as quais é mister fixar um ponto de 
equilíbrio.175 

 
 

Por fim, José Rubens Machado de Campos afirma que: 

Se,  de fato, não é lícito desnudar a vida particular ou familiar de um 
indivíduo,  seus hábitos e  vícios,  suas  aventuras e  preferências,  nulla 
necessitate iubente, a contrario sensu, será legítimo desvendá-la, presentes 
determinadas  justificativas. Não pode o princípio la vie privée doit être murée ser 
interpretado como se, em torno da esfera privada a ser protegida, devesse ser 
erguida uma verdadeira muralha. Pelo contrário, os limites da proteção legal 
deverão dispor de suficiente  elasticidade. O homem, enquanto indivíduo que 
integra  uma  coletividade,  precisa  aceitar as delimitações que  lhe  são  impostas 
pelas exigências da vida em comum. E as delimitações de sua esfera privada 
deverão ser toleradas tanto pelas  necessidades impostas pelo Estado, quanto 
pelas esferas pessoais dos demais indivíduos, que bem poderão conflitar, ou 
penetrar por ela.  Hipóteses  se  configuram em que o interesse público, 
justificando-se  o  sacrifício  da intimidade, sendo que, como excludente de 
qualquer  ilícito,  aparece  igualmente  o  consentimento  daquele  que  tiver  tido 
sua intimidade  aparentemente violada, em suas duas espécies: tácito e 
expresso.176 

 

Em síntese: averiguar se entre os dois males, se terá escolhido realmente o 

menor, sacrificando-o em prol da justiça no caso concreto. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
174 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 12. 
175 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A Constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, p. 12. 
176 José Rubens Machado de Campos apud MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à 
licitude probatória, p. 86. 
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3.3.3. Conclusão inicial: a relatividade dos direitos fundamentais 

 

 

O Estado de Direito traz em si quatro fundamentos: a supremacia da 

Constituição, a separação dos poderes, a superioridade da lei e 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.177 

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 

contra os outros indivíduos. 

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 

pode preponderar sobre o interesse particular.  

Ressalte-se que os direitos assegurados nos incisos X, XII e LVI do art. 5° 

da Constituição Federal de 1988, não são absolutos, mas sim relativos. Mesmo 

quando não existe restrição, os direitos fundamentais estão sujeitos a limites, aos 

chamados limites imanentes.  

Aplica-se freqüentemente e, especialmente nos tribunais alemães, a teoria 

dos limites imanentes das normas constitucionais, significando a permissão ao juiz 

em limitar os direitos fundamentais ainda que não haja expressa autorização 

                                                           
177 SANTOS, Paulo Ivan da Silva. “As provas obtidas com violação da intimidade e sua utilização no Processo 
Penal”. 
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constitucional, mas desde que tenha por fim preservar outro direito igualmente 

consagrado na Constituição Federal de 1988. 

Trata-se da aplicação da teoria da ponderação dos bens, preservando-se um 

direito em detrimento de outro menos relevante. Não obstante se afirme que as 

normas constitucionais possuem idêntica hierarquia, os valores derivados dos 

princípios diferenciam-se. 

Para uma interpretação mais proveitosa, esses dispositivos devem ser 

conjugados. Além disso, deve-se dar maior importância à interpretação resultante do 

sistema constitucional, do princípio de unidade da Constituição, em detrimento 

daquela que resulta da literalidade de seus textos.  

Com base nisso, é que entendemos não ser possível atribuir a qualquer um 

desses dispositivos o status de regra absoluta. 

A doutrina em larga medida considera a inviolabilidade da correspondência e 

das comunicações telegráficas e de dados como direito fundamental absoluto, 

considerando toda e qualquer prova obtida com violação desses direitos como 

inadmissível no processo. 

Nesse sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho178, Antonio 

Magalhães Gomes Filho179 e Rogério Lauria Tucci180. 

Em que pese os autores citados, assim não nos parece que é, já que não 

admitimos a existência de direitos absolutos. E sustentamos posição diversa com 

base em vários motivos, senão vejamos. 

Essa interpretação, decorre basicamente de uma interpretação literal. E a 

interpretação literal não é o meio mais seguro para se extrair o real significado de 

uma norma jurídica. 

Devemos observar que nas Constituições de 1946, (art. 141, § 6°), de 1967 

(art. 150, § 9°) e de 1969 (art. 153, § 9°) eram assegurados alguns desses direitos, 

sem estabelecer nenhuma restrição e mesmo assim admitia-se, na época, a quebra 

desses sigilos. Como agora é possível entender que os mesmos direitos sejam 

                                                           
178 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 1, pp. 45-6. 
179 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 122. 
180 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, p. 432. 
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absolutos, se a Constituição Federal de 1988 admitiu expressamente a quebra do 

sigilo telefônico? 

Ora, não existe nenhum motivo plausível para que se admita a quebra do 

sigilo telefônico e não se admita quebra do sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas e de dados. É isso que leciona Barbosa Moreira: 

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 ... O 
mínimo que cabe dizer é que o legislador constituinte revelou aí estranho amor pelo 
paradoxo.181 

 

Ademais, não é razoável a corrente que vê alguns sigilos como absolutos, já 

que outros direitos fundamentais mais importantes, tais como o direito à vida e o 

direito à liberdade, foram restringidos. O art. 5°, inciso XLVII, alínea "a" da 

Constituição Federal de 1988 não considerou o direito à vida como direito absoluto, 

como, então, considerar absoluto o direito ao sigilo? 

Contra a posição que considera os sigilos citados como absolutos, temos 

também o direito estrangeiro e as declarações internacionais de direitos humanos. 

Várias Constituições de países democráticos alçam 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 

alguns casos, a quebra desse sigilo. Assim, as Constituições da Espanha, Estados 

Unidos, Itália e Portugal.182 

Na mesma trilha seguem as declarações internacionais de direito, que não 

admitem a existência de um direito absoluto à intimidade das comunicações. Essa é 

a posição da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

                                                           
181 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A Constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, pp. 18-9. 
182 SANTOS, Paulo Ivan da Silva. “As provas obtidas com violação da intimidade e sua utilização no Processo 
Penal”. 
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Além desses argumentos, no sentido da relatividade dos direitos 

fundamentais, também existem pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Na doutrina, podemos citar as lições de Damásio 

Evangelista de Jesus183 e Alexandre de Moraes184. 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a questão foi aventada pela 

primeira vez no julgamento do Habeas Corpus n° 70.814-SP (RT 709/418), relatado 

pelo Ministro Celso de Mello, onde se admitiu a interceptação de correspondência: 

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 à 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. 

Depois disso, o Tribunal apreciou a Ação Penal n° 307-3/DF (RTJ 162/03), 

onde figuraram como autor o Ministério Público Federal e como réus o ex-Presidente 

da República, Fernando Affonso Collor de Mello, Paulo César Cavalcante Farias e 

outros. O relator foi o Ministro Ilmar Galvão e o Revisor, Ministro Moreira Alves. 

Neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 

acolheu a preliminar da defesa, para declarar inadmissível a prova consistente no 

laudo de degravação de conversa telefônica e de registros contidos na memória do 

computador, vencidos os ministros Carlos Velloso, Sepúlveda Pertence e Néri da 

Silveira que só julgaram inadmissível a prova referente aos registros contidos no 

microcomputador. 

Assim, foi considerada ilícita a prova de gravação de escutas telefônicas, 

realizadas por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, havendo a 

degravação sido realizada com inobservância do princípio do contraditório, e 

utilizada com violação à privacidade alheia (art. 5º, incisos LVI e X, CF). 

E também foi considerada ilícita a prova de degravação de registros contidos 

em memória de microcomputador, que além de ter sido apreendido com violação de 

domicílio, teve a memória nele contida sido degravada ao arrepio da garantia da 

inviolabilidade da intimidade das pessoas (art. 5º, incisos X e XI, CF). 

                                                           
183 JESUS, Damásio E. Interceptação de comunicações telefônicas: notas à lei 9.296, de 24.07.1996. 
184 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, pp. 46-7. 
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Na referida ação, havia laudo de degravação de disco de computador, 

estando em causa o sigilo da comunicação de dados, que acabou não sendo 

apreciada, uma vez que a busca e apreensão deu-se com invasão de domicílio, de 

modo que quase todos os ministros consideraram a prova ilícita em virtude da 

invasão, deixando de apreciar a questão referente ao caráter absoluto ou relativo 

desse sigilo.  

No entanto, dois ministros apreciaram a questão: o Ministro Ilmar Galvão 

considerou o sigilo das comunicações de dados um direito absoluto; ao passo que o 

Ministro 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. 

Até aqui, em vista da decisão tomada no Habeas Corpus n° 70.814-SP, 

podemos dizer que predomina no Supremo Tribunal Federal a corrente que 

considera direito relativo o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas 

e de dados. 

Criticando a restrição da exceção prevista no art. 5°, inciso XII, da 

Constituição Federal de 1988, Ada Pellegrini Grinover185, afirma que, em segundo 

turno, a redação aprovada para o dispositivo no plenário da Assembléia Constituinte 

foi esta: É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações de dados, 

telegráficas e telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 

lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual.  

No entanto, a Comissão de Redação mudou o preceito para o atual texto, 

que é bem mais restritivo do que o aprovado em plenário. Segundo a autora, com 

isso a Comissão exorbitou dos seus poderes, sendo a atual redação do art. 5°, 

inciso XII, inconstitucional, por vício de competência e violação do processo formal 

estabelecido no art. 3° da Emenda Constitucional n° 26, que convocou a Assembléia 

Nacional Constituinte. Defende, assim, que a redação aprovada seja restabelecida 

por emenda do Congresso Nacional ou através do Judiciário, a quem caberia 

declarar a inconstitucionalidade da nova redação, suprimindo as palavras 

acrescidas. 

                                                           
185 GRINOVER, Ada Pellegrini. “As interceptações telefônicas e gravações clandestinas no processo penal”, p. 
82. 
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Assim, pela análise da questão da interceptação telefônica, que utilizamos 

como exemplo, advogamos a relatividade dos direitos fundamentais. 
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... a arte do processo não é senão a arte 
de administrar as provas. 

Jeremias Bentham 



  
 

 

Capítulo 4. Provas decorrentes de atos ilícitos: sua admissibilidade 

 

 

O questionamento de se seria possível afastar de um processo prova 

relevante e eficaz, que poderia levar à descoberta da verdade no processo penal, 

pelo simples fato de ter sido colhida com infringência à norma material sempre 

existiu186. 

Essa é a dúvida que os autores têm respondido das mais diversas formas, 

conforme veremos a seguir, uma vez que a prova ilegítima não traz problemas, pois, 

se produzida sem o amparo da lei processual penal, não tem qualquer valia. Caso a 

prova for, simultaneamente, ilícita, também não trará dificuldades, pois fulminada 

pela primeira. A controvérsia gira em torno da prova ilícita e da prova ilícita por 

derivação. 

Na doutrina, em face da ampla controvérsia, surgiram pelo menos quatro 

teorias a respeito da admissibilidade da prova ilícita. 

Em síntese, pela primeira teoria, 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 é uno. Já a terceira teoria, que é apenas subtipo da 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 proteger bens, também constitucionalmente 

assegurados, mais relevantes do que aqueles infringidos na sua produção. 

                                                           
186 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas Ilícitas”, p. 34. 
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Antes de analisarmos, com mais profundidade, cada uma dessas teorias, 

vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão antes da 

Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

4.1. O ordenamento jurídico anterior a Constituição Federal de 1988 

 

 

No regime constitucional anterior, a ausência de regras claras sobre a 

aceitabilidade ou não de provas vedadas no processo fez surgir várias teorias a 

respeito, com as quais se buscava, a partir das normas vigentes, regrar a 

admissibilidade desse tipo de prova. 

A Constituição, por exemplo, assegurava o direito à intimidade, contudo 

calava-se sobre a prova obtida com a violação desse direito. Protegendo a 

intimidade, em dispositivo praticamente idêntico ao da Constituição de 1967 (art. 

150, § 9°), a Constituição de 1969 prescrevia no art. 153, § 9°: É inviolável o sigilo 

da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas. 

Também em nível infraconstitucional, não havia regra específica proibindo a 

prova obtida com violação dos direitos individuais. No Código de Processo Penal 

(art. 155) vigia uma quase completa liberdade de produção da prova, mas o Código 

de Processo Civil em dispositivo genérico também aplicável, por analogia, ao 

processo penal (art. 3° do Código de Processo Penal) prescrevia no art. 332: 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. 

Meios legais são todos quantos estão de acordo com a lei; meios 

moralmente legítimos são os que estão em desacordo com a lei, mas que podem ser 

justificados perante a moral. Tanto faz, por isso, que os meios moralmente ilegítimos 

sejam legais ou ilegais à face do direito legislado. 
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Desse modo, seriam inaceitáveis as provas moralmente ilegítimas, entre 

as quais se incluiria as obtidas com violação da intimidade alheia, não sendo 

permitida a sua utilização tanto no processo civil quanto no processo penal. 

Ainda sob esse panorama legislativo, o Supremo Tribunal Federal, em três 

decisões, duas das quais em matéria civil e outra em matéria penal, repudiou as 

interceptações telefônicas clandestinas, não admitindo, portanto, as provas ilícitas. 

Na primeira decisão, proferida em 11 de novembro de 1977, o Tribunal 

considerou inadmissível, por não ser meio legal nem moralmente legítimo, a 

gravação feita por um marido, visando instruir processo de separação com prova de 

infidelidade187. 

Pela simples leitura da ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal não 

se tem a noção exata do conteúdo da decisão. Na verdade, o caso encerrava 

hipótese em que o marido, já separado de fato da mulher, ingressara indevidamente 

na intimidade dela, que era a única assinante da linha telefônica, fazendo gravações 

clandestinas sem o seu conhecimento. A violação da intimidade foi patente e agiu 

com inteiro acerto o Pretório excelso ao execrar a prova ilicitamente obtida. Contudo, 

como observa Nelson Nery Júnior188, o problema mereceria outra solução se o casal 

estivesse vivendo sobre o mesmo teto, o direito ao uso da linha telefônica 

pertencesse a ambos os cônjuges, as circunstâncias do caso concreto  justificassem 

a adoção de medidas especiais de vigilância ou, ainda, o que se beneficiaria da 

prova tivesse participado da conversa gravada. 

Em 28 de junho de 1984, novamente em matéria civil, o Tribunal admitiu 

mandado de segurança, para desentranhar dos autos a transcrição de interceptação 

telefônica clandestina, por considerá-la infringente do art. 332 do Código de 

Processo Civil e do art. 153, § 9°, da Constituição Federal de 1969. Nesse caso, a 

interceptação referia-se a um diálogo do cliente com o advogado sobre tema que 

influía no julgamento da lide. Vejamos a ementa: 

Direito ao recato ou a intimidade. Garantia constitucional. Interceptação de 
comunicação telefônica. Captação ilegítima de meio de prova. Art. 153, par. 9º. da 
Constituição. Art. 332 do Código de Processo Civil. Infringente da garantia 
constitucional do direito da personalidade e moralmente ilegítimo e o processo de 
captação de prova, mediante a interceptação de telefonema, a revelia do 

                                                           
187 RE nº 85.439-RJ, RTJ 84/609. 
188 NERY JUNIOR, Nelson. “Proibição de prova ilícita - novas tendências do direito”, p. 21. 
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comunicante, sendo, portanto, inadmissível venha a ser divulgada em audiência 
de processo judicial, de que sequer é parte. Lesivo a direito individual, cabe o 
mandado de segurança para determinar o trancamento da prova e o 
desentranhamento, dos autos, da gravação respectiva. Recurso extraordinário 
conhecido e provido.189 

Na última decisão, de 18 de dezembro de 1986, que versava sobre matéria 

penal, o Tribunal também considerou ilegal, por afrontar a inviolabilidade do sigilo de 

comunicações (art. 153, § 9°, da CF de 1969) e o princípio do contraditório e da 

ampla defesa (art. 153, §§ 8° e 9°, da CF de 1969), interceptação telefônica 

clandestina não autorizada e, diante da ausência de outras provas, determinou o 

trancamento de inquérito policial190.  

O caso em tela se referia a um pedido de Habeas Corpus, cujo requerente 

era um médico da Previdência Social, intimado pelo delegado de Polícia Federal a 

prestar esclarecimentos sobre fraudes contra o instituto, baseadas em várias fitas 

cassetes gravadas ilegalmente. As fitas foram entregues por um advogado de 

indiciado em outros processos, que se negava a indicar a procedência das mesmas, 

baseado no estatuto da OAB. As fitas eram regravações das originais, incompletas, 

com espaços vazios, uma vez que as fitas originais haviam sido destruídas. Assim, o 

requerente sentiu-se ameaçado de constrangimento ilegal, uma vez que não 

desejava prestar quaisquer esclarecimentos em procedimento que tivesse 

supedâneo em provas obtidas clandestinamente. A ementa foi redigida nos 

seguintes termos pelo Ministro Célio Borja: 

1. Os meios de prova ilícitos não podem servir de sustentação ao inquérito 
policial ou à ação penal. 

2. As provas produzidas no inquérito ora em exame – gravações clandestinas 
– além de afrontarem o princípio da inviolabilidade do sigilo das comunicações (§ 9° 
do art. 153, da CF) cerceiam a defesa e inibem o contraditório, em ofensa, 
igualmente, à garantia do § 15 do art. 153 da Lei Magna. 

3.Inexistência, nos autos, de outros elementos que, por si, justifiquem a 
continuidade da investigação criminal.  

4. Trancamento do inquérito, o qual poderá ser renovado, fundando-se em 
novos indícios, na linha de previsão do estatuto processual penal.  

5. Voto vencido que concedia a ordem em menor extensão. RHC – provido 
para determinar o trancamento do inquérito policial. 

Nessas três decisões, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser 

inadmissível prova obtida com violação da intimidade. Nelas, o Tribunal repudiou 
                                                           
189 RE nº 100.094-PR, Relator Ministro Rafael Mayer, 1ª Turma. 
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interceptações e não gravações telefônicas, como erroneamente aparece em 

duas dessas ementas. Mas essas decisões do Supremo Tribunal não foram 

suficientes para pôr termo à dúvida quanto à admissibilidade da prova ilícita. 

 

 

 

4.2. A admissibilidade das provas ilícitas 

 

 

Quando pela primeira vez, o tema das provas ilícitas mereceu a atenção dos 

juristas, o condicionamento aos ideais do livre convencimento e da verdade real fez 

com que o balanceamento dos interesses em jogo pendesse em favor do princípio 

da investigação da verdade, ainda que baseada em meios ilícitos. 

Nesse sentido, entre os doutrinadores alemães, Schönke sustentava que o 

interesse da coletividade deveria prevalecer sobre uma formalidade antijurídica no 

procedimento, como, por exemplo, a busca ilegal; Guasp considerava eficaz a prova 

ilicitamente obtida, sem prejuízo da aplicação das sanções civis, penais ou 

disciplinares aos responsáveis. Na doutrina norte-americana, Fleming condenava a 

supressão da prova ilicitamente obtida, que não poderia ser afastada como forma de 

punir a polícia pelo seu mau comportamento; e Wigmore entendia que a regra de 

exclusão levava a considerar o agente público extremamente zeloso, um perigo 

maior para a comunidade do que o próprio assassino impune; e também para 

Cardozo, a prova obtida ilicitamente deveria ser válida e eficaz sem prejuízo das 

sanções cabíveis aos responsáveis, policiais ou particulares, por sua obtenção.191  

Esses autores, extremamente devotados à concepção da busca da verdade 

real, colocavam a reconstrução da realidade como princípio inspirador do processo, 

argumentando que dispensar provas formalmente corretas pela tão-só existência de 

                                                                                                                                                                                     
190 RHC nº 63.834-SP, 2ª Turma, julgado 18.12.86. RTJ v. 122, p. 47 e RT 621/378. 
191 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 46. 
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fraude em sua obtenção seria prescindir voluntariamente de elementos de 

convicção relevantes para o justo resultado do processo. 

Portanto, inicialmente, em face da doutrina estrangeira, a prática processual 

brasileira defendia a legitimidade ou a permissividade da prova, quando a sua 

ilegalidade não era gritante, invocando-se um suposto interesse público, com a 

admissão, sob o manto da tolerância, para julgar com provas ilícitas ou 

ilegitimamente obtidas, em favor da busca da verdade real e da proteção social, para 

permitir e fortalecer o princípio do livre convencimento do juiz.192 

Analisando a jurisprudência anterior à Constituição atual, percebe-se que os 

principais parâmetros usados pelos tribunais para decidir quanto à ilicitude da prova, 

relacionam-se aos seguintes princípios: livre convencimento (podia-se atribuir valor à 

confissão extrajudicial, apta a convencer o juiz, quando o réu não demonstrava a 

coação sofrida e a confissão estava de acordo com as demais provas dos autos); fé 

pública (tendo em vista a fé inerente aos agentes públicos, cometia ao réu 

demonstrar a ocorrência de ilicitude, violência ou ameaça), e veracidade (a prova 

deveria ser avaliada por seu valor, sua carga de convencimento. A ilegalidade era 

objeto de apuração penal ou administrativa, mas não interferia na admissibilidade). 

Não obstante a expressa proibição constitucional, ainda hoje os referidos 

critérios são utilizados, principalmente para se transmitir a responsabilidade da prova 

da ilicitude à própria pessoa ofendida. 

Partindo de outros enfoques, a doutrina italiana também partilhou da mesma 

conclusão no tocante à admissibilidade das provas ilícitas, consagrada no axioma 

male captum, bene retentum: o que foi mal colhido (no momento material) foi bem 

conservado (no momento processual). Assim, Franco Cordero, processualista de 

Turim, baseava-se numa hipotética relação entre a inadmissibilidade da prova e a 

ilegalidade dos meios utilizados para sua obtenção, que deveria existir no 

ordenamento jurídico, a servir de ponte para a exclusão do processo das provas 

ilicitamente obtidas.193  

Assim, a primeira tendência surgiu no sentido da admissibilidade da prova 

ilícita, sustentado-se que somente se pode afastar a prova do processo, desde que a 

                                                           
192 MESSIAS, Irajá Pereira. Da prova penal, pp. 154-5. 
193 apud GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, pp. 138-9. 



 102
própria lei processual assim o determine. O momento da colheita da prova diz 

respeito ao Direito material e o momento de sua produção em juízo concerne ao 

direito processual. Daí porque se conclui que a prova ilícita, que não seja também 

ilegítima, há de ser admitida no processo, devendo apenas punir-se, pelo ato 

cometido, o seu responsável. 

Ademais, inexistindo, no ordenamento processual, nulidade cominada para o 

ato processual de admissão da prova vedada e que retirasse a eficácia jurídica da 

prova produzida contra legem, mesmo que uma sentença condenatória se baseasse 

em provas desse tipo, tal decisão não seria rescindível, nem caberia habeas corpus. 

Criticando essa corrente, Ada Pellegrini Grinover194 entende ser inaceitável o 

princípio do male captum, bene retentum, ou seja, o princípio da admissibilidade da 

prova com a simples punição do infrator pelo ilícito de direito material cometido. Isto 

porque, ao aceitar essa teoria, estar-se-ia incentivando a prática de atos ilícitos pelos 

agentes públicos, que muito raramente são punidos. Por outro lado, o 

enquadramento correto da verdade real, que não pode ser vista como finalidade 

última do processo penal, e o respeito à legalidade na disciplina da prova, que deve 

obedecer a regras morais inatacáveis e a princípios formais que tutelam as partes, 

levam ao repúdio dessa posição. 

Por sua vez, José Rubens Machado de Campos sustentava que, no conflito 

entre o direito à intimidade e os meios ilícitos de prova, não se admite mais uma 

proteção absoluta às liberdades públicas, que devem ceder sempre que entrarem 

em confronto com a ordem pública e as liberdades alheias.195 

Por outro lado, Cordeiro Guerra admitia a apreciação em juízo de uma 

confissão extrajudicial, mesmo quando obtida mediante coação. Para o Ministro, 

punia-se o autor do ilícito, mas a prova é válida, desde que confirmado o seu teor 

pelas outras evidências colhidas na instrução judicial. E, justificava: Não creio que 

entre os direitos humanos se encontre o direito de assegurar a impunidade dos 

próprios crimes, ainda que provados por outro modo nos autos, só porque o agente 

da autoridade se excedeu no cumprimento do dever e deva ser responsabilizado.196 

                                                           
194 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas Ilícitas”, p. 36. 
195 apud LENZ, Luís Alberto Thompson Flores. “Os meios moralmente legítimos de prova”, p. 95. 
196 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 46. 



 103
 

Em acórdão de 1951, o Ministro Raphael de Barros Monteiro ratifica esse 

ponto de vista, sustentando que os Tribunais têm de julgar conforme as provas que 

lhes são apresentadas e não lhes compete investigar se elas foram bem ou mal 

adquiridas pelo respectivo litigante. Essa investigação é estranha ao processo e o 

juiz que a fizer exorbitará de suas atribuições processuais.197 

Para Rommel Cruz Viégas198, deve-se rejeitar o apego exagerado ao 

formalismo, pois a privação da liberdade não pode prevalecer por meio de uma 

condenação injusta, tão-somente para dar efetividade à vedação formal do 

aproveitamento das provas ilícitas. Portanto, a defesa pode utilizar provas captadas 

por meios ilícitos quando essas se mostrarem indispensáveis à proteção do jus 

libertatis. 

Posição mais atenuada assume Hélio Tornaghi199. Depois de conceber a 

prova proibida pelo Direito como inaceitável em juízo, entende que o juiz não pode 

admitir esse meio de prova, mas, no entanto, não pode simplesmente desconsiderar 

que a parte disse alguma coisa, pois isso seria irresponsabilidade sua. Logo, vem a 

admitir as provas ilícitas como indício, e tudo que se descobrir licitamente a partir 

destes indícios é válido e admissível em juízo. Trata-se, em outros termos, de um 

posicionamento em prol da admissibilidade das provas ilícitas por derivação no 

processo, que aprofundaremos mais adiante. 

Assim, como o autor da interceptação teria que sofrer punição, podemos 

resumir as controvérsias e críticas à primeira corrente num só questionamento: 

Quem se arriscaria a identificar-se entregando à autoridade policial ou ao Ministério 

Público a prova obtida de forma ilegal? 

A lei não soluciona tal situação. Aliás, nem mesmo o Ministério Público ou a 

autoridade policial poderiam fazer uso de tal prova mesmo que ela lhes fosse 

remetida pelo autor do ato ilícito valendo-se do anonimato. 

Assim, nos fundamentos em favor da admissibilidade das provas ilícitas 

percebe-se um exacerbado apego à busca da verdade real, e, paralelamente, uma 

                                                           
197 Id., ibid., p. 157. 
198 VIÉGAS, Rommel Cruz. “As provas ilícitas e o princípio da proporcionalidade”, p. 229. 
199 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal, p. 465. 
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inicial consciência dos valores atinentes às liberdades públicas. Esta visão 

privatística dos direitos e das provas é expressão da ordem de valores da época, e 

se refletiu, portanto, nos primeiros pronunciamentos judiciais sobre as provas 

ilicitamente obtidas. 

 

 

 

4.3. A inadmissibilidade das provas ilícitas. 

 

 

A segunda tendência doutrinária é pela não admissão das provas ilícitas, 

buscando o fundamento da inadmissibilidade na visão unitária do ordenamento 

jurídico. Não se constituindo o ordenamento jurídico de compartimentos estanques, 

não se poderia admitir no processo ato ilícito, ainda que a norma violada não fosse 

de natureza processual.200 Também se sustenta que o Estado de Direito deve 

perseguir o crime de uma forma moral inatacável, não podendo a punição do 

criminoso ser obtida à custa de ofensas aos direitos da liberdade.  

Celso Ribeiro Bastos201 aborda o assunto nos seguintes termos: uma prova 

obtida de forma violenta, por exemplo com a utilização de tortura, nunca seria 

aceitável sem que com isso não se estivesse de alguma forma convalidando a 

própria tortura. 

Assim, a ilicitude, como conceito geral do Direito, faria com que tudo que 

fosse nulo devesse ser inválido no plano geral, e, portanto, ineficaz, no plano 

processual. São autores dessa teoria, na Itália, Nuvolone e Allorio e, no Uruguai, 

Enrique Vescovi.202 

Nessa linha, Adherbal de Barros sustenta que as provas ilícitas e ilegítimas 

são inaceitáveis em juízo, pois colidem com o fim do processo penal, já que a 

repressão à criminalidade exige uma postura ética por parte da autoridade policial: 

                                                           
200 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas ilícitas”, p. 33. 
201 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à constituição do brasil, p. 273. 
202 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas ilícitas”, p. 34. 
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não pode esta, assim, se valer dos mesmos meios empregados pelos 

delinqüentes que combate.203 

Por seu turno, Irajá Pereira Messias critica a obtenção de uma prova 

flagrantemente ilegal, sob pretexto de que serve para a incriminação do acusado, 

supostamente culpado das imputações. Para ele, tal conduta devolve a investigação 

criminal ao tempo de antanho, em que a prova era obtida de qualquer forma, assim 

como prega a inutilidade do preceito constitucional. E acrescenta que ao se admitir 

uma prova obtida ilicitamente, estamos abrindo comportas a que qualquer 

autoridade, em qualquer estágio de uma investigação, admita qualquer prova 

ilegítima, sob o espúrio e descabido argumento de que poderia ser a única para 

punir um acusado, supostamente culpado.204 

Também Nelson Hungria205, embora declarando-se favorável à livre 

admissão da prova em juízo como atributo do princípio do livre convencimento, e 

identificando a finalidade do processo penal com a descoberta da verdade material, 

entende que a liberdade na apreciação dos meios de prova, por maior que seja, não 

é total: o limite é aquele que garanta a exclusão dos meios de prova que atentem 

contra o pudor público, ou se revelem subversivos da ordem pública, violentos e 

atentatórios à personalidade humana ou à moral pública.  

Nesse sentido, as Mesas de Processo Penal, atividade ligada ao 

Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, sob a coordenação de Ada Pellegrini Grinover, tomaram posição sobre a 

matéria nas seguintes súmulas: 

Súmula 48 - Denominam-se ilícitas as provas colhidas com infringência a 
normas e princípios de direito material. 

Súmula 49 - São processualmente inadmissíveis as provas ilícitas que 
infringem normas e princípios constitucionais, ainda quando forem relevantes e 
pertinentes, e mesmo sem cominação processual expressa. 

Uma terceira corrente, que se filia a esta segunda porque acaba concluindo 

pela inadmissibilidade da prova ilícita, utiliza fundamento diferente, não se 

reportando à unidade do ordenamento jurídico, mas sim a uma visão de índole 

constitucional. Essa tendência foi desenvolvida inicialmente pela jurisprudência dos 

                                                           
203 BARROS, Adherbal Orlando Girolamo de. “A investigação criminosa da prova”, p. 290. 
204 MESSIAS, Irajá Pereira. Da prova penal, p. 159. 
205 HUNGRIA, Nelson. “A liberdade dos meios de prova”, p. 5. 
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EUA, da Alemanha e da Itália; e atualmente é apoiada por diversos 

processualistas, como Bauer, na Alemanha, Comoglio e Grevi, na Itália. Aduzem 

seus adeptos que quando uma prova é colhida infringindo direitos fundamentais do 

indivíduo, configura-se a categoria de inconstitucionalidade, pela qual se estabelece 

a ponte entre o momento da ilicitude da colheita e o momento da ilicitude da 

produção da prova.206 

Nesse sentido o posicionamento de Luciana Fregadolli207, que partindo do 

princípio de que toda prova ilícita ofende a Magna Carta, por atingir valores 

fundamentais do indivíduo, toda vez que uma prova é colhida ilicitamente, a violação 

atinge um direito fundamental, tutelado no capítulo constitucional dos direitos e 

garantias individuais, ficando, portanto, fulminada pela inconstitucionalidade. 

Comentando essas correntes, Ada Pellegrini Grinover208 não aceita a 

posição que propugna a inadmissibilidade baseando-se exclusivamente na visão 

unitária do ordenamento jurídico: apesar dessa unidade, é inquestionável que a cada 

ilícito e conforme sua natureza, corresponde uma sanção diversa. Sendo o ilícito 

praticado no plano do direito material, incorrer-se-á nas sanções para tanto previstas 

pelo ordenamento; sendo o ilícito de direito processual, sobre ele incidirão sanções 

tais como a ineficácia e a nulidade. Diante da autonomia do direito processual e do 

direito material, e da autonomia do direito de ação com relação ao direito material 

controvertido, não parece possível fazer-se a ponte entre o ilícito material e a 

inadmissibilidade processual. 

Essa passagem ocorrerá numa perspectiva constitucional, uma vez que no 

conceito de inconstitucionalidade da prova se subsumem os dois momentos, o da 

ilicitude material e o da ilegitimidade processual: quando uma prova ilícita é 

produzida no processo, está sendo infringido, em última análise, o preceito 

constitucional. A prova inconstitucional é atípica frente à Constituição, e para o 

processo é configurada como viciada de atipicidade derivada. 

Por fim, na quarta escola, filiada a esta última e ainda sustentando a 

inadmissibilidade das provas ilícitas, mas com certas atenuações, há a tendência 

que se delineia na jurisprudência constitucional alemã e que se prende a princípios 
                                                           
206 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas ilícitas”, p. 36. 
207 FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita, p. 190. 
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da Suprema Corte norte-americana: trata-se do que se convencionou chamar de 

critério da proporcionalidade, na Alemanha, ou da razoabilidade, nos Estados 

Unidos da América. Significa que a doutrina reconhece a inconstitucionalidade e 

conseqüentemente a ineficácia da prova colhida com infração aos direitos 

fundamentais do homem; mas ao mesmo tempo, abranda-se a proibição, em casos 

excepcionalmente graves e quando a prova ilícita for a única a ser produzida, com o 

objetivo de tutelar outros valores fundamentais. Trata-se, portanto, de uma questão 

de proporcionalidade entre a infringência à norma e os valores que a produção da 

prova pode proteger, por intermédio do processo. 

Apoiando essa última corrente, Fregapani assim se manifesta: 

Ocorre, entretanto, que há dois direitos ainda mais relevantes: o direito à 
liberdade e o direito à vida, garantidos também pela Constituição.  

Ora, se a única prova capaz de demonstrar a inocência do acusado for ilícita 
(uma gravação clandestina, por exemplo), o que se deve fazer? Ao mesmo tempo 
em que a Constituição proíbe o aproveitamento desta prova, garante ao acusado a 
ampla defesa na busca de sua liberdade. 

Assim, há direitos à privacidade, à liberdade e à vida que, eventualmente, 
podem ser conflitantes. 

Diante disso, surge o entendimento de que, em determinados casos, a prova 
obtida por meios ilícitos pode ser admitida desde que o interesse neste 
aproveitamento seja maior do que aquele que originou a vedação.209 

Defendendo a teoria da proporcionalidade, Paulo Lúcio Nogueira entende 

que ao considerar o interesse social ou público, deve este prevalecer sobre o 

particular ou privado, que de modo algum merece ser resguardado pela tutela legal, 

quando o particular fez mau uso do seu direito.210 

Assim, ao mesmo tempo em que não se pode compreender uma garantia 

absoluta da privacidade, do sigilo, também não se pode mais conceber que, em 

homenagem ao princípio da verdade real, a busca incontrolada da prova possa, sem 

motivos ponderáveis e sem observância de um critério de proporcionalidade, ofender 

a intimidade.211. 

Pelo preceito estabelecido no inciso LVI do art. 5°, a Constituição Federal de 

1988 teria adotado a segunda teoria acima referida. Cremos, contudo, que essa 

                                                                                                                                                                                     
208 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas ilícitas”, p. 36. 
209 FREGAPANI, Guilherme Silva Barbosa. “Prova ilícita no direito pátrio e no direito comparado”, p. 232. 
210 Paulo Lúcio Nogueira apud FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita, p. 193. 
211 FERNANDES, Antonio Scarance. “A lei de interceptação telefônica”, p. 49. 
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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, sendo a quarta corrente a 

mais adequada. 

 

 

 

4.3.1. A proibição aparentemente absoluta das provas ilícitas no 
sistema constitucional vigente 

 

 

Atualmente, no Brasil, prevalece a posição da inadmissibilidade das provas 

ilícitas, consagrando a idéia de que o direito à prova não é absoluto, devendo haver 

um limite para a sua obtenção e postulação em juízo, conforme regulado no art. 5°, 

inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, vedação que, na opinião de Marco 

Antonio de Barros, coloca uma pá de cal no tema212. Portanto, nos termos do 

legislador constituinte, as provas que infringem o direito material e processual 

consagrado em normas materiais e princípios gerais do direito não são admissíveis 

no processo. 

O processo visa a projetar a verdade real. Admissível, por isso, qualquer 
prova. A Constituição da República registra apenas uma ressalva: quando obtida 
por meios ilícitos (art. 5°, LVI).213 

Ressalte-se que igualmente protegido está o direito à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem das pessoas, sendo inconstitucional qualquer atividade 

violadora desta garantia máxima do homem no Estado Democrático de Direito. 

Sobre o assunto, Tourinho Filho esclarece que: 

Não se admitem as provas conseguidas mediante torturas, tais como 
interrogatórios fatigantes, exaustivos, mesmo porque obtidos com preterição ao 
artigo 5°, III da Lei Maior. Metem-se a rol, entre as provas não permitidas, àquelas 
objeto de captação clandestina de conversações telefônicas (art. 5°, XII, CRFB/88), 
de microfones dissimulados para captar conversações íntimas, o diário onde 

                                                           
212 BARROS, Marco Antonio de. “Sigilo profissional reflexos da violação no âmbito das provas ilícitas”, p. 145. 
213 Resp nº 55.165-0/GO. Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 12.12.94, p. 34.384. 
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algumas pessoas registram, com indisfarçável nota de segredo, os 
acontecimentos mais importantes do seu dia-a-dia. Tais provas não podem ser 
permitidas porque violatórias da vida íntima da pessoa, e, como se sabe, a 
Constituição confere privacidade, como se constata pelo artigo 5°, X e XII, 
CRFB/88.214 

Assim, a produção da prova ilegal é um não-ato, tendo por fim desestimular 

a violação das liberdades públicas para se provar a todo custo a verdade processual 

desejada. A Constituição Federal de 1988 impôs tais limites. Tais documentos são 

desprovidos de qualquer força probatória, sendo apenas simples papéis destituídos 

de conteúdo material capazes de influir no convencimento judicial. Não produzem, 

então, a eficácia de um documento comprobatório, devendo ser desentranhados e 

reduzidos a um nada jurídico, pelo simples fato de estarem contaminados pelo vício 

da ilegalidade, na modalidade de ilicitude pela violação de normas e princípios 

materiais, tidos por relevantes no sistema. 

A causa deve ser julgada como se estas provas não existissem ou seja, 

seria um vácuo processual, produzindo os efeitos da inexistência, sendo repudiada 

do contexto processual.215 

Isto porque, optou o legislador constituinte, influenciado pelo ideal 

democrático da Nova República, pela inadmissibilidade absoluta das provas ilícitas 

no processo judicial. Portanto, como a Constituição Federal de 1988 vedou a 

liberdade na admissão da prova, não pode o magistrado utilizar qualquer elemento 

dotado de força persuasiva, se colhido com infringência à legislação, quando 

adotada a interpretação literal. 

Ada Pellegrini Grinover confirma que pela Carta Magna: 

Toda vez que uma prova for colhida em desrespeito aos princípios 
constitucionais, expressos ou implícitos, no que concerne à tutela do direito à 
intimidade e de seus desdobramentos, a referida prova não poderá ser admitida no 
processo, por subsumir-se no conceito de inconstitucionalidade.216 

Também Heleno Fragoso ensina ser:  

... indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária 
idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador, razão 
pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no 
prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito devido aos 
direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor que se sobreleva, em 

                                                           
214 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 3, p. 208. 
215 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 167. 
216 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 206. 
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muito, ao que é representado pelo interesse que tem a sociedade numa eficaz 
repressão aos delitos. É um pequeno preço que se paga por viver-se em Estado de 
Direito Democrático. A justiça penal não se realiza a qualquer preço. Existem, na 
busca da verdade, limitações impostas por valores muito mais altos que não podem 
ser violados.217 

Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho do voto ditado pelo Ministro Celso 

de Mello, famoso pela profundidade com que abordou o tema:  

O fato irrecusável, Sr. Presidente, é que a prova ilícita é prova inidônea. Mais 
do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita 
razão, de qualquer aptidão jurídico-material. Prova ilícita, sendo providência 
instrutória eivada de inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer 
grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica. A “Exclusionary Rule” - considerada 
essencial pela Jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos na definição 
do limites da atividade probatória desenvolvida pela Polícia e pelo Ministério Público 
– destina-se, na abrangência de seu conteúdo, a proteger, pelo banimento 
processual de evidências ilicitamente coligidas, os réus criminais contra a ilegítima 
produção ou a ilegal colheita de prova incriminadora. 

Assim, aceitas as provas por serem lícitas na sua essência e forma, ou por 

se enquadrarem na exceção constitucional, a conseqüência será a sua 

admissibilidade, produzindo efeitos para o órgão julgador, ao lado do conjunto 

probatório processual; todavia, se inadmissíveis as provas por estarem inquinadas 

de ilegalidade, tanto substancial - previsão constitucional acarretadora da ilicitude; 

quanto processual - previsão infraconstitucional acarretadora da ilegitimidade, a 

conseqüência lógica será a sua inadmissibilidade, a não produção de efeitos, e por 

fim o seu desentranhamento. 

Entendemos que o legislador constituinte adotou uma posição radical 

quando não conferiu valor algum às provas admitidas ilicitamente. De acordo com o 

sistema atual de provas, estas deverão ser desentranhadas dos autos e 

consideradas como inexistentes, impedindo com isto que o órgão julgador as leve 

em consideração no exercício do seu livre convencimento, se aplicado na íntegra o 

dispositivo constitucional. 

Tal solução, apresentada pelo constituinte de 1988, traz sérios problemas na 

prática, pois o ideal de justiça deve buscar um equilíbrio entre a legalidade e a 

liberdade da prova respeitadas, obviamente, as liberdades individuais. 

                                                           
217 apud STF, Ap nº 307-3/DF, Plenário, Min. Ilmar Galvão, DJU 13.10.95. 
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Em síntese, prevalece a priori, a posição que acata a inadmissibilidade 

absoluta das provas ilícitas, não obstante, pouco a pouco, a jurisprudência venha 

cedendo espaço para sua relatividade, tendo em vista os valores contrapostos. 

 

 

 

4.3.2. A inadmissibilidade relativa 

 

 

A inadmissibilidade das provas ilícitas seria absoluta nos termos do art. 5°, 

inciso LVI da Constituição Federal de 1988. Assim, toda e qualquer prova que 

infringisse direitos individuais seria inconstitucional, violadora das garantias básicas.  

Contudo, como vimos, hodiernamente, o Poder Judiciário não está vinculado 

a um sistema preestabelecido de valoração das provas. É livre, mas tem o dever de 

fundamentar as razões do seu convencimento. A liberdade na valoração da prova de 

forma alguma pode se confundir com a liberdade de produção da prova, estando 

limitada a critérios legais e morais da sociedade brasileira. 

Isto porque outrora, o bem jurídico relevante era o direito à prova e a defesa 

social; hoje, os bens jurídicos especialmente protegidos são o direito à intimidade e à 

preservação das liberdades individuais. Estes são tidos por quase absolutos, 

levando-se em consideração que a própria Constituição excepcionou no art. 5°, 

inciso XII, a regra contida no art. 5°, inciso LVI. Somente nestes casos, haverá a 

possibilidade de admissão destas provas como aptas para influir no convencimento 

judicial, produzindo os seus efeitos respectivos, desde que observadas as normas 

constitucionais, bem como as infraconstitucionais contidas na regulamentação dada 

pela Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996. 

Dessa forma, no que tange à inviolabilidade do direito à intimidade, a Carta 

Magna previu uma exceção na parte final do art. 5°, inciso XII, permitindo que tais 

provas, consideradas lícitas, possam influir no convencimento judicial, não obstante 

violem frontalmente o direito à intimidade. A exceção refere-se ao meio pelo qual se 
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obtém a prova ilícita - violação das comunicações telefônicas, desde que 

observada a regulamentação legal dada pela Lei n° 9.296, de 1996, qual seja 

autorização judicial, bem como a finalidade de investigação criminal ou instrução 

processual penal, não obstante não se intencione proteger o conteúdo da 

mensagem, neste caso, mas apenas o modo pelo qual esta foi obtida. 

Outra exceção se vislumbra na aplicação da prova ilicitamente obtida pro 

reo. 

Fora desses casos, a Carta Magna é expressa em não admitir tais provas. 

Tourinho Filho completa que: 

A prova oriunda de interceptações telefônicas, ou de gravações clandestinas, 
é materialmente ilícita. Não pode fundamentar juízos acusatórios ou condenatórios. 
Os atos de gravar clandestinamente ou de interceptar comunicações telefônicas, 
além de criminosos, ofendem diretamente a cláusula do devido processo legal. 
Ninguém pode ser julgado com base em provas ilícitas.218 

Em que pese o posicionamento inflexível adotado pelo legislador 

constituinte, surge nova corrente que admite tais provas fundadas na teoria da 

proporcionalidade: como a Constituição Federal de 1988 consagra diversos valores 

individuais, em havendo confronto, cabe ao Poder Judiciário verificar qual desses 

deverá prevalecer, diante da relevância do valor consagrado.  

Diante do conflito de bens jurídicos valorados, a doutrina inclina-se pela 

adoção da teoria da proporcionalidade, concluindo pela relatividade da vedação das 

provas ilícitas. Portanto, os direitos da personalidade que incluem o direito à 

intimidade, à vida privada, à honra, não possuiriam caráter absoluto, devendo ser 

analisados dentro do contexto geral das liberdades públicas. 

Fundamento básico para a adoção desse princípio é o livre convencimento 

motivado que, primeiro privilegia o Estado Democrático de Direito e, segundo, há 

necessidade de expressa motivação de todas as decisões judiciais. 

Criticando a inadmissibilidade absoluta, Maria Cecília Pontes Carnaúba219 

desenvolve o seguinte raciocínio: as provas criminais somente não devem ser 

aceitas no processo quando se constituem em instrumentos geradores de injustiça, e 

nunca quando o seu uso for indispensável para o fazimento de justiça, que, sendo 

                                                           
218 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, v. 3, p. 213. 
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elemento do Estado de Direito, é um de seus objetivos estruturantes. Caso o uso 

da prova criminal seja imprescindível para a materialização da justiça, a prova é 

inafastavelmente lícita. 

Tal pensamento lógico deve ser considerado pois no processo penal, como 

já visto, vigora o princípio da verdade real; assim, o julgador tem liberdade para 

promover, tanto quanto as partes, meios para esclarecer os fatos. É um empenho 

legal no sentido de alcançar uma decisão final harmonizada ao ideal de justiça, pois 

se for atribuído um valor absoluto à inadmissibilidade da prova ilícita no processo, 

pode-se levar o juiz a decidir de forma totalmente contrária ao seu convencimento, a 

proferir sentença injusta. 

Para a autora220, a inadmissibilidade intransigente também engendra 

violência, na medida em que legaliza arbitrariedades do individualismo sobre o bem 

comum. E cita como exemplo, casos como o tráfico internacional de entorpecentes, 

em que não admitir no processo provas obtidas ilicitamente significa proteger o 

abuso do direito à privacidade de alguns criminosos, em detrimento do direito dos 

outros cidadãos a uma existência compatível com a dignidade humana. Tal injustiça 

é ainda mais gritante quando se sabe que, na maioria desses casos, somente 

através de meios ilícitos é possível obter provas de tais crimes. 

Note-se que a admissibilidade da prova viciada violadora de um direito 

fundamental, em prol do fim público da justiça e da defesa social, sempre foi um 

tema divisor de opiniões. De um lado observa-se a predominância do direito coletivo 

em detrimento do particular e, normalmente, é esta a regra. Entende-se que o direito 

de todos deve prevalecer sobre o direito individual fundado em razões lógicas de 

paz social e do bem comum.  

Por outro lado, verifica-se, neste particular, o confronto entre o direito à 

prova e o direito à intimidade, prevalecendo este sobre aquele, de acordo com a 

opção do legislador constituinte. 

 

 

 

                                                           
220 Id., ibid., pp. 86-8. 
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4.4. As teorias sobre a admissibilidade 

 

 

O legislador constituinte parece ter inadmitido expressamente as provas 

ilícitas segundo uma interpretação literal. Todavia, como não há hierarquia entre os 

direitos e garantias individuais, tendo estes o mesmo status constitucional, tal 

interpretação deve ser vista com reservas. 

Isto porque o dispositivo constitucional que proíbe a prova ilícita e o que 

garante a ampla defesa e o direito de ação estão inseridos no mesmo art. 5° da 

Constituição Federal de 1988; têm a mesma hierarquia, a mesma cronologia e 

nenhum deles é especial em relação ao outro. 

É clássica a lição de J. J. Gomes Canotilho ao explicar que: 

A unidade da Constituição significa ainda "unidade do documento" 
constitucional e implica que todas as normas contidas numa constituição formal têm 
igual dignidade (não há hierarquia de supra-infra-ordenação dentro da lei 
constitucional, nem há “normas só formais". A unidade da estrutura normativa não 
se compadece com as normas constitucionais inconstitucionais (no sentido de 
contradições positivas normativo- constitucionais, derivadas de uma hipotética 
diferença de hierarquia de normas da constituição) nem com a "diferença de peso" 
entre as normas organizatórias e programáticas ou entre direitos de liberdade e 
direitos sociais. Apenas o próprio legislador constituinte estará, neste contexto, 
habilitado a estabelecer à unidade hierárquico-normativa dos preceitos 
constitucionais.221 

Assim, os direitos e garantias individuais previstos no art. 5° da Constituição 

Federal de 1988 e resguardados de qualquer mutabilidade tendente a aboli-los em 

função das cláusulas pétreas (art. 60, § 4°) estão em um mesmo patamar, o que não 

ocorre quanto aos valores. 

A predominância desses cabe ao Judiciário consignar, na análise do caso 

concreto, afigurando-se impossível ao legislador prever todas as hipóteses em que 

prevalecerá determinado valor em detrimento de outro. 

Desse modo, entendemos que a idéia da admissibilidade das provas ilícitas 

tem se consagrado, desde que em casos extremos se verifique que do outro lado 

esteja um direito igualmente constitucional que também deva ser protegido. Não há, 

portanto, um conceito absoluto do direito à prova, assim como também não há 
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quanto à inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente, utilizando-se para este 

fim a teoria da proporcionalidade. 

Nas palavras de Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça, o dilema de preferir 

o crime ou preservar o criminoso na impunidade, resguardando os seus direitos, 

continuam a dividir a doutrina, não obstante o legislador constituinte aparentemente 

já tenha feito a sua opção.222 

 

 

 

4.4.1. A teoria dos frutos da árvore venenosa 

 

 

Trata-se de doutrina de procedência norte-americana que consagra o 

entendimento de que o vício de origem que macula determinada prova, se transmite 

a todas as provas subseqüentes. 

Não obstante a prova derivada seja essencialmente lícita e admissível no 

ordenamento jurídico, com a aplicação dessa doutrina, a ilicitude da prova inicial 

contaminaria o seu conteúdo, tendo, por conseqüência, a extensão da 

inadmissibilidade processual. 

O Ministro Adhemar Maciel223 esclarece que se trata da contaminação das 

provas licitamente conseguidas, mas que tiveram sua gênese numa prova tida por 

ilícita no ordenamento jurídico. 

Importante observar que a regra do direito americano fruits of the poisonous 

tree já estava prevista no § 1° do art. 573 do Código de Processo Penal, que 

estabelece que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que 

dele diretamente dependam ou seja conseqüência, entre nós conhecida através de 

Ada Pellegrini Grinover como prova ilícita por derivação.224 
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222 Id., ibid., p. 54. 
223 STJ. HC nº 3982-RJ. Relator Ministro Adhemar Maciel, julgamento em 05.12.1995. 
224 MACHADO, Agapito. “Prova ilícita por derivação”, p. 508. 
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A teoria busca elidir uma manifesta incongruência, consistente em se 

excluir a prova ilícita e, ao mesmo tempo, dar credibilidade às provas dela 

resultantes. Assim, nenhum efeito prático teria a retirada dos autos da confissão 

obtida mediante tortura se as informações dadas pelo torturado pudessem servir 

para justificar, por exemplo, uma busca e apreensão ou a inquirição de uma 

testemunha. 

A teoria objetiva evitar o aproveitamento indireto da prova ilícita, à medida 

que as provas derivadas também são inadmissíveis nos autos. Ou seja, os frutos da 

prova ilegal também são contaminados pelo veneno da ilicitude. 

 

 

 

4.4.1.1. As provas ilícitas por derivação 

 

 

O problema das provas ilícitas por derivação surge nos sistemas de 

inadmissibilidade processual das provas ilicitamente obtidas. Ocorre nas hipóteses 

em que a prova foi obtida de forma lícita, mas a partir da informação extraída de uma 

prova obtida por meio ilícito. É o caso da interceptação telefônica clandestina, pela 

qual se venha a conhecer circunstância que, licitamente colhida, leve à apuração 

dos fatos. A questão é saber se essas provas, formalmente lícitas, mas derivadas de 

provas materialmente ilícitas, podem ser admitidas no processo. 

A doutrina e a jurisprudência ainda não chegaram a uma posição pacífica, 

quer no direito estrangeiro, quer no direito brasileiro. 

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte estabeleceu regras de exclusão 

(exclusionary rule) da prova ilícita. Tais regras têm três finalidades, preponderando 

ora uma ora outra, que são: evitar condutas ilegais da polícia, fim que só é atingido 

se provas, assim obtidas, não puderem ser utilizadas no julgamento; manter a 

integridade judicial, não podendo os tribunais admitir a utilização de provas ilícitas, 

porque isso equivaleria a se tornar cúmplice da ilegalidade policial, o que 
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corromperia o julgamento; assegurar ao povo que a acusação não será 

beneficiada pela conduta ilegal das autoridades públicas, diminuindo o risco de 

minar a confiança do povo no Estado. 

Com vista a dar efetividade a essas finalidades (principalmente as duas 

primeiras), a Suprema Corte Americana desenvolveu a teoria fruits of the poisonous 

tree, segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus frutos: processo 

e condenação injustos e, conseqüentemente, nulos. Em outras palavras: 

independentemente da legalidade da colheita, a prova também será ilícita se derivar 

de uma prova ilícita. A partir daí, a Suprema Corte estabeleceu diversas limitações a 

essa teoria, dentre elas: a limitação da fonte independente, que permite aceitar a 

prova que não é decorrente apenas da prova ilícita e poderia ter sido obtida por 

outra fonte225; e a limitação da descoberta inevitável, pela qual a prova seria 

admissível se a acusação provasse que ela seria inevitavelmente descoberta por 

meios legais.  

Assim, a partir da decisão proferida no caso Silverthorne Lumber Co. v. 

United States, de 1920, as cortes passaram a excluir a prova derivadamente obtida a 

partir de práticas ilegais.226 Acreditava-se que, com isso, similarmente ao 

pensamento que ensejou a concepção da exclusionary rule, a polícia ficaria 

desencorajada de proceder a buscas e apreensões ilegais. Nos debates que se 

seguiram desde o julgamento do caso Mapp v. Ohio, alegou-se que a regra de 

exclusão não refreou a má-conduta policial, e experiências confirmaram esse ponto 

de vista. Além disso, no que se refere à confissão extorquida, argumenta-se que não 

seria digna de confiança, a não ser em situações onde a prova, embora obtida 

ilicitamente, demonstra claramente a culpa do acusado.227 

Os Estados Unidos colocam-se como precursores da luta contra a 

admissibilidade da prova ilícita. Na evolução jurisprudencial que começou em 1914, 

para terminar em 1961, verificou-se na jurisprudência norte-americana o avanço 
                                                           
225 FERNANDES, Antonio Scarance. “A lei de interceptação telefônica”, p. 68. 
226 Jacobo Lopez Barja de Quiroga anota que apesar de constituir decisão pioneira sobre o tema, o termo fruits of 
the poisonous tree doutrine só foi empregado expressamente no caso Nardone v. U.S., de 1939, que tratava de 
provas obtidas graças à gravação de conversas telefônicas do acusado, realizada sem ordem judicial. Em Wong 
Sun v. United States, de 1963, refere-se, de forma inovadora, a uma verbal evidence, pois até então a 
exclusionary rule baseava-se unicamente em materiais físicos e tangíveis. QUIROGA, Jacobo Lopes Barja de. 
Las escuchas telefônicas y la prueba ilegalmente obtenida, p. 116. 
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cada vez maior no sentido da inadmissibilidade das provas ilícitas: primeiro, 

proibindo-as nos juízos federais, depois nos estaduais; inicialmente, só para o 

processo penal, depois também para o processo civil; primeiro, quando a prova 

fosse ilicitamente colhida por agentes federais, depois mesmo quando ilicitamente 

colhida por agentes estaduais.  

Por outro lado, a jurisprudência ao construir a figura do fruits of the 

poisonous tree, sustentou que a prova ilícita deveria ser afastada não só quando 

servisse para provar um fato dentro de determinado processo, mas ainda quando 

indiretamente pudesse levar à descoberta de outro crime, praticado por outro 

agente, possibilitando a instauração de processo diverso contra outra pessoa. Caso 

a prova seja viciada porque a árvore está envenenada, então todos os seus frutos 

estão contaminados, não podendo ser utilizados nem com relação a terceiros.228 

Essa regra de exclusão tem sido severamente criticada principalmente nos 

casos em que a polícia, ao se exceder no exercício de suas funções, acaba 

permitindo que um acusado inequivocamente culpado escape da punição por causa 

do mau comportamento dos agentes públicos.229 

O mesmo argumento em prol da contenção do arbítrio policial permitiu o 

acolhimento da prova ilícita pro reo, ou seja: para evitar que a polícia, 

intencionalmente, viciasse a prova favorável à defesa. Ressalta-se, pois, o enfoque 

do sistema norte-americano, em tema de exclusão probatória, voltado 

precipuamente ao processo penal e à autoridade pública, e que se manifesta nas 

tendências de não afastar do processo as provas decorrentes de violações 

praticadas por particulares, e de não estender as regras de exclusão a outros 

campos do direito. 

No tocante à jurisprudência alemã, Trocker230 faz referência a uma enorme 

disparidade de critérios e respostas em relação ao problema da prova ilicitamente 

derivada, o mesmo ocorrendo no direito italiano, onde também não faltam 

divergências de opinião. 

                                                                                                                                                                                     
227 W. Lafave apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 74. 
228 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Provas ilícitas”, p. 35. 
229 W. Lafave apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 74. 
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Contudo, a tese dominante é no sentido de que a proibição de utilização 

não deve se estender às provas obtidas como conseqüência daquelas vedadas pelo 

ordenamento. O argumento fundamental baseia-se na necessidade de apuração da 

verdade, que poderia ser frustrada por uma hábil manobra da parte interessada, 

provocando alguma irregularidade de modo a excluir importantes elementos de 

prova, e, com isso, contribuindo para não se alcançar a verdade real. 

A doutrina alemã responde a esse entendimento, argumentando que a 

utilização das provas ilicitamente derivadas poderia servir de expediente para 

contornar a vedação probatória: as partes poderiam sentir-se estimuladas a recorrer 

a expedientes ilícitos com o objetivo de servirem-se de elementos de prova até então 

inatingíveis pelas vias legais.231 Veja, por exemplo, o próprio policial encorajado a 

torturar o acusado, na certeza de que os fatos extraídos de uma confissão 

extorquida, e, portanto, ilícita, propiciariam a colheita de novas provas, que poderiam 

ser introduzidas de modo lícito no processo. 

Trocker232 adota uma posição conciliatória entre a busca da verdade real e o 

respeito aos valores constitucionalmente garantidos. Para ele, seria necessário, 

inicialmente, indagar sobre a razão das normas violadas pelo comportamento 

contrário à Constituição, questionando-se então, se o escopo da vedação probatória 

poderia ser alcançado limitando os seus efeitos às provas diretamente obtidas. Nos 

casos de violação de normas processuais, os efeitos da vedação não podem 

alcançar também as provas derivadas daquela ilicitamente obtida. É que faltaria um 

nexo jurídico entre os vários segmentos do procedimento. Já em se tratando de 

inobservância de disposição tuteladora de valores como a integridade física ou a 

privacidade de um sujeito, a vedação probatória deve repercutir numa ação à 

distância. Assim, em se tratando de ofensa a preceitos constitucionais, não haveria 

distinção, para o seu aperfeiçoamento, no tocante à utilização imediata ou remota 

dos resultados de uma ação ilícita. 

                                                                                                                                                                                     
230 apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações 
clandestinas, p. 75. 
231 Id., ibid., p. 75. 
232 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.76. 
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No Brasil, Ada Pellegrini Grinover233 entende que a posição mais sensível 

às garantias da pessoa humana, e conseqüentemente mais intransigente com os 

princípios e normas constitucionais, seria a que professa a transmissão da ilicitude 

na obtenção da prova às provas derivadas, que são, assim, igualmente banidas do 

processo. Afirma ainda, que a Constituição brasileira não toma partido na discussão 

sobre a admissibilidade das provas derivadas, deixando espaço para a construção 

da doutrina e da jurisprudência. 

Para Avolio234, não resta dúvida que a Constituição deixou em aberto a 

questão da admissibilidade das provas ilícitas por derivação, sendo primordial, 

perquirir a ratio das normas violadas pelo comportamento contrário à Constituição. 

Desta forma, se a prova ilícita tomada por referência comprometer a proteção de 

valores fundamentais, como a vida, a integridade física, a privacidade ou a 

liberdade, essa ilicitude há de contaminar a prova dela referida, tornando-a ilícita por 

derivação, e, portanto, igualmente inadmissível no processo.  

Assim, pouco importa que uma lei ordinária venha ou não a prever 

expressamente a cominação de inadmissibilidade ou nulidade das provas ilícitas por 

derivação, pois já estamos diante da ponte que possibilita deduzir a 

inadmissibilidade processual a partir da ilicitude material. Para o autor235, a questão 

de fundo não difere em se tratando de provas obtidas ilicitamente ou de provas 

ilícitas por derivação. Haverá sempre, uma referência constitucional, cujo enfoque 

deverá ser o das liberdades públicas. Qualquer outra concepção da matéria, 

atrelada ao dogma da verdade real ou divorciada de uma visão político-

constitucional do processo penal está superada. 

Em sentido contrário, encontra-se Mirabete, que entende, no tocante à 

admissibilidade da prova ilícita por derivação, que como a lei ordinária não prevê 

expressamente a cominação de inadmissibilidade ou nulidade das provas ilícitas por 

derivação, prevalece a eficácia do dispositivo constitucional que veda apenas a 

admissibilidade da prova colhida ilicitamente, e não a da que dela deriva.236 

                                                           
233 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 28. 
234 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.78. 
235 Id., ibid., p. 78. 
236 Julio Fabbrini Mirabete apud AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e 
gravações clandestinas, p. 77. 
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Quanto à abrangência do conceito de prova derivada, há basicamente 

duas posições. Para a primeira, prova derivada é toda aquela que decorre da ilícita, 

ainda que de forma indireta. Para a segunda, prova derivada é exclusivamente a que 

resulta diretamente da ilícita, com ela mantendo uma relação de dependência, um 

nexo causal. O segundo posicionamento, de caráter restritivo, é o mais aceito na 

atualidade. 

Segundo esse posicionamento, pode-se dizer que a teoria fruits of the 

poisonous tree pressupõe os seguintes requisitos: a realização de uma prova ilícita; 

o descobrimento de novas provas, tendo em vista a ilegalidade praticada; o nexo 

causal entre a ilicitude e o novo elemento de prova. 

Primeiramente, é necessário que tenha havido uma prova ilícita e, portanto, 

inadmissível. Caso seja aplicada a teoria da proporcionalidade, a prova ilícita perde 

esse caráter de ilegalidade, tornando-se admissível, e, assim, não contaminará as 

demais. Caso a ilicitude consista em tortura, não se aplica a teoria da 

proporcionalidade. 

Exige-se, ainda, que a prova ilícita resulte no descobrimento de outras 

provas, como testemunhas, objetos, papéis, drogas ou quaisquer outros elementos. 

São as chamadas provas derivadas. No caso da tortura, por exemplo, é muito 

comum que o suspeito, além de confessar o crime, indique a localização de objetos 

relacionados ao fato, da arma, de drogas ou aponte seus comparsas. 

O último requisito consiste em estabelecer um nexo causal entre a 

ilegalidade inicial e a realização de outra prova. O vínculo deve ser estreito, de forma 

que a prova derivada tenha sido descoberta unicamente em razão da ilegalidade 

praticada. Essa análise deve ser feita caso a caso e, se ficar demonstrada a 

dependência entre as provas, haverá a contaminação e retirada dos autos. Tal 

exclusão é um prolongamento da regra da inadmissibilidade que irradia seus efeitos 

sobre as provas derivadas.237 

 

 

 

                                                           
237 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, pp. 113-4. 
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4.4.1.2. Os frutos da árvore venenosa e o Supremo Tribunal Federal 

 

 

A teoria dos frutos da árvore venenosa também já suscitou divergência no 

Supremo Tribunal Federal. 

No julgamento do Habeas Corpus n° 69.912-RS238, em que os réus foram 

condenados com base em interceptação telefônica, cuja autorização judicial deu-se 

antes da regulamentação do art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, o 

Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30 de junho de 1993, por 6 votos contra 5, 

primeiramente repeliu a teoria fruits of the poisonous tree, admitindo serem válidas 

as provas ilícitas por derivação, prevalecendo o voto do Ministro Carlos Velloso, que 

divergindo do relator Ministro Pertence, denegou a ordem, entendendo que, na 

hipótese, a prova constituída mediante quebra do sigilo das comunicações não era a 

única e outros dados probatórios lastreavam o processo penal. Acompanharam o 

voto divergente, os Ministros Paulo Brossard, Sydney Sanches, Néri da Silveira, 

Moreira Alves e Luiz Gallotti, compondo a maioria vitoriosa, por mínima diferença de 

votos.  

No entanto, posteriormente, descobriu-se que o filho do Ministro Néri da 

Silveira, que votou favoravelmente a admissibilidade das provas, atuou no processo 

como membro do Ministério Público. Atendendo impugnação da defesa em mandado 

de segurança239, foi realizada nova sessão em 16 de dezembro de 1993, sem a 

presença do Ministro impedido, modificando-se a votação para 5 votos contra 5, com 

a conseqüente concessão do habeas corpus, nos termos do art. 146, parágrafo 

único, do Regimento do STF. Assim, nessa segunda votação, acolhendo a teoria 

                                                           
238 Pleno. Julgado em 30.6.93. Relator para acórdão Carlos Velloso. DJU 26.11.1993. Ementa: Constitucional. 
Penal. Prova ilícita: "degravação" de escutas telefônicas. C.F., art. 5., XII. Lei n. 4.117, de 1962, art. 57, II, "e", 
"habeas corpus": exame da prova. I. - o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser quebrado, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal (C.F., art. 5., XII). Inexistência da lei que tornara viável a quebra do sigilo, dado que o inciso XII do art. 5. 
Não recepcionou o art. 57, II, "e", da lei 4.117, de 1962, a dizer que não constitui violação de telecomunicação o 
conhecimento dado ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. É que a constituição, no inciso 
XII do art. 5., subordina a ressalva a uma ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida em lei. II. - no 
caso, a sentença ou o acórdão impugnado não se baseia apenas na "degravação" das escutas telefônicas, não 
sendo possível, em sede de "habeas corpus", descer ao exame da prova. III. - H.C. indeferido.  
239 MSQO nº 21750, de 24.11.93. 
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norte-americana, o Supremo Tribunal anulou o processo a partir da prisão em 

flagrante: 

Prova ilícita: escuta telefônica mediante autorização judicial: afirmação pela 
maioria da exigência de lei, até agora não editada, para que, ‘nas hipóteses e na 
forma’ por ela estabelecidas, possa o juiz, nos termos do art. 5°, XII, da 
Constituição, autorizar a interceptação de comunicação telefônica para fins de 
investigação criminal; não obstante, indeferimento inicial do habeas corpus pela 
soma dos votos, no total de seis, que, ou recusaram a tese da contaminação das 
provas decorrentes da escuta telefônica, indevidamente autorizada, ou entenderam 
ser impossível, na via processual do habeas corpus, verificar a existência de provas 
livres da contaminação e suficientes a sustentar a condenação questionada; 
nulidade da primeira decisão, dada a participação decisiva, no julgamento, de 
Ministro impedido (MS n° 21.750, 24/11/93, Velloso); conseqüente renovação do 
julgamento, no qual se deferiu a ordem pela prevalência dos cinco votos vencidos 
no anterior, no sentido de que a ilicitude da interceptação telefônica – à falta de lei 
que, nos termos constitucionais, venha a discipliná-la e viabilizá-la – contaminou, no 
caso, as demais provas, todas oriundas, direta ou indiretamente, das informações 
obtidas na escuta (fruits of the poisonous tree), nas quais se fundou a condenação 
do paciente.240 

O Ministro Sepúlveda Pertence afirmou em seu voto que essa doutrina é a 

única capaz de dar eficácia à garantia constitucional da inadmissibilidade da prova 

ilícita. Pois vedar que se possa trazer ao processo a própria 'degravação' das 

conversas telefônicas, mas admitir que as informações nela colhidas possam ser 

aproveitadas pela autoridade, que agiu ilicitamente, para chegar a outras provas, 

que sem tais afirmações, não colheria, evidentemente, é estimular e não reprimir a 

atividade ilícita da escuta e da gravação clandestina de conversas privadas.  

Desse modo, o Ministro não vislumbrou como fugir da nulidade do processo, 

incluindo o inquérito policial e a prisão em flagrante, tendo deferido a ordem. A esse 

entendimento aderiram os Ministros Francisco Rezek, Ilmar Galvão, Marco Aurélio e 

Celso de Mello.  

O Ministro Carlos Velloso concordou com o voto do Ministro Pertence no que 

diz respeito à escuta telefônica como prova ilícita, mas divergiu do voto por entender 

que nos autos estão elementos que autorizam a afirmativa no sentido de que a 

condenação não se baseia exclusivamente na prova ilícita, e porque não seria 

possível, nos estreitos limites do habeas corpus, analisar a prova para desconsiderar 

as afirmativas postas nos votos que servem de base para o acórdão impugnado. 

Assim, indeferiu a ordem. 

                                                           
240 RTJ 155/508. 
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Em sentido contrário ao Ministro Sepúlveda Pertence, argumentou o 

Ministro Sydney Sanches com o seguinte exemplo: a polícia, através de uma 

interceptação ilícita, toma conhecimento de um homicídio e passa a investigá-lo, 

logrando encontrar o corpo de delito e obter o depoimento de testemunhas 

presenciais, além da confissão do próprio autor do crime. Considerando que as 

provas se repetiram em juízo, o Ministro não vê como não se poderia apoiar a 

condenação nesse conjunto probatório, só porque o fio da meada foi uma prova 

ilícita.  

O Ministro Moreira Alves utiliza exemplo semelhante para sustentar que o 

absurdo da conclusão - que seria a impunidade de poderosa rede de traficantes - 

demonstra a erronia da premissa - a teoria das provas ilícitas por derivação. Por não 

entenderem os demais ministros que a ilicitude da quebra de sigilo possa ter a 

conseqüência de nulificar tudo aquilo mais que se venha a obter prova e possa 

servir à instrução do processo e ao convencimento juiz, como aduziu o Ministro 

Octávio Gallotti. O Tribunal, por escassa maioria, rejeitou a aplicação da doutrina 

nesse caso concreto. 

A decisão do Habeas Corpus n° 69.912-RS, firmando o entendimento de 

que são inadmissíveis as provas ilícitas por contaminação, foi repetida em vários 

julgados241. 

Entretanto, a polêmica não terminou, persistindo no próprio Supremo, que 

ficou dividido nessa decisão por 5 votos contra 5, ficando implícita, na primeira 

votação, que a posição do Tribunal era no sentido de repelir a teoria. No entanto, 

com a aposentadoria do Ministro Paulo Brossard, que era favorável à tese 

majoritária, assumiu o Ministro Maurício Corrêa, que no julgamento do Habeas 

Corpus n° 72.588-PB, votou a favor da aplicação da teoria fruits of the poisonous 

tree. Desse modo, a partir daí, o STF tem nova posição majoritária, admitindo, por 

apertada margem (6 votos contra 5), a inadmissibilidade das provas ilícitas por 

derivação. 

                                                           
241 HC n° 73.351, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJ 168/543 - HC n° 72.588-PB, rel Min. Maurício Corrêa, 
Informativo do STF n° 35 - HC 74.299, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ 163/683 - HC 73.510, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Informativo do STF n° 96. 
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Mais recentemente, em um caso envolvendo a apreensão de uma grande 

quantidade de droga, o Ministro Ilmar Galvão voltou a reafirmar sua sedimentada 

doutrina: 

Habeas corpus. Acusação vazada em flagrante de 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 poisonous tree. O Supremo, 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, inciso XII, da Constituição, não pode o juiz 
autorizar a interceptação de comunicação telefônica para fins de investigação 
criminal. Assentou, ainda, que a ilicitude da interceptação telefônica – à falta da lei 
que, nos termos do referido dispositivo, venha a disciplina-la e viabilizá-la – 
contamina outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos direta 
ou indiretamente, das informações obtidas na escuta. Habeas corpus concedido.242 

A jurisprudência tem entendido que a teoria dos frutos da árvore venenosa 

só se aplica às provas decorrentes, direta ou indiretamente, da prova vedada, não 

se aplicando às provas sem relação com a contaminação. Desse modo, a presença 

de prova ilícita não impede o recebimento da denúncia, não havendo que se falar de 

sua inépcia ou nulidade do seu recebimento ou do processo, se houver outras 

provas independentes da contaminada243. Também não implica nulidade da 

condenação se esta tiver se dado com base em provas independentes da ilícita244. 

Por fim, não podemos deixar de registrar e concordar com a lição de José 

Carlos Barbosa Moreira245 no sentido de que existe uma precipitação em importar a 

teoria fruits of the poisonous tree, ainda mais em formulação indiscriminada, nua dos 

matizes que a recobrem no próprio país de origem. A jurisprudência norte-

americana, com efeito, não a consagra sem as ponderáveis restrições já 

mencionadas. 

 

 

 

                                                           
242 HC n° 73.351-4-SP. Julgado em 9.5.96. 
243 Nesse sentido: HC n° 74.807-MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, RTJ 164/1010; HC n° 74.081-SP, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, RTJ 164/974 e HC n° 74.114-RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, RTJ 162/366. No Superior 
Tribunal Justiça também adota a mesma posição: HC n° 5.292-RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, RSTJ 97/389. 
244 HC n° 69.209-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ 141/924; RO em HC n° 72.463, Rel. Min. Carlos velloso, 
RT 724/570; HC n° 73.461-SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, RTJ 164/950; HC n° 74.559-SP, Rel. Min. Octavio 
Gallotti, RTJ 163/309 e HC n° 76.641-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RT 763/496. 
245 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, p. 22. 
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4.4.2. A teoria da proporcionalidade 

 

 

Este princípio nasceu no direito norte-americano, onde é conhecido como 

princípio da razoabilidade, mas atingiu seu ápice no direito alemão246, onde é usada 

a denominação aqui empregada. Além da denominação diversa, o direito americano 

e alemão dão a esse princípio fundamento distinto: neste ele funda-se no estado 

democrático de direito; naquele, no devido processo legal, no que foi seguido pelo 

Supremo Tribunal Federal. Fora essas duas distinções, o princípio possui tanto no 

direito americano quanto no alemão a mesma formulação.  

Embora a Constituição Federal de 1988 não tenha feito referência expressa 

ao princípio da razoabilidade, ele integra o direito constitucional brasileiro, podendo 

ser aplicado pelo intérprete da Constituição, integrando de modo implícito o sistema, 

como um princípio constitucional não-escrito (doutrina alemã) ou, ainda, poderá ser 

extraído da cláusula do due process of law (art. 5°, inciso LIV), em razão do caráter 

substantivo que se deve emprestar à cláusula (corrente norte-americana)247. 

Note-se que as principais decisões do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha (BverfG) sobre a construção, naquele país, da teoria da 

proporcionalidade, em comparação com as decisões de nosso Supremo Tribunal 

Federal sobre a ponderação de direitos igualmente protegidos pela Constituição 

Federal, indicam-nos verdadeira similitude entre a teoria e a praxis dos dois 

tribunais, de modo a fazer com que seja válida, aqui, a doutrina alemã sobre a 

proporcionalidade.248 

A existência da teoria da proporcionalidade não depende de estar contida 

em uma formulação textual na Constituição. Desde que seja possível deduzi-la de 

outros princípios constitucionais, estará caracterizada, e sua aplicação dependerá 
                                                           
246 A primeira incidência da proporcionalidade no processo penal alemão data de 22 de agosto de 1875, no qual 
se decidiu que as medidas coativas contra testemunhas que se negassem a declarar deviam ser proporcionais às 
penas previstas aos delitos apurados. Em 1925, a questão voltou a ser debatida quando um conhecido político, 
preso preventivamene, faleceu, levando os doutrinadores a defender a efetiva incidência do princípio no processo 
penal, que era próprio do direito administrativo. GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova 
no processo penal, pp. 106-7. 
247 Luís Roberto Barroso apud HAMILTON, Sergio Demoro. As provas ilícitas, a teoria da proporcionalidade e a 
autofagia do direito. Revista síntese de direito penal e processual penal, p. 57. 
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apenas dos tribunais. No caso da Constituição Federal de 1988, o § 2° do art. 5° 

firma o princípio da proporcionalidade, pois os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados. Esse dispositivo visa, justamente, evitar que haja injustiça decorrente da 

aplicação intransigente de qualquer norma prevista no artigo em que se insere. 

Assegura que normas nele insertas são a regra geral e têm aplicabilidade 

obrigatória, tal como estão postas, desde que não excluam outros direitos 

igualmente tutelados. 

Como a inadmissibilidade de prova ilícita no processo é determinada no 

capítulo pertinente aos direitos e garantias individuais e no final desse mesmo 

capítulo encontramos o dispositivo acima, somos levados a raciocinar que a garantia 

de inadmissibilidade da prova ilícita no processo não pode prevalecer quando exclui 

outros direitos e garantias expressos pelo mesmo diploma legal, se decorrentes dos 

princípios por ela adotados.  

O dispositivo em análise consagra expressamente a aplicação da teoria da 

proporcionalidade, uma vez que hierarquiza os valores tutelados pela Constituição 

Federal de 1988, impedindo que os direitos e garantias sobreponham-se a 

interesses tão valiosos quanto eles. Portanto, em vez de excluir, ratifica a teoria da 

proporcionalidade em âmbito constitucional, porque propicia a harmonia de todo o 

sistema.249 

Embora claramente baseado no exclusionary rule do direito norte-americano, 

que normalmente só se aplica no campo penal e, ainda assim, somente contra a 

autoridade pública, o art. 5°, inciso LVI da Constituição Federal de 1988 encerra 

regra aparentemente absoluta, no sentido de proibir a admissão de toda e qualquer 

prova ilícita, seja ela produzida por autoridade ou particular em processo penal ou 

não. Diz-se aparentemente porque, como já vimos, nenhum direito pode ser 

entendido como absoluto, havendo sempre limites imanentes derivados da 

convivência com outros direitos de igual estatura ou das justas exigências da moral, 

da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática (art. 29 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem). De modo que o dispositivo deve ser 

entendido também como relativo.  

                                                                                                                                                                                     
248 NERY JUNIOR, Nelson. “Proibição de prova ilícita - novas tendências do direito”, p. 16. 
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Assim, pela teoria 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. 

 

 

 

4.4.2.1. As provas ilícitas e a teoria da proporcionalidade 

 

 

Através da teoria da proporcionalidade busca-se estabelecer um ponto de 

equilíbrio entre os interesses da sociedade em punir o criminoso e o de defender os 

direitos fundamentais do indivíduo. 

Tal corrente reconhece, a priori, a inconstitucionalidade da prova ilícita; 

contudo, cotejando-a com o mal causado à sociedade pelo criminoso, estabelece um 

juízo de admissibilidade ou não. 

No posicionamento de Ada Pellegrini Grinover: 
Trata-se, portanto, de uma questão de proporcionalidade entre a infringência 

à norma e os valores que a produção da prova pode proteger, por intermédio do 
processo. Assim, por exemplo, na Alemanha Federal foi recentemente considerada 
legítima, porquanto processualmente admissível, válida e eficaz, gravação 
clandestina de entendimentos feitos com a finalidade de extorsão. A própria vítima 
da extorsão gravou clandestinamente a conversa e a prova foi colhida em juízo pelo 
fundamento de que sua produção seria razoável, para que se chegasse a punir o 
criminoso. Haveria um equilíbrio, uma proporcionalidade entre a ilicitude da colheita 
da prova e a finalidade a que tendia a gravação.250 

A primeira decisão da Corte Constitucional alemã sobre o assunto, foi 

proferida em 16 de março de 1971 e manifestou-se nos seguintes termos: 

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que 
seja atingido o fim almejado. O meio é adequado, quando com o seu auxílio se 
pode promover o resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador não 

                                                                                                                                                                                     
249 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 100. 
250 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal, p. 101. 
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poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria um meio não 
prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a direito fundamental. 251 

Adalberto Aranha propõe para esta teoria uma nova denominação: a do 

interesse preponderante, e justifica: 

Em certas situações, a sociedade, representada pelo Estado, é posta diante 
de dois interesses relevantes, antagônicos e que a ela cabe tutelar: a defesa de um 
princípio constitucional e a necessidade de perseguir e punir o criminoso. A solução 
deve consultar o interesse que prepondera e que, como tal, deve ser preservado.252 

Assim, a teoria da proporcionalidade defende que o interesse social ou 

público deve prevalecer sobre o particular ou privado, que de modo algum merece 

ser resguardado pela tutela legal, quando o particular faz mau uso do seu direito. 

A também chamada teoria do balanceamento ou da preponderância dos 

interesses em conflito, visa, nos sistemas que não admitem as provas ilícitas, 

permitir ao magistrado uma escolha entre os valores em conflito. Para adota-la, é 

necessário que a medida tomada seja adequada, necessária e proporcional: que 

seja a justa medida para a resolução do conflito com a plena realização da justiça. 

O princípio da justiça está consagrado como objetivo fundamental da 

República (art. 3°, inciso I, da Constituição Federal de 1988), estendendo os seus 

efeitos para todos os ramos do direito e não somente para o direito constitucional. 

No direito penal, ora se requer do magistrado a aplicação de penas justas 

compatíveis com o fato típico realizado, ora se admite a prova ilícita pro reo, não 

apenas pela aplicação do estado de necessidade, mas em face da teoria da 

proporcionalidade. Há, portanto, utilidade plena da prova ilegal, mas favorável ao 

réu, não sendo coerente com o direito, a condenação de um inocente e a liberdade 

do verdadeiro culpado, apenas porque o meio de obtenção da prova não obedeceu 

ditames legais.253 

Buscando atualizar constantemente os textos legais e constitucionais, por 

meio da jurisprudência, a teoria da proporcionalidade tem por escopo encontrar o 

equilíbrio do razoável, ou seja, impedir ou reduzir a aplicação desarrazoada de leis 

vigentes, desconformes com a realidade social; equilíbrio que muitas vezes parece 

distante da aplicação literal da lei. 

                                                           
251 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.61. 
252 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal, p. 64. 
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O direito à conservação íntegra da intimidade cede em razão de 

interesses mais relevantes, não havendo justificativa para admiti-lo, sempre, em 

detrimento de quaisquer outros direitos igualmente consagrados. 

Conforme Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça, a preocupação advinda 

do subjetivismo do órgão julgador estaria, principalmente, na real individualização 

dos valores em jogo, e, em função disto, tal teoria apenas deveria ser aplicada em 

situações especiais, com o fim de evitar resultados desproporcionais, desarrazoados 

e injustos aos olhos do julgador. 

Haveria duas facetas quanto à aplicação da teoria da proporcionalidade: 

uma se referiria à ponderação dos interesses em jogo, justificadores da exclusão da 

prova em benefício da privacidade; outra implicaria na admissão da prova ilícita, su-

perando as regras de exclusão, com o fim de equilibrar os interesses em jogo. Tanto 

serviria para proteger a intimidade, quanto se destinaria a prestigiar o direito à 

prova.254 

Bentham255 já ensinava que a importância da causa e a importância da 

prova para a decisão deviam ser um contrapeso para as limitações postas pela lei à 

investigação dos fatos, devendo-se escolher entre dois males, pois se trata de pesar 

e comparar o perigo que resulta à justiça em virtude da falta de provas, e o 

inconveniente que resulta aos indivíduos pelo incômodo a que estão sujeitos pela 

sua prática. 

Portanto, a efetiva realização da justiça é um direito e, sobretudo, uma 

necessidade do Estado Democrático de Direito, devendo, para tanto, ser utilizado 

com extrema cautela, repudiando-se, assim, o posicionamento que não admite tal 

teoria no ordenamento jurídico brasileiro. Especialmente no que toca à repressão ao 

crime organizado, ao tráfico de entorpecentes e aos crimes hediondos, reclama-se a 

aplicação desse princípio com o fim de realizar a justiça e de reprimir a atividade 

daquele que, intencionando o desentranhamento da prova, futuramente, venha a 

obtê-la ilicitamente, de caso pensado. 

Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho afirma que: 

                                                                                                                                                                                     
253 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 140. 
254 Id., ibid., p. 142. 
255 BENTHAM, Jeremias. Tratado de las pruebas judiciales, p. 358. 
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A prova ilícita só não deve ser admitida se violar norma constitucional ou 

um princípio geral da Constituição. Dentro dessa corrente, surgiu uma variação que 
vai ganhar força cada vez mais, e que consiste em admitir a prova, mesmo ilícita, 
se for a única forma de proteger outro valor fundamental. Trata-se de sopesar os 
interesses protegidos constitucionalmente e admitir a prova ilícita se sua produção 
for indispensável para a salvaguarda de outro interesse tutelado e mais valioso. É o 
chamado critério do proporcionalidade (Alemanha) ou da razoabilidade (Estados 
Unidos).256 

Portanto, a teoria da proporcionalidade, especialmente no que toca à 

necessidade, à adequação e à ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito, 

deve ser adotada no ordenamento jurídico brasileiro como forma de atenuar a 

aplicação absoluta da inadmissibilidade das provas ilícitas, e, principalmente, no que 

se refere às interceptações telefônicas lato sensu, onde tal teoria encontra a sua 

maior expressão, amenizando, desta forma, as injustiças realizadas no caso 

concreto, diante da aplicação literal da norma. 

Nelson Nery Junior257, entendendo pela prevalência da teoria da 

proporcionalidade, afirma que não devem ser aceitos extremos: nem a negativa 

peremptória de se emprestar validade e eficácia à prova obtida sem o conhecimento 

do protagonista da gravação sub-reptícia, nem a admissão pura e simples de 

qualquer gravação fonográfica ou televisiva. 

A interferência na vida privada deve ser imprescindível para provar o fato, 

avaliando-se a proporcionalidade por alguns critérios, como a gravidade da pena 

que será imposta ao acusado e a importância da causa, que pode decorrer da 

gravidade do fato, do interesse público no êxito do processo e do perigo da 

reiteração. Como exemplo, Valéria Diez Scarance Fernandes Goulart cita um caso 

relatado pelo Juiz  Dieter  Grimm, do  Tribunal  Constitucional  Federal  da 

Alemanha, em palestra proferida em 5 de setembro de 1991, na Faculdade de 

Direito da UFRS: 

Um facínora, autor de vários homicídios, não deixou nenhuma prova a não 
ser um diário íntimo em que registrava a forma de execução das vítimas. Tal diário 
foi apreendido e seu conteúdo serviu de base para a condenação do homicida. A 
despeito da violação do princípio constitucional da intimidade argüida pelo acusado, 

                                                           
256 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. O processo penal em face da constituição: princípios 
constitucionais do processo penal, pp. 48-9. 
257 NERY JUNIOR, Nelson. “Proibição de prova ilícita - novas tendências do direito”, pp. 17-8. 
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o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha manteve a condenação com 
base no princípio da proporcionalidade.258 

 

Asencio Mellado259 também  ressalta que o princípio da proporcionalidade 

comporta algumas exigências: que  exista  uma  suspeita  de intensidade relevante; 

a indispensabilidade da medida para a investigação;  adequação  entre a 

intromissão no direito, a gravidade dos fatos e a pena a  ser  imposta, 

estabelecendo-se uma proporção entre a intromissão e a gravidade do fato 

investigado.260 

 

 

 

4.4.2.2. Críticas à teoria da proporcionalidade 

 

 

O primeiro questionamento seria em relação a quais interesses e valores 

poderiam, eventualmente, ser postos em confronto. Não se trata, simplesmente, de 

efetuar uma distinção entre interesses e valores reunidos em categorias, tais como 

privados, públicos ou coletivos. Pois, em tese, qualquer contraposição se afiguraria 

factível, nos termos dessa classificação, seja de um interesse privado com um 

interesse público, seja entre dois interesses públicos, ou até mesmo de interesses 

privados entre si. Por outro lado, este enfoque poderia levar à associação do 

interesse público com a busca desenfreada da verdade, dogma que restou 

superado. O processo penal, como premissa, deve ser encarado sob o enfoque da 

liberdade.261 

                                                           
258 Érico Bergmann apud GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal, pp. 
107-8. 
259 MELLADO, Asencio. Prueba prohibida y prueba preconstituida, pp. 96-7. 
260 Interessante observar é que a Lei das Interceptações telefônicas, utilizou estes mesmos critérios para permitir 
a interceptação legal. 
261 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interpretações telefônicas e gravações clandestinas, 
p.71. 
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A maior crítica a essa teoria consiste no extenso subjetivismo conferido 

ao órgão julgador, devido à impossibilidade de se normatizarem todas as situações 

em que seja necessária a aplicação da proporcionalidade. 

Em função das incertezas e da insegurança jurídica advinda da ausência de 

tipificação legal, muitos são os doutrinadores que a rejeitam, acolhendo 

simplesmente a tese da inadmissibilidade das provas ilícitas, no processo, a 

qualquer custo. 

A teoria encerra um subjetivismo, decorrente da impossibilidade de 

enunciação dos seus elementos essenciais - interesses e valores - num plano 

abstrato. Sua aplicação jurisprudencial reveste-se de algumas incertezas. Por isso, 

não é de causar estranheza o ceticismo daqueles que vêem na teoria da 

proporcionalidade um parâmetro excessivamente vago e perigoso para uma 

satisfatória sistematização das vedações probatórias. Sem dúvida, existe o perigo de 

que os juízes, na definição do fato singular, venham a orientar-se somente com base 

nas circunstâncias particulares do caso concreto e percam de vista as dimensões do 

fenômeno no plano geral. 

Cappelletti262 comunga da mesma preocupação com relação à sua aplicação 

judicial, mas admite que sua utilização poderia transformar-se num importante 

instrumento para salvaguarda e a manutenção de valores conflitantes, desde que 

aplicado em situações tão extraordinárias, que levariam a resultados 

desproporcionais, inusitados e repugnantes, se inadmitida a prova ilicitamente 

colhida. 

Luís Roberto Barroso posiciona-se: 

O entendimento flexibilizador dos dispositivos constitucionais citados, além de 
violar a dicção claríssima da Carta Constitucional, é de todo inconveniente em se 
considerando a realidade político-institucional do País. Não se ignora que a 
atividade interpretativa, embora se almeje neutra, nunca é objetiva. A valoração das 
questões envolvidas é inerente à atividade jurídica e seria ingenuidade acreditar 
diferente. Entretanto, como já deixamos averbado em outra oportunidade, a 
interpretação gramatical do texto constitucional traça os limites dentro dos quais o 
intérprete exercerá o seu ofício. Embora seja mesmo difícil que um vocábulo tenha 
significação inequívoca, há sentidos mínimos que devem ser respeitados, sob o 
risco de se perverter o seu papel de transmissor de idéias e significados. 

E conclui: 

                                                           
262 apud id., ibid., p. 72. 
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Embora a idéia da proporcionalidade possa parecer atraente, deve-se ter 

em linha de conta os antecedentes do País, onde as exceções viram regra desde 
sua criação (vejam-se, por exemplo, as medidas provisórias). À vista da trajetória 
inconsistente do respeito aos direitos individuais e da ausência de um sentimento 
constitucional consolidado, não é nem conveniente nem oportuno, sequer de lege 
ferenda, enveredar por flexibilizações arriscadas.263 

Quanto aos argumentos de que a teoria da proporcionalidade dá margem à 

excessiva influência de fatores subjetivos e, por conseguinte, à emergência do 

arbítrio judicial, Barbosa Moreira264 se manifesta que são freqüentes as situações em 

que a lei confia na valoração (inclusive ética) do juiz para possibilitar a aplicação de 

normas redigidas com emprego de conceitos jurídicos indeterminados, com o de 

“bons costumes”, “mulher honesta” ou “de interesse público”.  

Haveria, evidentemente, critérios balizadores para a atuação do juiz, não 

sendo possível que a aplicação da teoria da proporcionalidade deva ser estendida a 

todo o preço e para qualquer caso. Somente em casos excepcionais e de extrema 

gravidade é que se justificaria o acolhimento da prova ilícita. Sérgio Demoro 

Hamilton265 cita, à guisa de exemplo e sem a mínima preocupação de esgotar as 

infrações penais em que ele poderia encontrar aplicação, os chamados crimes 

hediondos, como aqueles em que o juiz poderia não deixar impune o criminoso, 

aproveitando a prova obtida por meio ilícito. Acaso não seria mais justo sacrificar a 

intimidade de um seqüestrador para chegar-se à punição do criminoso? 

A decisão que viesse a admitir como válida uma  prova de tal natureza, 

exigiria, por certo, cuidadosa fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988), fazendo uma opção entre os valores em jogo, por mera aplicação 

do princípio da convivência das liberdades, sintetizado no brocardo segundo o qual o 

meu direito termina onde começa o de outrem. 

O segundo momento regulador do eventual arbítrio judicial residiria na 

possibilidade de a decisão ser enfrentada mediante recurso, criando-se a partir daí 

uma jurisprudência que serviria de critério indicador para casos futuros. 

                                                           
263 BARROSO, Luís Roberto. “A viagem redonda: habeas data, direitos constitucionais e as provas ilícitas”, p. 
162. 
264 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A constituição e as provas ilicitamente adquiridas”, p. 13. 
265 HAMILTON, Sergio Demoro. “As provas ilícitas, a teoria da proporcionalidade e a autofagia do direito”, p. 
59. 
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Para Paulo Bonavides266, o princípio da proporcionalidade se projeta 

sobre o princípio da unidade da Constituição, mediante o qual se estabelece que 

não pode haver interpretações contraditórias entre normas constitucionais, evitando, 

assim, que o conteúdo de uma possa negar o da outra. Nesse sentido, o jurista 

assevera que a teoria da proporcionalidade objetiva levar a justiça ao caso concreto, 

após submeterem-no a reflexões dos prós e contras, a fim de averiguar se na 

relação entre meios e fins houve adequação. 

Dessa forma, a subjetividade do juiz atua constante e inevitavelmente no 

modo de dirigir o processo e de decidir; se pretendêssemos eliminá-la de todo, 

seríamos forçados a substituir por computadores os magistrados de carne e osso. 

                                                           
266 Apud VIÉGAS, Rommel Cruz. “As provas ilícitas e o princípio da proporcionalidade”, p. 228. 
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Toda sentença, para ser tido como justa, 
deve ser a expressão fiel da verdade; ... 

verdade e justiça se confundem nas 
sentenças. 

Antônio Dellepiane 



  
 

 

Capítulo 5.1. As implicações processuais das provas ilícitas por 
derivação 

 

 

Pelo que já foi exposto, verifica-se a dificuldade de rejeitar a contaminação 

da prova derivada, uma vez que esta decorre diretamente da prova vedada. A 

ilicitude, compara Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça, agiria como um elemento 

químico maléfico contaminador de todo o recipiente que seja nela lançado. Seria 

como uma mistura homogênea em que fosse impossível a realização de uma 

decantação, como por exemplo, a água e a areia.267 

Entretanto, ainda devem ser analisadas as inúmeras conseqüências que 

podem surgir da problemática das provas ilícitas, como o valor que lhes será 

atribuído. 

Observe-se que é através do exame da motivação da sentença que se torna 

viável apurar a utilização, pelo julgador, de provas vedadas pelo ordenamento. 

Como a sentença deve conter, necessariamente, uma referência às provas e ao 

raciocínio formado a partir delas, pelo sistema do livre convencimento motivado, será 

fácil constatar a relevância causal da transgressão à proibição probatória. 

É possível argumentar-se que a influência exercida sobre o convencimento 

por uma prova ilícita nem sempre pode ser assim detectada, e por isso, a posição 

mais radical recomenda o desentranhamento dos autos dos registros referentes às 

provas ilícitas, para que o magistrado sequer tenha contato com elas.268 

Essa inclusive tem sido a orientação do Supremo Tribunal Federal em 

hipóteses de gravações clandestinas de conversas telefônicas269. Nesse sentido há 

a proposta formulada pela Comissão do Ministro da Justiça, alterando a redação 

atual do art. 157 do Código de Processo Penal, com a inclusão do seguinte 

                                                           
267 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 77. 
268 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 167. 
269 RTJ 84/609, 110/798. 
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parágrafo único: Serão desentranhados dos autos os registros que contiverem 

provas ilícitas. 

Entretanto, se o desentranhamento não foi feito e a sentença estiver 

claramente amparada por uma prova ilícita, a hipótese não será de vício de 

motivação (e que deve levar à invalidade da decisão), mas de erro de julgamento, 

que poderá levar à reforma da sentença em sede de apelação. 

Tal erro poderá conduzir à reforma da sentença porque, em semelhante 

situação, dois outros princípios do nosso ordenamento hão de ser observados: em 

primeiro lugar, o que veda a reformatio in pejus contra o réu (art. 617 Código de 

Processo Penal) e, de outro lado, a garantia do duplo grau de jurisdição. 

Assim, em observância ao primeiro princípio, se a prova inadmissível 

indevidamente utilizada tiver sido favorável à defesa, somente com recurso da 

acusação sobre tal ponto é que o tribunal ad quem estará habilitado a reformar a 

sentença. 

Ao contrário, sendo a prova inadmissível utilizada para condenar ou agravar 

a situação do réu, cumpre fazer uma distinção quanto aos efeitos do reconhecimento 

da imprestabilidade da prova: se, com a sua supressão, for possível a absolvição, ou 

a redução da pena agravada, essa deve ser a solução, com a reforma da sentença. 

Mas se mesmo sem a prova inadmissível, houver base para se manter a 

condenação ou o agravamento da pena, a invalidação deve ser decretada, para que 

outra sentença possa ser proferida, somente com base nas provas admissíveis, 

assegurando-se o duplo grau de jurisdição em favor da defesa. 

Nos julgamentos pelo Júri, onde vigora o sistema da íntima convicção, a 

solução é mais evidente: tais provas não podem ser referidas em plenário, sob pena 

de dissolução do Conselho de Sentença ou de anulação do julgamento, se o fato só 

for reconhecido posteriormente.270 

Tarefa indelegável do magistrado consiste em realizar um juízo de valor 

diante de determinadas questões de fato apresentadas durante o julgamento. 

                                                           
270 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, p. 168. 
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A valoração das provas ilícitas na instrução criminal decorrerá da posição 

adotada pelo juiz quanto a admissibilidade das provas ilícitas e ilícitas por derivação 

como forma de convencimento.271 

Entendemos que a valoração dessas provas, devidamente carreadas aos 

autos, resulta no efetivo cumprimento do preceito constitucional garantidor do direito 

à prova, ínsito no direito de ação e de defesa, do contraditório e do devido processo 

legal. 

Antônio Magalhães esclarece que: 

No momento da valoração se tornam concretos os efeitos das regras de 
legalidade na obtenção e incorporação das provas ao processo, pela proibição 
imposta ao julgador de apreciar os elementos eventualmente introduzidos com a 
valoração dessas normas. ... 

Além dessa forma mais evidente de participação no momento da valoração 
num processo de estrutura contraditória, em que se reconheça aos interessados no 
provimento o direito à prova, é inegável que a função do julgador encontra-se 
estritamente vinculada à atividade probatória permitida e desenvolvida pelas partes, 
pela obrigação de apreciar, efetivamente, todo o material introduzido no processo 
como decorrência daquele direito. Desse modo, representa a valoração não só a 
fase conclusiva do procedimento probatório, mas igualmente o ponto de 
observação privilegiado para aferir-se a efetividade do direito das partes a influir no 
acertamento dos fatos.272 

É na quarta fase da atividade processual, posterior à propositura, 

admissibilidade e produção das provas, o momento pelo qual se efetivam as 

garantias constitucionais, uma vez que seria inócuo assegurar às partes o direito à 

prova, se não se culminasse nenhuma sanção ao juiz que não a valorasse.  

Vigora, atualmente, como já visto, o sistema do livre convencimento 

motivado por meio do qual será passível de nulidade toda decisão que não justifique 

as razões pelas quais se chegou à conclusão judicial, nos termos do art. 93, inciso 

IX da Constituição Federal de 1988. 

                                                           
271 Segundo Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça, os defensores da admissibilidade das provas ilícitas 
conferem um valor graduado a essas provas em casos de extrema relevância, justificadoras da aplicação da teoria 
da proporcionalidade, permitindo-se, assim, a limitação a um direito fundamental, ainda que não haja qualquer 
autorização constitucional. Todavia, para aqueles que não admitem as provas ilícitas, independentemente dos 
motivos pelos quais estas assim forem obtidas, ou ainda, sem a análise apurada das questões de fato circunscritas 
ao caso, não é conferido valor algum a estas provas, tendo por conseqüência a inaptidão para a formação do 
convencimento judicial, sendo imediatamente desentranhadas para evitar qualquer influência na decisão do 
julgador. MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 35. 
272 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, pp. 160-1. 
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Todas as provas e alegações feitas pelas partes no curso do processo 

devem ser analisadas e referenciadas na sentença, que é o instrumento finalizador 

do processo, sob pena de se violarem as garantias constitucionais.273 

Como já explicitado, o sistema do livre convencimento motivado confere ao 

julgador uma discricionariedade, desde que amparado nas alegações e provas 

carreadas aos autos, nesse ponto se diferenciando da arbitrariedade. 

 

 

5.1.1. A prova ilícita por derivação não exclusiva 

 

 

Uma discussão freqüente se relaciona à possibilidade da prova derivada da 

ilícita ser obtida de outra forma. Nesse caso, esta não poderia ser considerada ilícita, 

e por conseqüência inapta a formação do convencimento judicial, uma vez que 

proveniente de outra fonte lícita, transmitiria a esta a sua qualidade. 

Existindo outras provas fundamentadoras do direito material e embasadoras 

da formação do convencimento judicial, logicamente a única prova derivada, tida por 

ilícita, não acarretará a nulidade do processo e do julgamento. Nesse caso não se 

trata de prova exclusiva, havendo um conjunto probatório desencadeador do 

provimento final. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal: 

Habeas Corpus. Prova lícita. Escuta telefônica. Fruits of the poisonous tree. 
Não acolhimento. É que a interceptação telefônica - prova tida por ilícita até a 
edição da Lei n° 9296, de 24/7/1996 -, que contamina as demais provas que dela 
se originam -, não foi a prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, 
mas somente veio a corroborar as outras licitamente obtidas pela equipe de 
investigação policial.274 

                                                           
273 A motivação das decisões judiciais possibilita às partes, a análise do raciocínio lógico em que se fundamentou 
o juízo. Portanto, a motivação das decisões judiciais quanto à valoração das provas é um dever do magistrado em 
observância à Constituição. MENDONÇA, Rachel P. Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 
37. 
274 HC n° 74.530, julgamento em 12.11.1996, l. Turma, Relator Ministro Ilmar Galvão. 
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E, ainda, o Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus já citado275, 

entende que a admissão da prova vedada não gerará a nulidade do processo, se a 

condenação não estiver fundada exclusivamente nela. 

Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho informa que: 

Não há dúvida que esse temperamento que o STF vem buscando é a melhor 
maneira de resolver o problema da contaminação, de modo que se encontre a 
medida certa para proteger a intimidade, sem que se tenha de tornar a Justiça 
extremamente cega ao ponto de rejeitar o que é evidente.276 

Corroborando com este entendimento, transcreve-se parte do voto do 

Ministro Sydney Sanches em que, não obstante admita a inteira validade das demais 

provas, considera equivocado entender-se como prova ilícita a gravação por 

interceptação telefônica, exemplificando da seguinte forma: 

Imagine-se a hipótese de determinado marido procurar a polícia, 
comunicando que a sua esposa foi seqüestrada. Desconfiada, a autoridade policial, 
sem autorização judicial (se é que esta pode ser dada) inconstitucionalmente 
intercepta uma ligação telefônica entre o mesmo marido e sua amante, durante a 
qual confessa haver assassinado sua esposa. 

Depois disso, a polícia, mediante outras diligências, encontra o cadáver da 
vítima, exuma-o, verifica que os projéteis que a mataram correspondem ao calibre 
da arma usada, apreende-a, procede a exame de balística positivo, ouve 
testemunhas, que assistiram ao crime e, apontaram o marido como executor e, 
ainda, obtém a confissão deste. Depois, esses dados, meramente informativos do 
inquérito, são confirmados em Juízo, em instrução válida, com observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. E sempre com a confissão do marido. 
E tudo em perfeita harmonia. 

Se se entender, em casos como esse, que o ato inicial da interceptação 
telefônica, pela polícia, praticado inconstitucionalmente por constituir prova ilícita, 
inadmissível, por isso mesmo, em Juízo, contamina todos os demais elementos 
probatórios obtidos licitamente, inclusive a confissão judicial do réu, em perfeita 
harmonia com os elementos de convicção então, jamais se poderia punir um crime 
como esse. E nenhum outro cuja apuração tenha começado com prova ilícita. E a 
conseqüência será, sempre e sempre, a absolvição do autor do delito, o que, data 
vênia, me parece um rematado contra-senso.277 

Desta forma, se a decisão condenatória estiver fundada em fatos ou provas 

independentes, autônomos, distintos da prova ilícita, não há que se falar em 

contaminação e muito menos em nulidade do processo, uma vez que a formação do 

conjunto probatório - por outras provas lícitas - impede que seja anulado o processo. 

                                                           
275 HC n° 69912-0. Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 30.06.1993. 
276 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. O processo penal em face da constituição: princípios 
constitucionais do processo penal, p. 53. 
277 STF. AP n° 307-3. Relator: Min. Ilmar Galvão; voto do Min. Sydney Sanches. 
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Infere-se que o cumprimento absoluto e irrestrito da teoria fruits of 

poisonous tree acarretaria, inevitavelmente, a fraude processual, no sentido de que 

os próprios acusados com o fito de livrarem-se da condenação, forjariam provas 

ilícitas, anulando-se, conseqüentemente, o processo. 

Não é razoável desconsiderar todo o processo quando o Poder Judiciário 

está fundado em um vasto conjunto probatório lícito, apenas tendo por ilícita uma 

única prova que deverá ser desconsiderada. 

Nisto, assente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal278, 

havendo um conjunto probatório justificador da condenação, esta terá procedência, 

tendo por certo que a prova ilícita não deverá fundamentar a sentença condenatória 

face à pluralidade de provas, sendo, conseqüentemente, desentranhada. 

5.1.2. A admissibilidade da prova ilícita por derivação exclusiva 

 

 

A controvérsia quanto à validade e à conseqüente admissibilidade das 

provas derivadas da ilicitude acentua-se quando são o único meio de provar o direito 

material alegado e, portanto, exclusivas. 

No caso Olmstead vs. United States, de 1928, por votação apertada (5 a 4), 

a Suprema Corte decidiu que a escuta telefônica de conversas entre quadrilheiros 

de uísque (bootteggers) não era ilegal, pois o grampeamento não se achava dentro 

dos limites da Emenda IV. Os juízes norte-americanos Brandeis e Holmes refutaram 

prova formada ou produzida ilegalmente como imperativo da integridade judiciária. 

Asseverou Brandeis, nessa oportunidade, que: 

Um Juiz digno desse nome não pode, no momento em que condena o autor 
de um crime e assim reafirma um império da lei, utilizar as provas da culpabilidade 
que alguém tenha obtido violando a lei, cometendo crimes ou servindo-se do fruto 
de crimes cometidos por outros, a autoridade ensina o desprezo pela lei e encoraja 
a anarquia. Declarar que na repressão dos crimes os fins justificam os meios, ou 
seja, que o Juiz pode valer-se da prática de um crime para reprimir outro, teria 
efeitos desastrosos para nossa sociedade.279 

                                                           
278 Vejam-se os julgados do Supremo Tribunal Federal: HC n° 75.892-RJ; RE n° 222.204SP; RHC n° 74.807-
MT, RHC n° 8.560-RJ; HC n° 74.599-SE. 
279 apud PRADO, Robervani Pierin do. “Provas ilícitas no processo penal”, p. 214. 
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Assim, a doutrina que sustenta a invalidade das provas derivadas 

fundamenta o seu posicionamento na proteção dos direitos e liberdades individuais, 

com o fim de impedir que, por via transversa, se viole o disposto no seu art. 5°, 

inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, ou seja, se se vedou expressamente a 

admissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos, não se poderia 

acatar como válida, nem como forma de convencimento judicial, uma prova que, não 

obstante secundária, tivesse emanado de uma ilicitude originária. 

A prova obtida por meio ilícito, portanto, vicia-se por manifesta nulidade, não 

podendo figurar validamente em qualquer processo judicial. Dessa forma, no 

processo criminal, se for ela o único elemento de instrução constante da denúncia, 

impõe-se, como via de conseqüência, o trancamento da ação penal.280 

Discorda-se do posicionamento supracitado, tendo em vista que se preza 

pela proporcionalidade dos valores em conflito e não pela aplicação irrestrita do 

preceito constitucional. 

Seguindo linha oposta à acima explanada, nova corrente doutrinária e 

jurisprudencial tende a admitir as provas derivadas da ilicitude originária, quando a 

circunstância de fato autoriza a aplicação da teoria da proporcionalidade. 

Não obstante o posicionamento absoluto da Constituição Federal de 1988, 

emanado em função de uma interpretação literal do seu texto, vede qualquer 

produção de provas obtidas por meios ilícitos, a tendência moderna consiste na 

admissão das provas derivadas, se verificados os mesmos critérios e princípios 

adotados na aplicação das provas ilícitas. 

O Superior Tribunal de Justiça, através do voto do Ministro Adhemar Maciel, 

esclarece que: 
A jurisprudência norte-americana não tem sido unânime em torno da 

denominada Exclusionary Rule, isto é, da regra ou princípio da exclusão do 
processo de prova obtida ilicitamente. Inclina-se, como bem observa Ada Pellegrini 
Grinover, pela razoabilidade (Reasonableness). A Exclusionary Rule se 
desenvolveu sobretudo na interpretação da Emenda Constitucional IV, que veda 
buscas e apreensões desarrazoadas. Suas raízes históricas estão no Semanyne's 
case (1603) e Entick v. Carrington (1705). ... 

Numa análise apressada da jurisprudência americana anterior a 1987, pode-
se constatar que a Exclusionary Rule não é tomada em termos absolutos. Como em 

                                                           
280 BARROSO, Luís Roberto. “A viagem redonda: habeas data, direitos constitucionais e as provas ilícitas”, p. 
161. 
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termos absolutos não é tomada na Alemanha, e não deve ser no Brasil. Além de 
casos gritantes de proteção individual, pode haver, no outro prato da balança, o 
peso do interesse público a ser preservado e protegido. 

Na própria Alemanha, como ainda noticia a professora Ada Pellegrini 
Grinover, as provas ilícitas não são sempre afastadas de plano. Sua contaminação, 
é assim, relativa. Adota-se o "Princípio da Prioridade ou Relatividade" 
(Verhältnismässigkeitsprinzip).281 

 

O Ministro Adhemar Maciel, em outro trecho de seu voto, oferece duas 

razões para denegar a ordem deste Habeas Corpus: 

O primeiro, a interpretação literal, se levada para esse caminho do 
absolutismo, seria ilógica, fora do sistema, o que, a rigor, é contra a própria 
hermenêutica, e seus princípios de aplicação do Direito, o que não se concebe. A 
interpretação tem que ser do contexto, não do texto. O inciso XI do artigo 5° da CF 
... fala da inviolabilidade do lar. Não há coisa mais sagrada que a sua casa. É o seu 
reino, o seu feudo, o seu mundo, e nem por isso está imune a uma investigação, a 
uma violação, em dois casos, o do flagrante delito e o do socorro. Quer dizer, até 
na casa, na residência, abre-se exceção. Como não se fazer exceção para o 
problema da interceptação telefônica? 

O inciso XII, em que se baseia a impetração, para dizer que a sua aplicação 
está dependendo de regulamento por legislação ordinária, só tem lugar sem a 
observância do sistema constitucional, e cairia em outro absurdo, o de que um texto 
feito em defesa da sociedade, do homem de bem, deve ser utilizado para proteger 
um marginal.282 

 

Adotando-se uma interpretação que solucione as aparentes 

incompatibilidades apresentadas pelos dispositivos constitucionais, confere-se ao 

juiz a possibilidade de resolver qual dos interesses em conflito deva ser sacrificado, 

não havendo qualquer razão para a crítica conferida a esta teoria, em função do 

subjetivismo conferido ao órgão do Poder Judiciário uma vez que todas as decisões 

devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988. E, ainda, adota-se, no sistema, o princípio implícito 

do duplo grau de jurisdição, possibilitando o reexame da decisão, diante do natural 

inconformismo do vencido. 

 

 

 

                                                           
281 HC n° 3.982. Relator Min. Adhemar Maciel, julgado em 05.12.1995. 
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5.1.3. A prova ilícita pro reo 

 

 

 

A prova ilícita, quando pro reo, vem sendo admitida com tranqüilidade, em 

homenagem ao direito de defesa e ao princípio do favor rei. Tal posição mitiga o 

rigor da inadmissão absoluta das provas ilícitas.  

Neste caso, quando o acusado 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, devendo prevalecer este. Além disso, há autores que entendem 

haver uma excludente de ilicitude, de modo que a prova obtida pelo acusado é 

lícita283. 

Ada Pellegrini Grinover esclarece que: 

Aliás, não deixa de ser, em última análise, manifestação do princípio da 
proporcionalidade,  a  posição  praticamente unânime que reconhece a 
possibilidade de utilização, no processo penal, da prova favorável ao acusado, 
ainda que colhida com infringência de seus direitos fundamentais. Trata-se da 
aplicação  do  princípio  da  proporcionalidade na ótica do direito de defesa, 
também  constitucionalmente  assegurado,  e de forma prioritária no processo 
penal, informado  pelo  princípio  do  favor rei. Mas a justificativa para a aceitação 
da prova ilícita pro reo também reside em ponderações de caráter político, 
porquanto  sua  rejeição  poderia  estimular  investigador desleal, que teria 
interesse  em obtê-la  intencionalmente  contra as prescrições legais, 
estabelecendo assim as premissas para a sua exclusão, e quiçá, para a sua 
condenação.284 

 

A aplicação da teoria da proporcionalidade, também garantido 

constitucionalmente, e de forma prioritária no processo penal, onde impera o 

princípio do favor rei, é de aceitação praticamente unânime pela doutrina e pela 

jurisprudência.285 

                                                                                                                                                                                     
282 HC n° 3.982, Relator Min. Adhemar Maciel, julgado em 05.12.1995. 
283 NERY JUNIOR, Nelson. “Proibição de prova ilícita - novas tendências do direito”, p. 18. 
284 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual, p. 62. 
285 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal, p. 64. 
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Quanto ao assunto, as Mesas de Processo Penal do Departamento de 

Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tomaram 

o seguinte posicionamento: 

Súmula 50 - Podem ser utilizadas no processo penal as provas ilicitamente 
colhidas, que beneficiem a defesa. 

 

Até mesmo quando se trata de prova ilícita colhida pelo próprio acusado, 

tem-se entendido que a ilicitude é eliminada por causas de justificação legais da 

antijuridicidade, como a legítima defesa. 

Apesar do dispositivo constitucional, inadmitindo a prova ilícita no processo, 

não se aplica ele aos casos em que a obtenção de prova ilícita se constitui numa 

forma de legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, que admite até o 

sacrifício do direito à vida. 

Concorrendo as circunstâncias caracterizadoras da legítima defesa, 

qualquer direito pode ser violado sem que haja crime, inclusive o direito à 

privacidade. É assim porque, mesmo constituindo-se a violação em fato típico, não 

será fato antijurídico. 

Assim, concordamos com Maria Cecília Pontes Carnaúba286, quando afirma 

que havendo legítima defesa, a prova colhida ilicitamente é admissível no processo, 

pois a ausência de antijuridicidade, que beneficia a legítima defesa, exclui a ilicitude 

da coleta da prova. Ademais, seria absurdo entender que, numa situação de defesa 

legítima, a vítima encontrasse respaldo legal para violar o direito à vida de seu 

agressor, mas não o direito de privacidade. 

Para Alexandre de Moraes287, é possível vislumbrar a possibilidade de 

utilização de uma gravação realizada pela vítima, sem o conhecimento de um dos 

interlocutores, que comprovasse a prática de um crime de extorsão, pois o próprio 

agente do ato criminoso, primeiramente, invadiu a esfera de liberdades públicas da 

vítima, ao ameaçá-la e coagi-la. Essa, por sua vez, em legítima defesa de suas 

liberdades públicas, obteve uma prova necessária para responsabilizar o agente.  

 

                                                           
286 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 79. 
287 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais, p. 263. 
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Em tais casos, Sergio Demoro Hamilton288 entende que o sujeito estaria em 

situação de verdadeiro estado de necessidade, outra causa excludente da 

antijuridicidade, vendo-se obrigado ao uso de prova ilícita em defesa da sua 

liberdade.  

Como exemplo, o autor cita o parágrafo único do art. 233 do Código de 

Processo Penal, que já previa a possibilidade da exibição em juízo, pelo respectivo 

destinatário, de carta particular, para a defesa de seu direito, ainda que sem 

consentimento do signatário. Em tal circunstância, a pessoa estaria ao abrigo de 

uma causa excludente de ilicitude, pois em verdadeira situação de estado de 

necessidade. 

Assim, para evitar uma condenação, o réu vê-se forçado a exibir 

correspondência, que a Constituição Federal de 1988 (art. 5°, inciso XII) protege 

como um valor absoluto, violando o seu sigilo. Entre a inviolabilidade da 

correspondência e o direito à liberdade prevalece este último. Isto nada mais é do 

que a aplicação da teoria da proporcionalidade. 

Assim, condena-se um inocente ou cumpre-se a determinação 

constitucional? Deve o juiz condenar um inocente, absolvendo conseqüentemente o 

verdadeiro culpado por ser a prova, base do seu convencimento, tida por ilícita? Ou 

deve o juiz não condenar o autor do fato ainda que tenha certeza da autoria e da 

materialidade do crime?289 

Estando a liberdade e a justiça em contraposição com o direito à intimidade, 

aqueles prevalecem por proteger um bem jurídico mais relevante, pois a defesa 

social e os direitos individuais devem estar sempre em equilíbrio. 

O Estado protege o indivíduo vedando que as penas passem da pessoa do 

condenado (art. 5°, inciso XLV, CF), garante aos litigantes em processo judicial ou 

administrativo o contraditório e a ampla defesa (art. 5°, inciso LV, CF), e ordena que 

ninguém possa ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (art. 5°, inciso LVII, CF). Claramente se extrai destes dispositivos o 

                                                           
288 HAMILTON, Sergio Demoro. “As provas ilícitas, a teoria da proporcionalidade e a autofagia do direito”, pp. 
55-6. 
289 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 86. 
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objetivo fundamental da República fundado na justiça e na liberdade, não 

podendo o Estado se insurgir contra esses valores supremos e condenar alguém 

que seja reputado inocente, apenas porque o meio de admissão das provas foi 

considerado ilícito. 

Isto porque determinados valores, ínsitos ao Estado Democrático de Direito, 

especialmente no que tange aos objetivos fundamentais da República, sobrepõem-

se em detrimento de outros, ainda que tidos como absolutos, diante da expressa 

previsão constitucional. 

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a inadmissibilidade das provas 

ilícitas como forma de convencimento judicial, diante do valor da justiça e da 

liberdade consubstanciados neste Estado Democrático, a doutrina é unânime em 

admitir tais provas. Caso contrário, tal atitude não estaria de acordo com o Estado 

Democrático de Direito que visa não só resguardar os direitos individuais, mas 

sobretudo, proteger os objetivos fundamentais da República.290 

No que se refere às declarações colhidas mediante violência física, estas 

não se enquadram na questão da prova ilícita porque não podem ser consideradas 

prova. Em caso de informações colhidas por esses métodos, o sujeito depoente 

encontra-se em alterado estado emocional em razão da forma arbitrária e agressiva 

como se toma o depoimento, de modo que o conteúdo deste resulta inteiramente 

comprometido e não merece a mínima credibilidade.291  

Em caso de tortura, o inocente se acha em posição muito pior do que a do 

culpado, porque tem tudo contra si: ou será condenado se confessar o crime que 

não cometeu ou será absolvido mas depois de sofrer tormentos que não mereceu. O 

culpado, entretanto, tem tudo a seu favor, pois será absolvido se suportar a tortura 

ou evitará os suplícios de que foi ameaçado sofrendo uma pena mais leve. Assim, o 

inocente tem tudo a perder e o culpado só pode ganhar.292 

A tortura é extremamente proibida no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme o art. 5°, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Ademais, o inciso 

XLVII estabelece a proibição de penas cruéis. Ora, se são proibidas as penas cruéis, 
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292 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, p. 37. 
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com muito mais razão são proibidos os meios de investigação cruéis, pois para a 

aplicação de uma pena pressupõe-se um culpado, e para a investigação é suficiente 

a existência de um suspeito.293 

Nesse sentido posiciona-se Fregapani294, ao afirmar que as provas obtidas 

com violência física não podem ser valoradas, nem na defesa. 

Em síntese, a Constituição Federal de 1988 é bastante exigente e não 

admite como válida nenhuma prova que, ainda que em circunstâncias normais possa 

ser válida, tenha sido obtida em razão de uma ilicitude inicial. Ainda que 

inadvertidamente o juiz as deixe ingressar nos autos, o efeito é a sua absoluta 

invalidade para fins de condenação. Todavia, em razão do princípio da inocência, 

admitimos, excepcionalmente, que a prova obtida ilicitamente possa ser utilizada pro 

reo.295 

 

 

 

5.1.4. A prova ilícita pro societate 

 

 

Quanto a admissibilidade da prova ilícita pro societate, discute-se a 

possibilidade de um membro do Ministério Público, no exercício do jus puniendi, 

poder utilizar uma prova expressamente vedada no exercício da acusação, com o 

fim de responsabilizar o infrator. 

Nesse aspecto, quase toda a doutrina manifesta-se contrariamente, 

podendo-se citar: Ada Pellegrini Grinover296 e Antonio Magalhães Gomes Filho297. 

Raros são os autores que admitem o emprego da prova ilícita a favor da acusação; 

                                                           
293 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 82. 
294 FREGAPANI, Guilherme Silva Barbosa. “Prova ilícita no direito pátrio e no direito comparado”, p. 233. 
295 Também nesse sentido: MACHADO, Agapito. “Prova ilícita por derivação”, p. 507. 
296 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual, p. 66. 
297 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, pp. 106-7. 
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parecem admiti-la: Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha298, Antônio Scarance 

Fernandes299 e Sérgio Demoro Hamilton300. 

Guilherme Silva Barbosa Fregapani assim se manifesta: 

É certo que, hoje, em nosso ordenamento jurídico, em hipótese alguma, a 
acusação se pode valer de provas obtidas por meios ilícitos. Em primeiro lugar, 
porque, neste conflito, o interesse individual prevalece sobre o interesse coletivo na 
apuração dos crimes, e a norma constitucional é clara nesse sentido. E, em 
segundo lugar, o aproveitamento dessas provas pelo Estado – leia-se titular da 
ação penal – constitui a utilização oficial de produto de crime, assim como o 
receptador, que adquire mercadoria que sabe ser roubada, conduta incompatível 
com a função de aplicar a lei e promover a justiça.301 

Criticando a corrente que só admite prova ilícita em favor da defesa, argüi 

Barbosa Moreira o seguinte: 

Se a defesa – à 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 dúvida 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.302 

A maioria da doutrina, como menciona Rachel Pinheiro de Andrade 

Mendonça303, sustenta a posição adotada pelo legislador constituinte, por meio da 

qual há expressa proibição quanto à admissibilidade destas provas. Outros 

fundamentos têm corroborado esse entendimento, sustentando que se tratam de 

valores positivados no capítulo dos Direitos e Garantias Constitucionais, não 

                                                           
298 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal, pp. 64-5. 
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303 MENDONÇA, Rachel Pinheiro de Andrade. Provas ilícitas: limites à licitude probatória, p. 35. 



 151
podendo o próprio Estado infringir esta limitação e adentrar na esfera individual 

protegida. 

Não obstante essa posição aparentemente se coadune com a ordem jurídica 

instaurada, não há dúvida em afirmar que, em certos casos, estaria autorizado o 

Ministério Público, titular do jus puniendi, a postular pela condenação com base em 

provas obtidas ilicitamente, podendo o órgão do Poder Judiciário admiti-la, desde 

que obedecidos os critérios justificadores da aplicação da teoria da 

proporcionalidade. 

Tal posicionamento se baseia na prudência do juiz, que apenas a utilizará 

quando não houver outro meio de prova, ou quando ocorrer uma situação 

excepcional, que autorize a admissão da prova ilícita pro societate, com o fim de 

proteger a ordem pública e a paz na sociedade. 

Quando a intenção é proteger a sociedade como um todo, não se tem em 

mente, a proteção de um ente abstrato, mas ao contrário, a cada um dos membros 

da coletividade individualmente. Portanto, quando se admite como forma de 

convencimento uma prova inicialmente contaminada pelo vício da ilicitude, se busca 

proteger a todos e a cada um dos jurisdicionados em particular que poderão vir a 

sofrer as conseqüências da atividade delituosa. 

Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça304 ressalta que há igualdade em 

ambos os pólos da relação processual, uma vez que, em última análise, se 

defenderiam os interesses dos indivíduos, personalizada ou conjuntamente, 

buscando a mesma proteção estatal. 

Com a admissão das provas ilícitas pro societate, visa-se resguardar a 

segurança jurídica, sendo, em certos casos, tão importante quanto a liberdade. Toda 

essa contraposição de valores resolve-se na aplicação reiterada da teoria da 

proporcionalidade, que expressará o sentimento de justiça. 

Entendemos que se aplica, mais uma vez, a teoria da proporcionalidade em 

que se confere ao magistrado prudente, o poder de avaliar o bem jurídico mais 

relevante no caso concreto. 
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O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o emprego da prova ilícita 

pro societate. No julgamento do Habeas Corpus n° 3.982-RJ (RSTJ 82/321), admitiu 

como válida, para embasar a acusação, prova ilicitamente obtida (no caso, 

interceptação telefônica autorizada antes da Lei n° 9.296, de 1996).305  

A própria Constituição tratou com extrema severidade os crimes de tortura, 

tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos (art. 5°, XLII), para 

combatê-los e, em vista do direito violado no caso concreto (por exemplo, a prova 

obtida com violação da intimidade), parece-nos admissível, com base na teoria da 

proporcionalidade, a utilização de prova ilícita pro societate, principalmente se tais 

crimes forem executados por organizações criminosas. Nesses casos, afasta-se a 

proibição das provas ilícitas em nome da segurança da coletividade, que também é 

direito fundamental e o Estado tem o dever constitucional de assegurar. 

 

 

 

5.2. A questão da nulidade processual 

 

 

Supondo que a prova, embora inadmissível, venha a ser admitida e 

produzida, ou até mesmo valorada, quais seriam as conseqüências dessa 

vulneração à regra constitucional? 

A Constituição Federal de 1988 explicitou a vedação às provas ilícitas no art. 

5°, inciso LVI, considerando-as inadmissíveis no processo, não tendo definido qual a 

conseqüência decorrente da introdução da prova vedada no processo.  

Alcançou-se, assim, pela via constitucional, uma conseqüência que não se 

poderia presumir a partir do sistema processual penal vigente, que sequer ensejaria 

a cominação de nulidade absoluta para as provas consideradas inadmissíveis. O 

mínimo que se poderia afirmar é que, portanto, o ingresso da prova ilícita no 
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processo, contra a Constituição, importa na nulidade absoluta dessas provas, que 

não podem ser tomadas como fundamento por nenhuma decisão judicial.306 

A produção em juízo da prova ilícita não deve ser admitida. Não se trata de 

problema de nulidade, mas de não aceitação da prova. Deve-se raciocinar como se 

a prova não tivesse sido realizada, sendo a solução mais correta o seu 

desentranhamento dos autos. 

Não há no Código de Processo Penal norma genérica a respeito do 

desentranhamento da prova ilícita. Aplica-se, por interpretação extensiva, o artigo 

145, inciso IV, que determina o desentranhamento de documento considerado falso. 

As interceptações telefônicas clandestinas constituem, no sistema 

processual penal, provas documentais e, se obtidas por meios ilícitos, devem ser 

também desentranhadas. 

O mesmo dispositivo serve, por analogia, para o desentranhamento de 

outras provas obtidas por meios ilícitos. 

Verifica-se que o sistema de nulidade do Código de Processo Penal ainda é 

um sistema taxativo, pelo qual o ato só é nulo quando a lei assim expressamente o 

declarar (nulla nullitas sine lege).  

Os arts. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e 500, inciso IV do 

Código de Processo Penal Militar, parecem abrigar as nulidades, quando 

consideram o ato nulo, pela omissão de uma formalidade que constitua elemento 

essencial do ato ou do processo. Mas essa nulidade dificilmente poderá ser aplicada 

ao tema das provas ilícitas, não só porque a expressão ‘formalidade essencial do ato 

ou do processo’ não se adequa ao caso, como ainda porque se trata de nulidade 

relativa, de nulidade que só será declarada desde que argüida e que o ato não tenha 

atingido o seu fim. O art. 572, inciso IV, do Código de Processo Penal, referindo-se 

expressamente ao inciso IV, do art. 564, mostra que se trata de nulidade sanável, o 

que não soluciona o problema das provas ilícitas.307 

A ilicitude original da prova transmite-se, por repercussão, a outros dados 

probatórios que nela se apoiem, dela derivem ou nela encontrem o seu fundamento 
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causal (na doutrina portuguesa: efeito-à-distância), contaminando outros 

elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos direta ou indiretamente de 

conduta inaceitável.308 

Trata-se de situação não-inédita no nosso ordenamento jurídico, como 

podemos observar no sistema das nulidades no direito processual penal, que adotou 

o princípio da causalidade, aliás, como reza o artigo 573, § 1° do Código de 

Processo Penal: a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que 

dele diretamente dependam ou sejam conseqüência, contaminando as provas em si 

mesmas lícitas, mas produzidas a partir de outra ilegalmente obtida. 

A ausência de formalidades legais exigidas para perfeição e aproveitamento 

dos atos probatórios somente ensejará a declaração de sua nulidade se resultar 

prejuízo para a acusação ou para a defesa, este é o princípio geral do art. 563 do 

Código de Processo Penal.  

A nulidade do ato probatório é uma sanção de natureza processual, no 

entanto, as conseqüências das provas ilícitas não se resumem a isso, visto que 

podem ensejar a qualquer tempo a revisão criminal (art. 621, incisos II e III) e uma 

justa indenização, nos termos do art. 630 e parágrafos, todos do Código de 

Processo Penal.309 

Analisando a teoria da tipicidade310 - inicialmente concebida em relação ao 

Direito Penal, de onde é possível extrair que a conduta que não se insere no tipo é 

juridicamente inexistente - as provas ilícitas, porque consideradas inadmissíveis pela 

Constituição, não são por esta tomadas como provas. Trata-se de não-ato, não-

prova, de um nada jurídico, que as remete à categoria da inexistência jurídica. 

A conseqüência da inexistência jurídica consiste em que o ato, carecendo 

dos elementos que o caracterizariam como ato processual, é ineficaz desde a sua 

origem. As provas ilícitas, portanto, devem ser consideradas como inexistentes e 

totalmente ineficazes, retroagindo sua ineficácia ao momento do seu nascimento. 
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Por isso, a prova ilícita não surte efeitos, em qualquer momento 

processual. Caso venha a ser admitida e produzida no processo, e até valorada pela 

sentença, o Tribunal, em grau de recurso, deve: desconsiderá-la, como de resto já 

determinou o Supremo Tribunal Federal o seu desentranhamento dos autos. Noutra 

decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a prova ilícita resultante 

de busca e apreensão efetuada sem mandado judicial, com invasão de domicílio, 

acarreta a absolvição do réu, por inexistência da prova do fato.311 

Em outros casos, se a sentença transitada em julgado baseou-se na prova 

ilícita, poderá ser decretada em revisão criminal a sua nulidade, em face da 

inexistência da prova. Em se tratando de habeas corpus, o Tribunal deverá anular a 

sentença, indicando as provas viciadas e determinando o seu desentranhamento, o 

mesmo se aplicando à sentença de pronúncia. 

No procedimento do júri, as provas ilícitas que tiverem ingressado no 

processo, mas ainda não foram levadas em consideração na pronúncia, o 

Presidente determinará o seu desentranhamento. No caso de haver referência a 

elas em plenário, com violação ao contraditório previsto no art. 475 do Código de 

Processo Penal, o juiz deverá dissolver o Conselho de Sentença.  

A Constituição preocupa-se com o momento da admissibilidade, 

pretendendo claramente impedir os momentos sucessivos de introdução e valoração 

da prova ilícita. Mas suponhamos que a prova, embora considerada inadmissível 

pela Constituição, venha a ser admitida no processo. E que a prova ingresse no 

processo, vulnerando a regra constitucional. De duas, uma: ou partimos para a idéia 

de que nesse caso a atipicidade constitucional acarreta, como conseqüência, a 

nulidade absoluta e, portanto, no plano processual, a prova admitida contra 

constitutionem será nula e nula será a sentença que nela se fundar, ou então, numa 

interpretação mais consentânea com a norma constitucional, firmamos o 
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entendimento de que a Lei Maior, ao considerar a prova inadmissível, não a 

considera prova, tem-na como “não prova”, como prova inexistente juridicamente. 

Nesse caso será simplesmente desconsiderada. 

Assim como a noção de nulidade, a de admissibilidade (ou de 

inadmissibilidade) está referida à questão da validade e eficácia dos atos 

processuais: a atividade processual deve ser realizada segundo modelos traçados 

pelo legislador, cuja observância constitui a melhor forma de assegurar a 

participação dos interessados e a correção dos provimentos jurisdicionais. Por isso, 

somente a perfeição do ato, confere-lhe aptidão para produzir efeitos; ao contrário, a 

desconformidade leva à invalidade e ineficácia.312 Ao contrário da nulidade, que visa 

retirar os efeitos de um ato irregularmente praticado, a inadmissibilidade atua de 

forma antecipada, impedindo o ingresso no processo do ato irregular.313 

Surgindo uma prova ilícita, esta deverá ser expurgada do processo de modo 

que não venha a desvirtuar sua finalidade e, consequentemente, considerando que 

o Código de Processo Penal adotou o sistema da instrumentalidade das formas 

aliado ao princípio da causalidade, o magistrado sempre que declarar a nulidade ou 

inexistência de uma prova adquirida ou produzida em tais condições também tem o 

dever de assinalar quais os atos processuais que foram atingidos.314 

De fato, além de ilógico, também não é razoável que se admita como válidos 

outros atos decorrentes da prova ilicitamente produzida. Assim, como o que é nulo 

não pode produzir efeito (quod nullum este, nullus efectu producit), a nulidade do ato 

contamina os atos que dele dependam ou sejam conseqüência, de acordo com o 

princípio da causalidade, ocorrendo o que se tem denominado de nulidade 

derivada.315 

Antônio Magalhães Gomes Filho assenta as diferenças entre a nulidade e a 

inadmissibilidade nos seguintes termos: 

Enquanto a nulidade é pronunciada num julgamento posterior à realização do 
ato, no qual se reconhece sua irregularidade e, conseqüentemente, a invalidade e 
ineficácia, a admissibilidade (ou inadmissibilidade) decorre de uma apreciação feita 
antecipadamente, impedindo que a irregularidade se consume ... Sob um outro 
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ângulo, a declaração de nulidade não é automática e o ato praticado 
irregularmente pode mesmo vir a ser considerado válido e eficaz, se não ocorrentes 
determinados pressupostos legais para sua invalidação (v.g. a inexistência de 
prejuízo, a ocorrência de alguma convalidação); já a inadmissibilidade, por operar 
em momento anterior à pratica ou ao ingresso do ato no processo, impede a 
produção de qualquer efeito válido, aproximando-se mais da idéia de inexistência 
(jurídica) do ato vedado pela lei.316 

Dessa forma, nos posicionamos pela inexistência da prova, e não a sua 

nulidade. 

 

 

 

5.3. O conflito entre o interesse individual e o interesse coletivo 

 

 

A questão ora debatida culmina na seguinte encruzilhada do processo penal: 

de um lado, os argumentos da defesa social, na necessidade de conter a 

criminalidade cada vez crescente - muitas vezes incentivada pela impunidade – 

aliada ao direito da livre investigação e apreciação da prova - faculdade concedida 

ao julgador - para que possa formar sua convicção. Do outro lado está a ética que 

deve imperar no processo penal e as limitações que deveriam conter a tarefa 

probatória em limites aceitáveis, para que não agredissem direitos fundamentais. 

O princípio que concede liberdade na produção, aceitação ou aferição da 

prova fixa os fatos que constituem o objeto da prova e dos meios pelos quais se 

chega à prova, enquanto o princípio do livre convencimento do julgador concede-lhe 

a liberdade de consciência na formação de seu convencimento, impondo-lhe, como 

dever, recusar a prova obtida por meios moralmente inaceitáveis. 

Tal contradição provoca um sério impasse para o juiz, incumbido de proferir 

uma sentença justa, mas, ao mesmo tempo, encarregado de, presidindo o processo, 

promover-lhe a regularidade processual e assegurar-lhe a normalidade legal e o 

respeito aos direitos individuais. 
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Maria Cecília Pontes Carnaúba317 pondera que se o juiz se convencer do 

fato delituoso, assim como da culpabilidade do agente, fatalmente deverá condená-

lo às sanções estatais. Todavia, se as provas produzidas no processo forem ilícitas, 

o juiz será compelido a absolver o criminoso. Mesmo que esteja convencido da 

culpabilidade deste, ou ainda que a ação criminosa tenha sido altamente lesiva aos 

direitos dos demais cidadãos. Para a autora, exige-se que o juiz decida 

contrariamente ao seu convencimento e a sua idéia de justiça. Contudo, 

entendemos que tal posicionamento não é justo pois o magistrado estará 

sacrificando a justiça de que é incumbido de fazer. 

Por outro lado, caso aceite aquela prova nos autos, em detrimento de 

direitos e de garantias individuais sacrificados para sua obtenção, e com ela, 

fundamente uma decisão, ela seria justa porque reflete a verdade, mas injusta 

porque é fruto da violação de direitos, dos quais o juiz também é guardião. 

A solução deste conflito, somente será possível através da flexibilização de 

um dos direitos envolvidos: seja do individual, pela aplicação da teoria da 

proporcionalidade; seja do coletivo, conforme podemos presumir da aplicação da 

teoria fruits of poisonous tree. 

Para ponderar os valores, entendemos que a melhor solução é aplicar-se a 

teoria da proporcionalidade como medida de otimização. 

Assim, deverá ocorrer o que a doutrina chama de colisão de direitos 

fundamentais. Neste caso aplicar-se-á a técnica de ponderação de valores (a teoria 

da proporcionalidade é passível de divisão em três sub-princípios: adequação, 

necessidade, proporcionalidade stricto sensu), de acordo com o caso concreto. 

A adequação exige que as medidas adotadas tenha aptidão para conduzir 

aos resultados almejados pelo legislador; da necessidade, que impõe ao legislador 

que, entre vários meios aptos ao alcance de determinados fins, opte sempre pelo 

menos gravoso; da proporcionalidade em sentido estrito, que preconiza a 

ponderação entre os efeitos positivos da norma e os ônus que ela acarreta aos seus 

destinatários. Assim, para conformar-se à teoria da proporcionalidade, uma norma 

jurídica deverá, a um só tempo, ser apta para os fins a que se destina, ser a menos 

                                                           
317 CARNAÚBA, Maria Cecília Pontes. Prova ilícita, p. 26. 
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gravosa possível para que se logrem tais fins e causar benefícios superiores às 

desvantagens que proporciona.318 

A ponderação de bens deve observar a teoria da proporcionalidade em seus 

três aspectos. Desta forma, a compreensão de cada interesse em jogo, num caso de 

conflito entre princípios constitucionais, só se justificará na medida em que: mostrar-

se apta a garantir a sobrevivência do interesse contraposto, não houver solução 

menos gravosa, e o benefício logrado com a restrição a um interesse compensar o 

grau de sacrifício imposto ao interesse antagônico.319 

Não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes o caso a ser resolvido exige um 

posicionamento que irá restringir um dos direitos em jogo, mas não pode anular um 

em detrimento do outro. 

É preciso, assim, fixar o âmbito de incidência das referidas normas nos 

institutos em estudo; e quais são os critérios legais, para, de modo eventual, 

restringir direito assegurado na Lei Fundamental. 

Como vimos, é quase pacífico na doutrina, de que os direitos fundamentais 

não surgem absolutos e podem sofrer limitações. 

A primeira questão a ser suscitada, porém, consiste em saber qual a 

demarcação possível dos direitos e garantias fundamentais. 

Pode-se afirmar, portanto, que as garantias constitucionais da proteção à 

casa, o respeito à intimidade, vida privada e à integridade física do indivíduo não 

são, absolutas.320 O exercício dos aludidos direitos deve ser conciliado com o poder-

dever estatal de punir, bem como o de manter e restaurar a paz pública. 

O direito fundamental só pode sofrer diminuição dentro da estrita legalidade. 

Com efeito, a hipótese de restrição há que estar prevista em lei ordinária, consoante 

a Constituição; ainda, ter fins legítimos e possuir justificativa socialmente relevante. 

                                                           
318 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle das leis restritivas de direitos 
fundamentais, p. 72. 
319 José Carlos Vieira de Andrade apud SARMENTO, Daniel. “Os princípios constitucionais e a ponderação de 
bens”, p. 60. 
320 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, HC nº 95.02.22528-7-RJ, julgado em 14.11.95, Rel. Valmir 
Peçanha, RT 7271608: "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 parquet federal e prévio 
controle judicial, através do apreciação da medida". 
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Devem ser considerados, também, os concretos meios, colocados à disposição 

da justiça pública, para se atingir o fim desejado, havendo imprescindibilidade em 

restringir direito, assegurado na Lei Maior. 

A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar a 

teoria da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre os direitos em 

jogo, ou em conflito. E estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade. 

A medida limitativa deve, de modo ostensivo, ser ajustada em qualidade, 

quantidade, relação ao fato, lugar, tempo, modo, estado das coisas ou pessoas. 

Assim, uma medida processual restritiva de direito fundamental, qualitativamente 

adequada com o fim perseguido, pode ser intolerável em um Estado de Direito, se 

sua duração e intensidade não são exigidas pela própria finalidade que se pretenda 

alcançar, qualquer que seja o caráter do processo e o fim da medida.321 

Os direitos básicos, sob análise, podem ser extremados; mas é 

imprescindível que a restrição mostre-se, no caso concreto, inafastável. Assim, há 

que estar: prevista em lei; destinar-se a fins legítimos; evidenciar interesse social 

concreto prevalecendo sobre o individual; ser proporcional ao fim almejado; e se 

ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida. 

É inaceitável a redução de direitos fundamentais, sem que se mostrem 

presentes todos os requisitos acima enumerados. Faltando apenas um deles, a 

limitação torna-se arbitrária. 

Inadmissível, também, justificar a restrição, tão só, porque os clássicos 

requisitos da cautela, fumus boni iuris e periculum in mora, surgem, 

instrumentalmente, presentes e ela aparenta ser útil ao processo. 

Não se estrutura um processo penal justo, tendo como alicerce violação da 

dignidade humana. E, de outra sorte, a garantia constitucional do devido processo 

penal tornar-se-ia letra morta na Lei Maior. 

É indiscutível que a proteção a direito fundamental, qualquer que seja sua 

natureza jurídica, consiste na finalidade do processo penal: limitá-lo é também 

proteger o interesse da comunidade de que o processo penal decorra segundo as 

                                                           
321 Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano, apud PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e apreensão no 
processo penal, pp. 33-4. 
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regras do Estado de Direito - que se prendem com os direitos fundamentais das 

pessoas e que exigem que a decisão final tenha sido lograda de um modo 

processualmente válido. 

Nada impede, pois, no sistema processual penal, que dois interesses se 

conjuguem, sem se destruírem, tendo em conta que o interesse social satisfaz-se, 

também, com a proteção do individual. 

A doutrina e a jurisprudência discutem sobre a amplitude do preceito 

constitucional. Afirma-se, com pontualidade, que qualquer temperamento à 

preceituação determinante da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, 

uma vez conseguidas ou produzidas por outros meios que não os estabelecidos em 

lei, e, ainda, moralmente legítimos, por maior que seja a importância do direito 

individual a ser preservado, não têm elas como ser levadas em conta pelo órgão 

jurisdicional incumbido de definir a relação jurídica penal submetida à sua 

apreciação.322 

Vicente Greco Filho afirma que: 

... o texto constitucional não pode ser interpretado de maneira radical. Haverá 
situações em que a importância, bem jurídico envolvido no processo e a ser 
alcançado com a obter 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 
inocente. Tal prova teria de ser considerada, porque a condenação de inocente é a 
mais abominável das violências e não pode ser admitida, ainda que se sacrifique 
algum outro preceito legal. A norma constitucional 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.323 

O método da ponderação de bens impõe a coordenação e combinação dos 

bens jurídicos em conflito para evitar o sacrifício de uns em relação aos outros. 

Assim, o grau de restrição a ser imposto a cada princípio envolvido na 

questão dependerá da intensidade com que o mesmo venha afetado no caso 

concreto. A solução do conflito terá de ser casuística, pois estará condicionada pelo 

modo com que se apresentarem os interesses em disputa, e pelas alternativas 

pragmáticas viáveis para o equacionamento do problema. 

                                                           
322 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, p. 238. 
323 Vicente Greco Filho apud PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e apreensão no processo 
penal, p. 84. 
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A ponderação de bens não deve ser orientada numa única direção, como 

ocorre, por exemplo, para os que sustentam a prevalência, como princípio de 

hermenêutica constitucional, da máxima in dubio pro libertate. É induvidoso que a 

liberdade configura um bem jurídico extremamente valioso em nossa ordem 

constitucional. Mas, na ponderação de bens, ela, assim, como qualquer outro bem 

jurídico, pode eventualmente ceder passagem a outros interesses da comunidade, 

tais como o de proteção da segurança e da ordem pública. 

A teoria da proporcionalidade assume importância na ponderação de bens, 

pois é sob sua égide que devem ser efetivadas todas as restrições recíprocas entre 

os princípios constitucionais. 

Em que pese sua franca aceitação pela doutrina e jurisprudência 

estrangeiras, são comuns as seguintes críticas à ponderação de bens: 

O primeiro argumento relaciona-se ao alegado esvaziamento dos direitos 

fundamentais que o método da ponderação acarretaria, ao torná-los relativos e 

subordinados a uma espécie de reserva de ponderação. 

Esse argumento não procede pois o método da ponderação de bens tem 

justamente a preocupação de evitar a possibilidade deste fenômeno, que decerto 

ocorreria caso se adotasse uma hierarquia normativa entre os princípios 

constitucionais. A hierarquização absoluta dos princípios tornaria quase letra morta 

os cânones que o intérprete, por predileção pessoal, situasse em um escalão mais 

baixo. 

A coexistência de diversos direitos fundamentais, ao lado de outros 

princípios constitucionais igualmente relevantes, impõe inexoravelmente a 

relativização de cada um, como imperativo de convivência harmônica entre os 

mesmos. Tal circunstância é óbvia. 

O segundo argumento volta-se contra a pretensa inconsistência 

metodológica da ponderação de bens, aduzindo que esta traduz apenas um 

procedimento formal, que não oferece ao intérprete pautas materiais para solução 

dos casos concretos. O método de ponderação não impõe critérios racionais e 

objetivos de decisão, conferindo ao juiz uma margem exagerada de 

discricionariedade na eleição dos princípios que devem prevalecer no caso concreto. 
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Efetivamente, como já foi dito, a teoria da proporcionalidade concede 

certa discricionariedade ao julgador, carreando alguma dose de insegurança à 

ordem jurídica. Porém, não se vislumbra outra saída melhor para solução dos 

conflitos entre os princípios constitucionais. Ademais, a idéia de um juiz neutro e 

passivo, aplicador mecânico e servil das normas editadas pelo Poder Legislativo, 

nada mais é do que um mito do Estado liberal, que não retrata nem nunca retratou a 

realidade.324 

O terceiro argumento sustenta que o método de ponderação implica na 

outorga de um poder excessivo ao Poder Judiciário, em detrimento do Legislativo,  

diminuindo a legitimidade democrática no processo decisório, uma vez que os 

membros do Judiciário em regra não são eleitos. A ponderação transfere para o juiz 

o poder de realizar opções políticas acerca dos valores e interesses a serem 

prestigiados nos conflitos entre princípios constitucionais, sendo tal atribuição 

essencialmente legislativa. 

Quanto a essa crítica, o uso do método de ponderação pressupõe a 

inexistência de regra legislativa específica resolvendo o conflito entre princípios 

constitucionais. A existência de norma infra-constitucional deste teor, inibe o juiz a 

efetuar a ponderação, uma vez que ele terá de acatar àquela realizada de antemão 

pelo órgão legiferante, a não ser que a considere inconstitucional.  

É evidente que o Judiciário poderá controlar a razoabilidade do critério de 

ponderação adotado pelo legislador, mas aconselha-se redobrada cautela nesta 

tarefa, para evitar-se que o juiz, que não é eleito, possa impor, por vias oblíquas, as 

suas opções políticas e ideológicas, em detrimento daquelas feitas pelos 

representantes do povo.325 

A teoria da ponderação nada mais é do que uma forma de aplicar a 

Constituição a casos concretos litigiosos, e esta é tarefa típica e essencialmente 

jurisdicional. 

Para Sarmento, o método da ponderação de bens é mecanismo legítimo e 

indispensável para o bom funcionamento de uma Constituição que se pretende 

aberta. 

                                                           
324 SARMENTO, Daniel. “Os princípios constitucionais e a ponderação de bens”, pp. 69-70. 
325 Id., ibid., p. 72. 
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No concerto das liberdades públicas, há de se ter presente a harmonia 

global do sistema jurídico-constitucional de modo a impedir que o exercício de uma 

delas ocasione o detrimento das liberdades alheias ou da ordem pública, isto porque 

liberdades públicas e processo estão sujeitos a preceitos e finalidades éticas, a 

reclamar, portanto, imposição de limites à ação estatal e à própria atividade 

probatória das partes.  

Em verdade, o binômio segurança social-liberdade individual traduz o 

confronto das correlatas exigências de tutela da coletividade e da  pessoa humana, 

de modo que uma não se efetiva sem a garantia da outra.326 

Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal 

de 1988 não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos 

igualmente consagrados pela Magna Carta. 

Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias 

fundamentais, o intérprete deve ponderá-los, de forma a coordenar e combinar os 

bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, 

realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre 

em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional 

com suas finalidades precípuas.327 

O Supremo Tribunal Federal, apontando a necessidade de relativização dos 

direitos fundamentais, afirma que um direito individual não pode servir de 

salvaguarda de práticas ilícitas (RT 709/418). 
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É tão difícil chegar-se à justiça como ao céu. 

Voltaire 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

 

Após termos percorrido tema tão enriquecedor, porém ensejador de tantas 

controvérsias, chegamos às seguintes conclusões: 

 

1. A elaboração da teoria da prova envolveu um longo processo histórico, 

que se refletiu no processo e, mais especificamente, nos sistemas de avaliação da 

prova. No sistema místico, chamado juízo de Deus, submetia-se o acusado a testes, 

geralmente físicos e extremamente cruéis, na falsa crença de que Deus interferia 

nos julgamentos, para demonstrar a inocência ou a culpa do indivíduo. No sistema 

da íntima convicção se atribui à subjetividade do juiz validade suficiente para 

examinar as provas e decidir com soberania e liberdade, sem precisar motivar ou 

mesmo expor os elementos de sua íntima convicção. O sistema das provas legais 

tornava o juiz mero espectador do processo: era a lei que preestabelecia o valor e a 

idoneidade das provas. Por fim, no sistema da persuasão racional, concede-se ao 

julgador liberdade de valoração da prova, desde que acompanhada de 

demonstração lógica dos motivos da decisão. 

 

2. Desde a antigüidade existem registros das provas ilícitas, bem como de 

sua admissibilidade processual, sendo que a forma mais antiga também é a mais 

perversa: a tortura. Com o Iluminismo, as provas ilícitas, em especial as obtidas 

mediante tortura, passaram a ser repudiadas e foram abolidas da maioria das 

legislações. Contudo, na prática, sua produção e utilização continuam ocorrendo até 

os dias atuais. 
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3. Prova é o meio usado pelo homem para demonstrar uma verdade, 

essa demonstração é feita através da reconstrução e interpretação dos fatos 

pretéritos. Como a finalidade da prova é o convencimento do juiz, surge a idéia de 

que as decisões judiciais, por serem fundadas em provas, são verdadeiras e, por 

isso, justas. 

 

4. A introdução do material probatório no processo e a participação em todas 

as fases do procedimento caracteriza um verdadeiro direito subjetivo, que possui a 

mesma natureza constitucional e o mesmo fundamento dos direitos de ação e de 

defesa. O exercício desse direito deve ser possível em todas aquelas tarefas de 

procura, produção e colheita dos dados, que permitirão ao juiz verificar a ocorrência 

ou não dos acontecimentos históricos afirmados pelas partes e sobre os quais irá 

versar a sentença final. Portanto, o direito à prova insere-se dentro dos princípios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, dignidade 

humana, acesso irrestrito à jurisdição, entre outros, uma vez que permite às partes, 

titulares do direito de ação e de defesa, se manifestarem sobre as provas e 

contraprovas produzidas nos autos. 

 

5. No sistema processual brasileiro, por força das disposições insertas nos 

Códigos de Processo Civil e Processo Penal, os princípios da verdade real e do 

devido processo legal, adota-se o sistema da persuasão racional do juiz, havendo 

liberdade probatória (admissão de todos os meios de prova). Entretanto, o princípio 

da liberdade probatória não é absoluto, há outros direitos que igualmente reclamam 

a proteção estatal, estando inseridos no mesmo ideal democrático. O ordenamento 

jurídico brasileiro estabeleceu limites à prova, seja em dispositivos dos Codex 

processuais, seja vedando a admissibilidade de provas obtidas ilicitamente (inciso 

LVI do art. 5° da Constituição Federal de 1988). 

 

6. A distinção entre prova ilícita e ilegítima se faz em dois planos, 

primeiramente quanto a natureza da norma violada: sendo esta de caráter material, 

a prova será ilícita; sendo de caráter processual, a prova será ilegítima. No segundo 
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enfoque, a distinção é estabelecida quanto ao momento em que se dá a violação, 

a prova será ilícita quando for colhida de forma que transgrida regra posta pelo 

Direito Material; será, ao contrário, ilegítima quando for produzida no processo, em 

violação à regra processual. Já as provas ilícitas por derivação seriam aquelas em si 

mesmas lícitas, mas produzidas a partir de outra ilegalmente obtida. 

 

7. Do mesmo modo que há limites no exercício da atividade probatória, deve 

havê-lo na preservação das liberdades individuais, devendo-se, para tanto, alargar 

os limites da licitude probatória para promover a justiça no caso concreto, tendo-se 

por base que todas as garantias constitucionais são relativas. A partir do momento 

que a Constituição assegura algum direito (à intimidade e à prova), imediatamente 

surge para o titular do direito individual o direito de vê-lo resguardado e, 

conseqüentemente, a vedação legal de sua violação. Não se deve adotar posições 

extremistas, nem para admitir o direito à prova violador das liberdades individuais em 

qualquer caso, nem para inadmiti-las sempre com o fim de preservar os direitos 

individuais constitucionalmente assegurados, independentemente da relevância da 

prova e da questão que esta visa a incriminar. 

 

8. Quanto a admissibilidade da prova ilícita no processo, não se observa 

unanimidade por parte dos operadores do direito. Tanto que na doutrina surgiram 

quatro teorias a respeito da admissibilidade da prova ilícita. Na primeira, a prova 

ilícita seria admitida quando não houvesse impedimento na própria lei processual, 

punindo-se quem a produziu. A segunda não admitia o uso, no processo, de prova 

obtida com violação de normas constitucionais ou de leis substanciais, porque o 

ordenamento jurídico é uno. Já a terceira teoria, subtipo da anterior, somente não 

admitia a prova obtida com violação de normas constitucionais porque, nesse caso, 

a prova seria inconstitucional. Por fim, a última teoria admitia, em situações 

excepcionais, a prova obtida com violação de norma constitucional, desde que ela 

visasse proteger bens, também constitucionalmente assegurados, mais relevantes 

do que aqueles infringidos na sua produção. 
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9. O problema das provas ilícitas por derivação surge nos sistemas de 

inadmissibilidade processual das provas ilicitamente obtidas. Ocorre nas hipóteses 

em que a prova foi obtida de forma lícita, mas a partir da informação extraída de uma 

prova ilícita. A doutrina e a jurisprudência ainda não chegaram a uma posição 

pacífica, quer no direito estrangeiro, quer no direito brasileiro. A Suprema Corte 

Americana desenvolveu a teoria fruits of poisonous tree, segundo a qual o vício da 

planta se transmite a todos os seus frutos: processo e condenação injustos e, 

conseqüentemente, nulos. Segundo essa teoria: independentemente da legalidade 

da colheita, a prova também será ilícita se derivar de uma prova ilícita. 

 

10. A doutrina pátria, na sua maioria, adota a posição que reconhece a 

utilização da prova ilícita quando esta é a única capaz de demonstrar a inocência do 

acusado. Assim, as provas ilícitas são admissíveis no processo quando necessárias 

à defesa do réu. Em razão dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

estado de inocência, admite-se, excepcionalmente, que a prova obtida ilicitamente 

sirva para uma absolvição. Estas provas são admitidas em caráter excepcional e em 

casos extremamente graves, baseando-se no princípio do equilíbrio entre valores 

fundamentais, como o direito à intimidade, à liberdade, à vida, deve prevalecer 

aquele em que o bem jurídico tutelado é mais relevante, aplicando-se a teoria da 

proporcionalidade. 

 

11. A inadmissibilidade da prova colhida ilicitamente já se firmara no 

Supremo Tribunal Federal antes da Constituição Federal de 1988, seja no processo 

civil, seja na investigação criminal, por esta prova ser considerada moralmente 

ilegítima. E mesmo após a promulgação da Magna Carta, nossa Suprema Corte 

tem-se mantido constante no repúdio a tais meios de prova. Em todas as decisões 

rejeitadoras da prova ilícita o fundamento foi o mesmo: violação de um princípio 

constitucional. Trata-se de tema atual, controvertido e da maior relevância. 

Necessário é o debate e a busca de soluções para que os direitos fundamentais 

sejam respeitados e não deixar que a desobediência aos mandamentos 

constitucionais se torne uma constante.  
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Concluímos com a magnífica lição de Irajá Pereira Messias: 

A justiça sempre dependeu da prova. E essa, ao correr dos séculos, sofreu 
mutações vertiginosas, em evoluções enormes ao longo do tempo, e ainda sofrerá 
outras modificações e aperfeiçoamentos até o ponto, preconizado por Roberto Lyra, 
em que a sociedade humana tenha um grau de civilidade, de educação e de 
convivência, que não mais tenha necessidade de juízes, de tribunais, de 
advogados, de polícia e de nenhuma forma de repressão, assimilando os 
aprendizados necessários ao respeito mútuo dos direitos, tornando o aparato 
repressor uma inutilidade. Infelizmente, esse estágio ideal de civilização é – por 
enquanto – apenas uma utopia nas quimeras dos sonhadores.328 

 

                                                           
328 MESSIAS, Irajá Pereira. Da prova penal, p. 25. 
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