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RESUMO 

 

O assunto principal deste trabalho monográfico são as vedações à admissão das 

provas ilícitas no direito brasileiro, especialmente na Constituição e na legislação 

processual penal. O objetivo é analisar a disciplina jurídica do tema de um ponto de 

vista neoconstitucional, baseado sobre uma perspectiva científica mais ampla 

caracterizada pela busca de proporcionalidade entre os valores e princípios que 

sustentam o ordenamento jurídico e pela supremacia, em última análise, da 

dignidade da pessoa humana. Para levar a efeito este propósito, este trabalho 

examinará o conceito jurídico de prova em geral e especialmente na esfera criminal, 

incluindo sua evolução histórica ao longo dos últimos séculos, e sua regulamentação 

no direito brasileiro. Assim, será demonstrado que a rejeição processual de provas 

cohlidas ilicitamente não ofende, mas antes satisfaz os fins sociais da atividade 

jurisdicional e que, por outro lado, as exceções admitidas a esta rejeição por parte 

da ciência jurídica não contradizem a sua natureza de garantia constitucional. O 

método de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica e legislativa.  

 

Palavras-chaves: Persecução criminal. Regime das provas. Vedação às provas 

ilícitas. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work's main object are the exclusionary rules of evidence in 

Brazilian law, especially in Constitution and in the criminal procedure law. The goal is 

to analyse the legal discipline of this theme under the neoconstitucional point of view, 

which is based on a broader scientific perspective characterized by the search for 

proportionality between the founding values and principles of the legal order and by 

the ultimate supremacy of human individual dignity. To achieve this task, this work will 

examine the juridical concept of evidence in general and specially in the criminal 

field, including in its historical evolution across the last centuries, and its discipline in 

Brazilian law. Thus, it will be demonstrated that the judicial refusal of illegally 

collected evidence does not offend, but it rather fulfills the social ends of jurisdiction  

and that, in the other hand, the exceptions admitted to this refusal in jurisprudence do 

not contradict its nature of constitutional guarantee. The method employed was 

bibliographical and legislative research.  

 

Key-words: Criminal prosecution. Evidence law. Exclusionary rules of evidence.  
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INTRODUÇÃO 

 

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal, assunto que 

ocupa o presente trabalho, constitui tema sempre atual e polêmico na doutrina e na 

jurisprudência. Com o passar do tempo, o que se verifica é que, mesmo com as 

inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 9.296/96, pela Lei 

nº 11.690/08 e com o julgamento de casos paradigmáticos como o HC 69.912-RS, 

no Supremo Tribunal Federal, a discussão ainda permanece ativa e aberta à 

propositura de novas teses e ao questionamento de velhos paradigmas.  

 

São vários motivos pelos quais o tema atrai tanto interesse e divide por 

vezes radicalmente as opiniões. O primeiro deles, pode-se dizer, é a sua 

interdisciplinariedade jurídica.  

 

O assunto certamente envolve conceitos que extrapoleam a esfera 

processual penal – o conceito de prova, que envolve o direito processual como um 

todo e se sujeita a variações de acordo com o tipo de processo (civil ou penal, 

cognitivo ou executório, etc); o conceito de jurisdição, que interessa também ao 

direito constitucional, no qual são fixados os valores fundantes da atividade 

jurisdicional em si e da conduta do Estado perante os jurisdicionandos; enfim, o 

conceito de verdade – que, conforme se verá, adquire acepção especial no mundo 

jurídico, em face do imperativo técnico e prático presente no direito – e o conceito de 

fato, sem o qual sequer se pode compor uma definição da norma jurídica.   

 

Em segundo lugar, outro motivo pelo qual sempre se discute a vedação 

das provas ilícitas é a sua relação frequente com o mundo extrajurídico, no qual se 

desenrolam os fatos sociais que ocupam a ciência jurídica e despontam os valores e 

critérios que, em última análise, orientam a criação constitucional, legislativa e 

mesmo judicial.  

 

Embora o Direito deva ser não apenas um receptáculo das expectativas 

socioculturais que o circundam, mas uma força criadora e ativa sobre as condições 

vigentes na sociedade, é inevitável que sofra o influxo de concepções e valores 
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herdados de gerações culturais anteriores e precise, para se manter fiel ao seu 

fundamento democrático, antes ouvi-los e re-elaborá-los do que suprimi-los – 

sobretudo no caso do direito penal, que se ocupa precisamente de proteger bens 

jurídicos como a vida e a liberdade.  

 

Por fim, a discussão fica ainda mais complexa em face do 

aprofundamento que a adoção atual do modelo de Estado Democrático de Direito e 

da nova hermenêutica constitucional acaba exigindo de qualquer estudo jurídico.  

 

Hoje já não se admite que questões jurídicas de tão ampla repercussão 

como a possibilidade de admissão de provas ilegais no processo sejam resolvidas 

sem o recurso a certos conceitos e métodos que a ciência júridica, coadjuvada pela 

jurisprudência, construiu precisamente para resolver esse tipo de problema, como é 

o caso do método da ponderação dos valores constitucionais, da submissão dos 

conflitos entre valores à regra da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do 

caso concreto, e sobretudo da noção sólida de garantia constitucional, cuja 

ausência, no âmbito criminal, não se pode admitir a nenhum pretexto. 

 

Diante dessas considerações é que cumpre abordar o problema da 

admissibilidade das provas ilícitas. Mais do que estabelecer um rol de hipóteses 

práticas de admissão ou rejeição de provas ilícitas ou uma coleção de parâmetros 

objetivos para o reconhecimento da ilicitude deste ou daquele meio de prova – tarefa 

que talvez sequer seja plenamente possível, em face da enorme variabilidade dos 

casos concretos – é necessário ter sempre presentes e nítidos os limites normativos 

e axiológicos cuja transposição não se admite quer ao magistrado, quer ao 

legislador, sob pena de se descaracterizar o instituto.  

 

Para cumprir esta finalidade – deixar claros esses limites – é que se 

inclina o presente trabalho, no qual se espera, dentro das possibilidades, que fique 

suficientemente nítida e exemplificada a natureza jurídica da vedação das provas 

ilícitas, dentro do ordenamento jurídico brasileiro atual, não só na sua dimensão 

procedimental, presente no Código de Processo Penal, mas também – e sobretudo – 

nas suas bases axiológicas fundamentais.   
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1. A PROVA NO PROCESSO PENAL 
 

Inicialmente, para a correta compreensão do alcance da vedação às 

provas ilícitas, é necessário entender os conceitos de prova e de verdade processual 

e como ambos se articulam no processo penal brasileiro.  

  

1. 1. O conceito de prova 

 

Conforme ensina Nucci1, prova é palavra de origem latina formada a partir 

do verbo probare, que quer dizer verificar, examinar ou demonstrar. Este verbo, por 

sua vez, veio do adjetivo probus, que quer dizer probo, verdadeiro2. 

  

A etimologia da palavra já revela que prova e verdade são dois conceitos 

articulados como meio e fim: as provas funcionam como um meio de chegar à 

verdade. Por isso mesmo que a legislação processual civil dispensa o uso da prova 

em alguns casos, notadamente, os fatos notórios – isto é, aqueles cuja verdade é 

evidente; os fatos que tenham sido afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária e os fatos incontroversos – ou seja, aqueles cuja verdade não é 

contestada; e os fatos que por lei se presumem verdadeiros (Art. 374, Lei nº 

13.105/2015).  

 

Mas o que significa verdade? Esta mesma disciplina legal já evidencia o 

que os filósofos, especialmente Santo Tomás de Aquino3, estão com a razão ao 

definirem a verdade como adequação do intelecto aos fatos. A função das provas é, 

portanto, trazer os fatos ao juiz, a fim de permitir que o Direito e o mundo dos fatos 

se comuniquem. Sobre isso, explica Amaral dos Santos:  

 

Não se encerra o ciclo probatório com a produção das provas. Com a 
produção completa a parte propriamente processual da instrução. Até então 
tudo ou quase tudo, no processo probatório, é movimento, é contato entre o 
juiz e partes com matéria perceptível, com pessoas, coisas e documentos, 

                                                 
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 10 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 356. 
2
 ERNOUT, Alfred; MEILLET, Alfred. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris: 

Klincksieck, 2001, p. 537.  
3 AQUINO, Tomás de. Suma teológica. Disponível em: http://permanencia.org.br/drupal/node/296. 
Acesso em: 10 set. 2016. 
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que afirmam ou atestam fatos. Com a produção das provas se aparelha o 
processo daquilo que permite ao espírito persuadir-se da verdade com 
referência à relação jurídica controvertida: está fornecida a prova no sentido 
de elemento de prova

4
. 

 

Com efeito, a norma jurídica – ao menos em um sentido mais estrito, tal 

como o adotado por Hans Kelsen, por exemplo5 - se compõe de dois elementos 

principais: a previsão de algum fato e a consequência jurídica que se lhe segue, 

caso ocorra. O primeiro elemento pode ser desde um fenômeno natural: “Quando, 

por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar 

a outro, o dono deste adquiriá a propriedade do acréscimo” (art. 1.251 do Código 

Civil) até uma conduta humana proposital: “Caluniar alguém, imputando-lhe 

falsamente fato definido como crime” (art. 138 do Código Penal). 

 

Em qualquer caso, para que a norma jurídica se realize, é necessário que, 

ocorrido o fato, a consequência juridica aconteça. Para esse fim é que foi instituído, 

desde muitos milênios6, o que hoje se chama de processo, ou seja, o veículo pelo 

qual o Estado torna concretas as suas normas e satisfaz ao que alguns 

doutrinadores cognominam o direito fundamental à jurisdição7.  

 

Percebe-se, com base nisso, que a aplicação do direito ao caso concreto 

tem duas etapas: o levantamento e confirmação dos fatos concretos, bem como a 

sua classificação dentro do rol dos fatos previstos em lei; e a realização da 

consequência jurídica atrelada a esses fatos no Direito. Modernamente, essas duas 

etapas correspondem a dois processos distintos, ou, como a melhor doutrina tende a 

sustentar, a diferentes fases do processo – a cognição e a execução.   

 

A primeira das fases tem duas sub-etapas: a averiguação dos fatos 

alegados pelas partes; e, constatada a sua veracidade, a investigação da sua 

classificação jurídica, isto é, a apuração das normas jurídicas do ordenamento que 

                                                 
4
 AMARAL DOS SANTOS, 1995 apud MENDES, R. L. T. Princípio da verdade real no processo 

judicial brasileiro. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 17, n. 29, p. 
322, dez. 2010. 
5
 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 64. 
6
 BARRETO, Tobias. Estudos de direito. Campinas: Bookseller, 2000, p. 492. 

7
 MARINONI, Luiz Giulherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, p. 205. 
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de alguma forma se referem a eles. A finalidade das provas é permitir a realização 

da primeira atividade, podendo-se, portanto, conceituar prova como o meio pelo qual 

o Estado reconhece como verdadeiros os fatos aos quais deve aplicar o Direito.  

 

1. 2. Verdade real e verdade formal 

 

A função da prova é trazer ao juiz a verdade sobre os fatos, mas 

qual o conceito de verdade para fins jurídicos? Trata-se, sempre, necessariamente 

da verdade real e absoluta dos fatos? Ora, nem sempre esta verdade é acessível à 

inteligência, sobretudo no contexto de um processo judicial, que deve observar a 

celeridade e a duração razoável (Art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal) e que, no 

mais das vezes, precisa reconstituir, por meio das provas, fatos que pertencem ao 

passado. 

 

Diante dessa necessidade de buscar a verdade e das dificuldades 

jurídicas implicadas nessa busca, a ciência jurídica estabeleceu os conceitos de 

verdade real e verdade formal.  

 

A verdade formal é relativa e pode ser constatada mediante critérios 

que já estão disponíveis no Direito. Em outras palavras, atendidas as condições 

requeridas pelas leis para considerar certa alegação como verdadeira, encerra-se a 

busca pela verdade no processo. É o que a doutrina tradicional entende ocorrer no 

direito processual civil, por exemplo.  

 

Não obstante, na esfera criminal, aqui estudada, tradicionalmente se 

entende a busca pela verdade formal deve ser trocada pela busca pela verdade real, 

que significa a preocupação de atingir, quanto possível, a perfeita identidade entre a 

verdade processual – isto é, aquela que será tomada como base para o juízo de 

absolvição ou condenação – e a maneira como os fatos realmente aconteceram.  

 

A razão pela qual, no Direito Penal, este tipo de verdade recebe 

mais atenção que nos outros segmentos jurídicos é o caráter dos bens jurídicos por 

ele tutelados – são, em regra, direitos indisponíveis, tais como a vida e a liberdade – 
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e das sanções cominadas – que, por serem predominantemente retributivas, 

atingem os mesmos bens indisponíveis, particularmente a liberdade.  

 

É certo contudo, que a ciência jurídica hodierna se mostra propensa 

a rejeitar essa classificação da verdade e, especialmente, a adoção do paradigma da 

“verdade real” no direito penal. Atualmente, entende-se que a verdade para fins 

jurídicos é o que alguns doutrinadores cognominam de verdade processual, isto é, o 

grau de veracidade que deve ser observado para que o processo seja validamente 

completado8. 

 

Outro motivo para rejeição do paradigma da verdade real é a sua 

origem: trata-se de uma criação típica do sistema inquisitivo do processo penal, que 

foi superado com a superveniência da ideologia dos direitos humanos.   

 

Ora, verdade real e verdade formal referem-se sobretudo ao papel 

do juiz no exercício de sua função processual, especialmente no que concerne à 

gestão das provas.  

 

Quando em busca da verdade formal, o juiz, em regra, se contenta 

com as provas e elementos de convicção apresentados pelas partes e procura emitir 

juízo a partir do simples exame dessas informações à luz da lei, conclui-se que seu 

objetivo é alcançar uma verdade meramente formal a respeito dos fatos; quando, 

contudo, o juiz busca a verdade real dos fatos, procura se convencer exercendo sua 

própria iniciativa, produzindo as provas que julgar oportunas e tratando as partes 

como meras coadjuvantes da tarefa de reconstituir os fatos – e não, como hoje se 

entende, como destinatárias imediatas da jurisdição.  

 

Neste segundo caso, trata-se da figura do juiz-inquisidor, que 

preponderou na vigência do sistema processual inquisitório e cuja principal 

característica era concentrar, na sua pessoa, as funções da investigação, da 

acusação e do julgamento, o que resultava em graves ofensas aos direitos humanos 

è a dignidade pessoal do réu.  
                                                 
8
  FERNANDES, A. S.; GOMES FILHO, A. M.; GRINOVER, A. P. As nulidades no processo penal. 4 

ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 114. 
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Devido a esse passado histórico do princípio da verdade real, este 

princípio tem sido visto como ultrapassado por grande parte da doutrina atualizada, 

devendo, portanto, ser abandonado na sistemática atual – particularmente quanto à 

valoração das provas ilicitamente obtidas, as quais são inadmissíveis no processo 

mesmo que mostrem ao juiz a verdade real dos fatos.  

 

Ainda assim, mesmo em face do paradigma da verdade real, a 

tendência que se consolidou na ciência processual criminal foi a rejeição da 

liberdade absoluta da prova, haja vista que não faz sentido que o Direito Penal, para 

proteger a vida, a liberdade, a integridade corporal e a intimidade por meio do 

processo, deva admitir violações a esses mesmos valores. A respeito disso, 

ensinava já antes da Constituição de 1988 Tourinho Filho:  

 

Vigorando no Processo Penal o princípio da verdade real, é natural não 
deva, em princípio, haver qualquer limitação à prova, sob pena de ser 
desvirtuado aquele interesse do Estado na justa atuação da lei. [...] Apesar 
disso, os Códigos de Processo Penal, em sua maioria, estabelecem 
restrições quanto à prova. Não vigora, como se poderia pensar, o absoluto 
princípio da liberdade de prova. Às vezes, determinado meio probatório, 
embora não encontre proibição no texto da lei processual, depara barreira 
intransponível na lei penal. Hajam vista a narcoanálise, o “lie-detector”, a 
lobectomia, e, enfim, os estupefacientes a que se refere a literatura jurídica 
alienígena. Todos esses meios de provas, pelo menos entre nós, têm um 
intenso colorido de constrangimento ilegal. Assim, não são admissíveis os 
meios de prova que produzam alteração do estado psíquico ou físico da 
pessoa

9
.  

 

Embora pareça, portanto, evidente que a liberdade de provar – como 

qualquer outra liberdade jurídica – não deva ser absoluta, esta noção é 

relativamente recente no Ocidente e não surgiu senão após séculos de prevalência 

do irrestrito direito à prova, com resultados sociais bastante nocivos à dignidade da 

pessoa humana, o que acabou provocando a evolução, embora gradual, até os 

padrões atuais.  

 

1. 3. Os sistemas históricos de valoração da prova 

 

                                                 
9 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 5 ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda., 1979, v. 
3, pp. 203 – 205.  
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Ao longo dos séculos, vários modelos de valoração da prova surgiram no 

Ocidente, cada um deles estruturado de acordo com os valores sociais e jurídicos 

típicos da época.  

 

Na atualidade, o sistema adotado para valoração das provas é o da 

persuasão racional motivada, composto pela regra insculpida no art. 155 do Código 

de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial” e pelo princípio constitucional da fundamentação 

das decisões judiciais, previsto no Art. 93, IX da Constituição Federal: “todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade”.  

 

Trata-se, como se pode perceber, de um equilíbrio entre a liberdade no 

exercício da jurisdição – necessária a fim de que as decisões judicias sejam justas 

de acordo com os diversos casos concretos submetidos ao Judiciário – e a 

segurança jurídica – sem a qual as garantias individuais previstas na Constituição 

Federal se tornariam normas vazias, meras promessas suscetíveis de 

descumprimento pelo próprio Estado.  

 

Não obstante, os valores extremos que nesta fórmula estão equilibrados – 

quais sejam, a submissão estrita do juiz à legislação, de um lado, e a absoluta 

arbitrariedade nos julgamentos – já foram experimentados historicamente, e foi com 

base nesta experiência que se chegou à fórmula atual.  

 

Esta evolução começa com as chamadas ordálias, que constituem o 

sistema processual mais antigo de que se tem notícia na civilização ocidental 

(excluída a Antiguidade Clássica)10. Esse sistema vigia principalmente nos povos 

bárbaros e se baseava sobre a crença de que o julgamento dos crimes cabia, antes 

de tudo, aos deuses, devendo os homens apenas ratificar o juízo por eles emitido.  

 

Mas como sondar o juízo divino a respeito de cada réu? Segundo os 

autores especializados, o réu era submetido à chamada “prova das águas”: era 
                                                 
10

 KEMMERICH, Clóvis Juarez. O direito processual na Idade Média. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 2006, p. 64.  
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amarrado e atirado a um rio. Caso não afundasse, interpretava-se que as águas do 

rio o haviam “recusado” pela sua culpa, e então o réu era resgatado e punido; caso, 

pelo contrário, afundasse, era tido como inocente.  

 

1. 3. 1. O sistema da íntima convicção e o modelo inquisitivo de processo 

penal 

  

Para vencer a irracionalidade dos sistemas bárbaros e primitivos de 

avaliação das provas, teve surgimento, ainda na Idade Média, o sistema inquisitivo. 

Originário do direito canônico da Igreja – onde tinha por objetivo a apuração das 

heresias (isto é, deturpações da doutrina católica) – o modelo inquisitivo de processo 

penal logo foi adotado pela justiça comum civil, sendo aplicado a qualquer tipo de 

crime. 

 

Como já dito, a principal característica do sistema inquisitivo era a 

concentração de todas as funções processuais no juiz, que estava encarregado não 

apenas de condenar ou absolver o réu, mas também de acusá-lo e defendê-lo11. No 

âmbito das provas, esta concentração se expressava por meio da iniciativa 

probatória que era reconhecida ao juiz, ao qual se permitia procurar a verdade por 

sua própria conta, produzindo as provas que entendesse cabíveis e valorando-as 

segundo sua convicção íntima12.  

 

Estas características nitidamente autoritárias eram decorrência no 

contexto social onde este modelo processual surgiu e se desenvolveu. As 

concepções jurídicas e políticas da época não se caracterizavam, como as de hoje, 

pelo primado do indivíduo, mas preconizavam que o corpo social possui maior 

relevância do que cada um dos indivíduos que dele participam.  

 

Na própria ordem sistemática das leis esta hierarquia de valores já se 

mostrava de forma nítida: a legislação penal costumava sempre começar pela 

                                                 
11 TÁVORA, Nestor. ANTONNI, Rosmar. Curso de direito processual penal. 3 ed. Salvador: 
Juspodivm, 2009, p. 34. 
12 COUTINHO, J. N. M. Introdução aos princípios gerais do Direito Processual Penal Brasileiro. 
Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, ano 30, n. 30, 1998, p. 166, 1998.  
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tipificação dos atos ilícitos lesivos ao interesse do Estado e da coletividade e apenas 

no término tipificava as ofensas à vida e aos bens individuais13. 

 

A mesma hierarquia se revelava na disciplina processual. Sendo a 

coletividade, representada pelo Estado, o bem mais importante a ser protegido pelo 

Direito, era natural que os juízes, enquanto representantes do interesse social, 

pudessem fazer uso de qualquer meio de prova para garantir o êxito da persecução 

criminal – tais como empregar a tortura, manter secreto o processo, etc. 

 

Embora, como hoje se pensa, o sistema inquisitivo não tenha humanizado 

o processo penal por completo, é um fato histórico amplamente reconhecido que 

constituiu um passo decisivo na superação da irracionalidade processual e no 

reconhecimento da dignidade humana do investigado, ao qual, anteriormente, 

sequer se costumava reconhecer o direito à presunção de inocência ou mesmo à 

ampla defesa:  

 

[...] Legal justice in sixteenth-century terms was dispensed by the Roman 
Inquisition. It was not a drumhead court, a chamber of horrors, or a judicial 
labyrinth from which escape was impossible. Capricious or arbitrary 
decisions, misuse of authority, and wanton abuse of human rights were not 
tolerated. Rome watched over the provincial tribunals, enforced the 
observance of what was for the times an essentially moderate code of law

14
 

15
.  

 

Como passo seguinte ao modelo inquisitivo de processo penal, surge a 

doutrina das provas legais, que procurava deslocar para os elaboradores das leis 

parte das prerrogativas antes detidas com exclusividade pelos inquisidores. 

  

1. 3. 2.  O sistema das provas legais. 

 

                                                 
13 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 5 ed. Belo Horizonte: Forense, 1979, pp. 9–
10. 
14 “A justiça legal na época do século XVI era dispensada pela Inquisição Romana. Esta não era uma 
corte fechada, uma câmara de horrores, ou uma espécie de labirinto judicial do qual seria impossível 
escapar. Decisões caprichosas ou arbitrárias, abuso de autoridade, supressões abusivas dos direitos 
humanos não eram toleradas. Roma fiscalizava os tribunais interioranos e os fazia observar os 
critérios judiciais que, para a época, eram considerados moderados” (tradução livre) 
15 TEDESCHI, John A. The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early 
Modern Italy. Nova Iorque: Binghamton, 1991, p. 8.  
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No modelo das provas legais, à legislação cabia estipular um “valor” para 

cada tipo de prova – depoimento, exames periciais, confissão, etc – de forma que a 

função dos juízes seria apenas relacionar as provas disponíveis nos autos e realizar 

um “soma” dos valores. A depender do resultado, o réu seria condenado ou 

absolvido, conforme estabelecido em lei.  

 

Apesar de moderar o rigor do sistema inquisitivo, o modelo das provas 

legais ainda não conseguia reduzir significativamente a arbitrariedade do processo, 

haja vista que o poder responsável por valorar as normas, em abstrato – isto é, o 

poder legislativo – e o poder responsável por examinar e somar as provas concretas 

– o judiciário – ainda não seguiam o paradigma da separação tripartite de poderes 

do regime democrático atual,.  

 

Assim, os juízes e os legisladores não eram absolutamente 

independentes, mas derivavam seu poder da mesma fonte – que era, no mais das 

vezes, a corte monárquica. Além disso, em que pese a lei determinar, a priori, o valor 

de cada tipo de prova, dentre todos os tipos o mais valorizado era ainda a confissão 

do réu. Como não havia normas proibitivas da tortura – não com a disseminação e 

força que têm hoje – nada impedia que ela fosse utilizada, antes a encorajava, pois 

uma vez confessados os crimes, nenhuma prova mais seria necessária.   

 

Nessa perspectiva, o modelo das provas legais mostrava um avanço 

muito pequeno em relação aos sistemas prévios. Sobre a injustiça inerente sistema 

das provas legais, que mais falha do que acerta ao tentar moderar a liberdade 

judicial herdada do sistema inquisitivo, explica Gomes Neto:  

 

O princípio da livre convicção do juiz às vezes dá lugar a confusão ou mal 
entendido, mas é uma das mais salutares de todas as reformas introduzidas 
pelo Código. Veio quebrar a ficção da chamada prova legal, ou da decisão 
pelo alegado e provado, que poderia parecer mais lógica, mas não é 
verdadeira, nem favorecia, e às vezes sequer permitia, que se fizesse 
justiça. Não se copreende, pelo menos em processo penal, que o julgador 
tenha que ficar adstrito rigorosamente aos limites do que haja sido provado. 
Seria em muitos casos, ensejar, ou mesmo tornar inevitáveis, injustiças, que 
então seriam “obrigatórias”. Por isto, o Código, que dá ao juiz, em vários 
dispositivos, e especialmente no art. 156, a faculdade de determinar 
diligências para a melhor apuração da verdade, também lhe permite formar 
a sua convicção pela livre apreciação da prova. Isto significa que o julgador, 
qualquer que seja, juiz ou tribunal, não está sujeito a nenhum tabu 
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probatório, a nenhuma prova formal, mas, além de poder determinar 
diligência para apuração da verdade, também pode e deve dar aos 
elementos de prova existentes na ocasião da sentença o valor que eles 
realmente tiverem, uns em face de outros e de acordo com a verdade. Não 
quer isto dizer, no entanto, que , sobretudo condenando, possa ou deva o 
juiz julgar sem a prova ou contra a prova. Quer dizer apenas que a prova 
está sujeita à sua livre apreciação, não havendo nenhum elemento, 
documental, pericial, ou testemunhal, que lhe possa ser imposto como 
verdade absoluta. Ao contrário, todos os elementos de prova tem valor 
relativo, de uns para com outros, e ainda para com a verdade. Esta deve ser 
investigada e sobre ela deve ser proferida a decisão, ressalvado o que 

manda a máxima eterna do in dubio pro reo
16.  

 

Por fim, cabe refletir que, em face da compreensão atual das normas 

jurídicas, o sistema das provas legais se mostrava inadequado também pelo fato de 

sobrepor a legislação – um sistema fechado, definido, impermeável – a todos os 

valores, princípios, expectativas e motivações da vida social, que, a depender do 

caso, poderiam encontrar maior reconhecimento no processo judicial.  

 

1. 3. 3. O surgimento do júri. 

 

Como visto acima, o sistema inquisitivo foi uma alternativa às ordálias e 

demais procedimentos processuais penais primitivos. Não obstante, outra alternativa 

surgida mais ou menos na mesma época foi o tribunal do júri, que até hoje se 

mantém em grande número de países.  

 

Esse novo sistema, criado por ocasião do IVº Concílio de Latrão 

convocado pelo Papa Inocêncio III17, era constituído apenas por pessoas comuns, 

juridicamente idôneas (isto é, sem antecedentes criminais), aos quais era repassada 

a tarefa de investigar os crimes, a fim de preparar a instrução do processo. 

 

Depois de algum tempo, contudo, foi cometida a esses grupos a função 

de julgar os acusados, mas, inicialmente, somente tinham a função de decidir se o 

réu viria a julgamentou ou não, isto é, se havia indícios suficientes de materialidade 

e autoria para que o processo continuasse. Esta decisão era, na prática, um 

equivalente da sentença de pronúncia. Somente posteriormente foi que o júri ganhou 

                                                 
16 GOMES NETO, Francisco Antônio. Código de processo penal: teoria e prática. 2 ed. São 
Paulo: Leia Livros Ltda., 1985, p. 7. 
17

 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 2015.  
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também a função de decidir, com soberania, o destino do condenado, como hoje 

ainda possui.  

 

Oriundo da Grã-Bretanha, o júri passou a integrar o Direito dos países 

continentais após a Revolução Francesa18, que, desejando a substituição do Antigo 

Regime, conferia ao povo – o “terceiro estado” – o papel de definir, de forma 

autônoma, os valores fundantes do ordenamento jurídico e os meios públicos, 

jurídicos e políticos de atingi-los. 

 

Assim, embora o Estado francês instaurado pela Revolução fosse 

bastante apegado à primazia da legislação e dos valores abstratos – consequência 

também do racionalismo dos iluministas – o regime das provas não foi submetido ao 

legalismo, mas foram respeitados o princípio da íntima convicção e a livre 

apreciação da prova, especialmente no que concerne ao tribunal do júri. Afinal, 

sendo o povo a origem da legislação – em razão da escolha democrática dos 

representantes – seria contraditório negar aos membros do povo a faculdade de 

exercer a jurisdição, ainda que em apenas alguns casos.  

 

    

                                                 
18 NUCCI, Guilherme de Souza.Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
42.  
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2.  A VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS NO DIREITO PÁTRIO. 

 

Entre todas as constituições brasileiras, a de 1988 foi a primeira a alçar à 

categoria de princípio constitucional a inadmissibilidade das provas ilícitas no direito 

brasileiro, no que demonstrou sua feição marcadamente garantista. Não obstante, 

não bastasse o reconhecimento constitucional, quis também o Legislador consagrar 

expressamente esta garantia no diploma processual penal. Dessa forma, a vedação 

ao uso de provas ilícitas se reveste de dupla natureza normativa no Direito brasileiro, 

devendo ser interpretada, portanto, à luz dessa duplicidade.  

 

2. 1. Natureza jurídica da inadmissibilidade das provas ilícitas. 

 

Sobre os princípios constitucionais, explica Luís Roberto Barroso: 

 
Os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como 
fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A 
atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação 
do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais 
genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que 
vai reger a espécie [...] Em toda ordem jurídica existem valores superiores e 
diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios 
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem 
jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e 
os caminhos a serem percorridos

19
.  

 

Dessa forma, os princípios constitucionais são compreendidos como uma 

espécie do gênero norma jurídica. Anteriormente, contudo, não se atribuía aos 

princípios qualquer coercitividade normativa. Eram entendidos apenas como 

“orientações” ao legislador, que podiam ou não ser observados na elaboração das 

normas. Nessa perspectiva, era juridicamente impossível que os juízes deixassem 

de aplicar regras jurídicas afrontosas aos princípios.  

 

Atualmente, porém, os princípios são entendidos como normas jurídicas 

coercíveis, assim como as regras. A diferença é apenas estrutural: enquanto as 

regras possuem estrutura hipotética – prevêem um fato e uma consequência 

júridica, que a ele se relaciona por um vínculo de dever-ser –, os princípios apenas 

                                                 
19 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 147.  
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enunciam valores jurídicos em abstrato. 

 

Outra diferença entre regras e princípios é o grau de generalidade. 

Enquanto as regras relacionam fatos bem específicos a consequências jurídicas 

também específicas, os princípios se referem a fatos e situações mais variados. 

Assim, por exemplo, o direito à vida consagrado na Constituição Federal, embora 

seja um único princípio, é objeto indireto de um grande número de normas, no 

âmbito penal (crimes contra a vida), no âmbito civil (direitos do nascituro), dentre 

vários outros.   

 

No caso da vedação às provas ilícitas, trata-se não apenas de princípio 

constitucional, previsto no Art. 5º, LVI, mas também de regra prevista no art. 157 do 

Código de Processo Penal: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais”,   

 

Além deste dispositivo, também o art. 369 do Código de Processo Civil 

consagra o mesmo valor, ao dispor que: “As partes têm o direito de empregar todos 

os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 

neste Código, para provar a verdade dos fatos [...]”. 

 

2. 2. A proibição das provas ilícitas e o direito à prova. 

 

As provas não constituem, no direito, apenas um mecanismo de exame 

dos fatos no processo judiical. Existe também um direito à prova, o qual é uma 

consequência do princípio da ampla defesa, previsto no inciso LV do  Art. 5º da 

Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.  

 

Nessa perspectiva, o direito à prova possui reconhecimento inclusive 

constitucional, assistindo não apenas às partes mais também ao juiz, a quem cabe 

realizar os fins do processo – o que inclui determinar provas inclusive de ofício, 
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conforme Art. 156 do Código de Processo Penal – e velar para que o sua marcha 

obedeça em tudo aos ditames constitucionais – o que envolve determinar o 

desentranhamento das provas ilícitas porventura verificadas. 

 

Sendo, assim, direito fundamental, o direito à prova não pode ser 

reconhecido sem limitações, de forma que as partes possam exercê-lo de maneira 

absolutamete livre, o que o desvirtuaria dos seus fins axiológicos e supralegais.  

 

Assim, faz-se necessário que o direito à prova seja moderado e 

equilibrado com os outros valores com os quais pode entrar em rota de colisão, 

como é o caso do devido processo legal. No caso da limitação em estudo no 

presente trabalho – a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal – sua 

razão de ser decorre de quatro fatores principais: a essência da atividade 

processual; o caráter específico do processo penal, em relação aos outros tipos de 

processo; a legitimidade do Estado Democrático de Direito; e a natureza 

constitucional do direito à prova.  

 

Quanto ao primeiro, cabe considerar que o processo, do ponto de vista 

histórico, é um substituto da autotutela, mediante a qual os indivíduos defendiam, 

arbitrariamente, suas razões20. Esse substituto deixou mais racional e, por isso 

mesmo, justa a aplicação da justiça, na medida em que procurou pôr uma ordem à 

disputa entre as partes, subdividindo-a em vários atos individualizados, doravante 

denominados, em conjunto, de procedimento.  

 

Nesse sentido, seria uma contradição que o processo pudesse admitir 

provas ilícitas, pois as principais características que o diferenciam da autotutela – a 

formalidade e o respeito à lei – estariam sendo violadas com isso, em vista da 

arbitrariedade que essa permissão toleraria.  

 

Quanto ao segundo elemento acima citado, cumpre refletir que a 

exigência de formalidade e legalidade de cada ato se torna ainda mais necessária 

no campo do processo penal, tendo em vista que as penas atribuídas pelo direito 
                                                 
20

 CINTRA, A. C. A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C.R. Teoria geral do processo. 28 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012, p. 29.  
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criminal estão entre as mais graves do ordenamento jurídico, pois envolvem, no 

mais das vezes, a privação prolongada da liberdade pessoal do réu.  

 

Assim, a prova, enquanto instituto interno do processo penal, deve 

obedecer, antes de tudo, aos princípios gerais que o norteiam, os quais estão 

radicados, em última análise, na dignidade da pessoa humana, o que, por si só e 

independentemente da vedação normativa expressa ao uso das provas ilícitas, já 

impede qualquer absolutização do direito à prova, como ensinava Paulo Lúcio 

Nogueira poucos anos após o advento da Constituição de 1988, lastreado na 

doutrina já prevalecente à época:  

 

Walter P. Acosta lembra que Nélson Hungria adverte que não podemos 
olvidar três princípios tradicionais da processualística, com referência a 
“pessoa do réu, que é coisa sagrada”, que “ninguém é obrigado a depor 
contra si mesmo”, e que “é preferível deixar impune um culpado a condenar 
um inocente”. E lembra também que Roberto Lyra condensa tais princípios 
nesta verdade: “é melhor não punir um crime do que cometer outros crimes 
para descobri-lo e prová-lo”. O princípio do livre convencimento motivado 
está hoje consagrado pela doutrina processual como a mais recomendável 
das formas de valoração das provas, segundo o mestre José Frederico 
Marques. Todavia o seu emprego não significa liberdade de apreciação em 
termos que atinjam as fronteiras do arbítrio, visto que o juiz, ao sentenciar, 
deve indicar os motivos de fato e de direito para fundamentar sua decisão

21
.  

 

Quanto ao terceiro elemento – a legitimidade do Estado – cabe considerar 

que se o Estado, representado pelo juiz, é também titular do direito constitucional à 

prova, o seu exercício deve também estar condicionado aos princípios que regem a 

atuação do Estado em geral e que este deve observar, se pretende manter-se 

legítimo aos olhos da coletividade, entre os quais está a correta e digna 

administração da justiça.  

 

Se, com efeito, o Estado, na perspectiva democrática, deve prestar 

satisfação aos seus cidadãos, dos quais recebeu o poder que possui, conclui-se que 

não lhe é permitido engajar-se em qualquer atividade ilícita, sob pena de perder a 

legitimidade social.  

 

 

                                                 
21 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso completo de processo penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1990, 
p. 142. 
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Quanto ao quarto elemento – a natureza constitucional do direito à prova 

– deve-se ter em conta que os direitos fundamentais, conforme reconhece a 

moderna doutrina do direito constitucional, não são absolutos e têm como 

característica básica a possibilidade de entrar em colisão uns com os outros, 

devendo ser devidamente sopesados pelo magistrado no caso concreto. Por esse 

motivo, o direito à prova também se sujeita  a ponderação, devendo ceder quando 

estiverem em jogo valores mais importantes – como o devido processo legal.  

 

2. 3. O sentido e o alcance da vedação das provas ilícitas 

 

Esclarecidos os fundamentos da vedação à prova ilícita, cabe, 

agora, esclarecer o sentido e o alcance dessa norma, ou seja, as situações às quais 

se aplica e nas quais deve ocorrer o desentranhamento da prova, como 

consequência jurídica prevista na lei.   

 

2. 3. 1. Conceito de prova ilícita 
 

Em uma definição mais ampla, “prova ilícita” significa qualquer tipo de 

prova cuja intromissão no processo o ordenamento jurídico, por alguma razão, 

proíbe. Assim seria o caso de testemunha proibida de prestar depoimento, exame 

pericial realizado em desconformidade com o que dispõe a lei, dentre várias outras 

possibilidades.  

 

Na doutrina especializada, porém, o conceito é bem mais restrito. As 

provas que, por algum motivo, não possam ser utilizadas recebem o nome de provas 

ilegítimas – e as provas ilícitas, por serem inadmissíveis, participam deste gênero. A 

sua diferença específica, contudo, é a origem da ilicitude. No caso das provas 

ilegítimas, a norma cuja violação gerou a ilegitimidade é de natureza processual; no 

caso das provas ilícitas, trata-se de norma de direito material, conforme explica 

Gustavo Badaró:  

 

Violada a norma material (p. ex.: violação de correspondência), havia uma 
sanção de direito material (p. ex.: ouvir testemunhas sem intimar as partes), 
havia apenas uma sanção processual (p.ex.: nulidade da prova 
testemunhal). Foi justamente essa circunstância, qual seja, de haver apenas 
uma sanção material, normalmente, de natureza penal, para a violação das 
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liberdades públicas, que levou a adoção da teoria do male captum, bene 
retentum. Em outras palavras, como não havia sanção processual para a 
violação da regra de direito material, o autor da lesão seria punido no plano 
do direito material, mas a prova ilícita introduzida no processo era 
validamente valorada. Havia, pois, um isolamento dos dois planos – material 
(prova ilícita) e processual (prova ilegítima) – inclusive no que dizia respeito 
à sanção pelo desrespeito à norma

22
.  

 

Assim, toda prova ilícita é necessariamente ilegítima – por força do 

princípio da inadmissibilidade – mas nem toda prova ilegítima é, só por isso, ilícita, 

pois a sua obtenção pode ter ocorrido sem qualquer ofensa ao direito material. 

  

2. 3. 2. Da ilicitude por derivação 

 

Diferenciada a prova ilícita da prova ilegítima, deve-se recordar que a 

prova ilícita se subdivide em dois tipos principais – a prova ilícita desde a origem e a 

prova ilícita por derivação. Esta última se distingue da primeira pelo fato de ter sido 

produzida, em si, de forma lícita, mas, por ser decorrente de alguma prova ilícita, 

deve ser também desentranhada dos autos.  

 

Originariamente, a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação é uma 

criação jurisprudencial norte-americana, que, no julgado conhecido como 

Silverthorne Lumber, deu origem à teoria dos “frutos da árvore envenenada” (fruits of 

the poisonous tree). 

 

Neste julgado, a Suprema Corte dos Estados Unidos consolidou o 

entendimento de que seria contraditório recusar provas ilícitas de per si sem recusar 

igualmente provas decorrentes das ilícitas, pois o principal objetivo do princípio de 

vedação à admissibilidade das provas ilícitas é desestimular a sua produção – se 

qualquer parte, no processo, desejar praticar atos ilícitas com vistas à produção de 

provas que lhe sejam úteis, saberá desde o início que não obterá êxito, pois a prova 

não será considerada pelo juízo.  

 

Não obstante, se as provas ilícitas por derivação forem admitidas, esta 

                                                 
22 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008, v. 1., p. 206.  
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mesma parte, embora saiba que não será considerada, em si, a prova ilícita que 

pretende obter, não verá tolhido seu ímpeto de produzi-la, pois contará com a 

possibilidade que as informações decorrentes desta prova serão levadas em 

consideração na produção de outros elementos de convicção, os quais, por não 

terem origem ilícita direta e ostensiva, poderão embasar a sentença.  

 

Foi este o argumento com o qual o Ministro da Suprema Corte Norte-

Americana Oliver Wendell Holmes sustentou a ilicitude por derivação no caso 

Silverthorne Lumber Co. vs. United States23. No caso, a polícia havia realizado uma 

diligência de busca e apreensão ilegal no escritório da empresa Silverthorne 

Lumber, tendo sido apreendidos diversos documentos. Embora conformados com a 

inadmissão dos documentos apreendidos como meio de prova, em razão da ilicitude 

da diligência, os representantes do Governo pleitearam a possibilidade de utilizar, 

em sua defesa, as informações obtidas com base nesses documentos:  

 

The Government now, while in form repudiating and condemning the illegal 
seizure, seeks to maintain its right to avail itself of the knowledge obtained 
by that means which otherwise it would not have had. The proposition could 
not be presented more nakedly. It is that, although, of course, its seizure was 
an outrage which the Government now regrets, it may study the papers 
before it returns them, copy them, and then may use the knowledge that it 
has gained to call upon the owners in a more regular form to produce them; 
that the protection of the Constitution covers the physical possession, but 
not any advantages that the Government can gain over the object of its 
pursuit by doing the forbidden act

24
.  

 

Em resposta ao pleito, o Ministro Oliver Wendell Holmes argumentou que 

isto não poderia ser admitido, haja vista que, se a prova ilícita, embora inadmitida, 

pudesse gerar qualquer efeito sobre a instrução, a vedação às provas ilícitas não 

passaria de letra morta:  

                                                 
23 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. SUPREMA-CORTE. Silverthorn Lumber Co., Inc. vs. United 
States. Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html. Acesso em 15 
set. 2016 às 16:17. 
24 “O governo, agora, embora repudie e condene formalmente as buscas e apreensões ilegais, 
procura manter o seu direito de utilizar as informações obtidas por esse meio, as quais não teriam 
sido levantadas de outra forma. A tese não poderia ser apresentada mais nitidamente: embora, claro, 
a diligência de busca e apreensão em estudo tenha representado uma violação que o Governo agora 
lamenta, este mesmo governo poderia estudar os papéis apreendidos antes de devolvê-los, copiá-los 
e então poderia usar as informações verificadas por meio deles para requisitar aos seus proprietários 
que os produzam novamente - só que, agora, de forma legal; a tutela da Constituição - argumenta-se 
- refere-se apenas à posse física, mas não às vantagens que o Governo pode adquirir a partir das 
coisas apreendidas ilegalmente” (tradução livre)  
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In our opinion, such is not the law. It reduces the Fourth Amendment to a 
form of words. […] The essence of a provision forbidding the acquisition of 
evidence in a certain way is that not merely evidence so acquired shall not 
be used before the Court, but that it shall not be used at all. Of course, this 
does not mean that the facts thus obtained become sacred and inaccessible. 
If knowledge of them is gained from an independent source they may be 
proved like any others, but the knowledge gained by the Government's own 
wrong cannot be used by it in the way proposed

25
. 

 

Não obstante o largo alcance do conceito de prova ilícita – a ponto de 

incluir também as provas derivadas das ilícitas – faz-se necessário – como o próprio 

Ministro Oliver Wendell Holmes reconhece – admitir exceções à regra, a fim de 

manter a proporção entre os valores envolvidos. É o que se demonstrará no capítulo 

seguinte. 

                                                 
25 “Na nossa opinião, esta não é a norma correta. Ela reduz a Quarta Emenda à Constituição a uma 
mera fórmula legal. A proibição da produção ilegal das provas, por essência, não implica apenas que 
elas não sejam usadas no processo judicial, mas que não sejam usadas em hipótese alguma. 
Geralmente, isto não significa que os fatos descobertos por meio das provas ilícitas se tornem, só por 
isso, sagrados e inacessíveis. Se a sua descoberta for favorecida por fontes independentes, eles 
podem ser considerados provados, como quaisquer outros, mas as informações aquiridas pelo 
Governo a partir de seu próprio ato ilegal não pode ser utilizada da maneira que foi proposto” 
(tradução livre) 
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3. AS EXCEÇÕES À INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO DIREITO 

PÁTRIO 

 

Assim como vários outros princípios jurídicos de igual importância, a 

inadmissibilidade das provas ilícitas deve também comportar exceções e 

moderações, conforme a situação exija. É o que se estuda no presente capítulo. 

 

3. 1. A proporcionalidade no direito. 

 

A idéia de proporcionalidade, apesar de ter sido redescoberta pelo direito 

constitucional recentemente, há muitos séculos é associada ao conceito de Direito. 

Já Dante Alighieri, célebre poeta e literato florentino do século XIII, conceituava o 

Direito como realis ac personalis homini ad hominem proportio, quae servata 

societatem servat, corrupta corrumpit26, isto é, a proporção real e pessoal entre os 

homens que, se respeitada, preserva a sociedade e, se violada, a corrompe27. 

 

Mas o que significa proporção? Do ponto de vista aritmético, a 

proporcionalidade quer dizer uma relação equilibrada entre dois valores distintos.  A 

mesma noção tem sido aplicada aos valores jurídicos28, que devem, portanto, 

manter-se equilibrados para regularem com êxito a vida social.  

 

Na vida humana, porém, e especialmente na vida política, o equilíbrio não 

raro só surge a partir da experiência por vezes prolongada e mesmo traumática dos 

extremos. No Ocidente, este equilíbrio representado pelo princípio da 

proporcionalidade corresponde, historicamente, ao Estado Democrático de Direito, 

mas este modelo não constitui um achado imediato dos filósofos e juristas, mas sim 

o resultado de um processo histórico marcado por contradições entre o interesse 

individual e o interesse coletivo, o qual remonta ao início da Idade Moderna. 

                                                 
26 ALIGHIERI, Dante. Monarquía. Tradução de Laureano Robles Cardoso e Luis Frayle Delgado. 
Editorial Tecnos S.A: Madrid, Espanha, 1992, p. 36.  
27 Tradução livre.  
28 FERRARA, M; ANGELO, R. G. Law as a system of proportions and symetries. In: WSEAS 13th 
Conference on Mathematics and Computer in Business and Economics, 2012, Romênia. 
Disponível em: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Iasi/BUBICHE/BUBICHE-17.pdf. 
Acesso em 15 set. 2016 às 15:19.  
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Um dos momentos decisivos desse processo histórico foi o período do 

final do século XVIII, quando a Revolução Francesa e Revolução Americana vieram 

pôr fim ao Antigo Regime e assentar as bases do Estado Liberal, entre as quais se 

situa a prevalência dos direitos humanos individuais, tais como a vida, a liberdade – 

aqui incluídas, por exemplo, a liberdade de culto e de expressão – e a propriedade 

privada.  

 

Embora o reconhecimento jurídico-constitucional desses direitos tivesse 

representado um avanço, para a época, o fato é o Estado Liberal não atendia a 

todas as necessidades sociais, mas apenas às dos indivíduos, havendo ainda 

privilégios das classes superiores – especialmente as mais favorecidas 

economicamente – sobre as classes ditas inferiores.  

 

Para remediar esse problema, agravado pela Revolução Industrial que, 

começada em 1750, se prolongou e aprofundou durante o século XIX, teve advento 

o chamado Estado Social, que, pela primeira vez, insculpiu no alicerce do 

ordenamento jurídicos os direitos fundamentais chamados de segunda geração (ou 

dimensão, como preferem alguns), como são os direitos sociais, culturais e 

econômicos29.  

 

Embora tivesse amenizado as desigualdades sociais e colocado em 

evidência vários problemas que o Estado Liberal deixava sem solução, o Estado 

Social também não se mostrou uma solução eficaz para os desmandos do 

individualismo liberal e acabou sendo ocasião da ascensão de ditadores, como foi o 

caso de Adolf Hitler, Benito Mussolini e, no Brasil, Getúlio Vargas30.  

 

Para remediar esses problemas, equilibrando os valores individuais do 

Estado pós-revolucionário com as preocupações coletivas do Estado Social do 

século XX, foi pensado e concretizado, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado 

Democrático de Direito, modelo ao qual o Brasil aderiu na Constituição de 1988. 

                                                 
29

 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4 ed. Malheiros: São Paulo, 2005, pág. 
55. 
30

 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 
205. 
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Um dos princípios básicos que levou a essa nova formulação foi a 

constatação de que não seria possível garantir a dignidade da pessoa humana e a 

efetivação da democracia com base em um legalismo rígido, tal como propugnado 

pelos próceres do Estado Liberal e mantido no Estado Social31.  

 

O principal exemplo disso, no século XX, foi precisamente o surgimento e 

a ascensão do nazismo e suas nefastas repercussões,  cujos agentes, quando 

julgados no Tribunal de Nuremberg, se escusaram sob a justificativa de que todos os 

seus atos haviam sido praticados ao  amparo da lei.  

 

Constatou-se, portanto, que as regras jurídicas, em sentido estrito, não 

eram suficientes para atingir os fins do Direito. Era necessário ter sempre à vista os 

valores fundantes do ordenamento e, assim, entraram em evidência os princípios 

constitucionais.  

 

Um dos aspectos fundamentais da diferença entre princípios e regra, já 

comentada acima, pode ser vislumbrado na maneira como os conflitos normativos 

são solucionados. Caso duas regras entre em conflito, só uma delas será aplicada, 

excluindo-se a outra. Exemplo disso são os critérios consignados na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não obstante, caso dois princípios se 

mostrem colidentes, este conflito, por si só, não pode levar à invalidaçao de um 

deles, haja vista que os princípios formam a base do ordenamento jurídico, sendo, 

por isso, praticamente imutáveis.  

 

A solução das colisões de princípios só pode ser feita à luz do princípio da 

proporcionalidade, segundo o qual deve prevalecer o valor mais relevante diante das 

circunstâncias do caso concreto, sem que reste sacrificado o outro valor, como 

explica Alexandre de Moraes: 

 

Quando houver conflito entre dois ou mais direitos e garantias 
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância 
prática ou da harmonização de forma a coordenar ou combinar os bens 
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos 

                                                 
31

 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Tradução de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 
1998,  
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outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada 
qual (contradição dos princípios) sempre em busca do verdadeiro 
significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua 
finalidade precípua

32
. 

 

Assim sendo, uma só situação pode receber soluções diferentes em juízo, 

conforme variem as circunstâncias concretas. É precisamente esse o caso da 

vedação das provas ilícitas, conforme demonstrado a seguir.   

3. 2. A admissão das provas ilícitas no direito brasileiro 

 

A primeira Constituição a consagrar expressamente, como pricípio, a 

inadmissibilidade das provas ilícitas foi a de 1988 (muito embora desde a 

Constituição de 1824 já se reconhecesse, por exemplo, o sigilo das cartas). A 

legislação infraconstitucional, na maior parte, era omissa quanto à questão. O país 

estava, portanto, bastante defasado em relação à tendência jurídica predominante 

no mundo.  

 

Além disso, os doutrinadores e magistrados, antes da Constituição, 

costumavam ser bastante tolerantes com as provas ilícitas – muito embora fossem 

da opinião, evidentemente, de que o autor do ilícito que gerou a prova devia ser 

responsabilizado. Não obstante – argumentavam – nem por isso se deve rejeitar e 

excluir dos autos, sem qualquer apreciação, as provas ilicitamente obtidas. Nesse 

sentido, por exemplo, argumentava Alcides de Mendonça Lima, apenas dois anos 

antes do advento da Constituição: 

  

O Juiz não pode abstrair-se de conhecer do fato e julgar conforme possa 
influir, isoladamente ou no conjunto de provas, porque sua obtenção foi 
considerada 'imoral', por transgredir certos postulados ou certas normas que 
amparam os indivíduos, e, portanto, somente por isso deixa de ser eficaz 
para ser o litígio solvido. Se a parte dispuser apenas daquela prova, sem 
possibilidade de outra, sobre fato, que, pela natureza, não enseja, 
normalmente, outro meio (v. g., corrupção; adultério; 'chantagem'; sempre 
realizados com 'recato' e 'sigilo', com a preocupação de ocultar o mais 
possível), a repulsa pelo Juiz poderá determinar uma sentença injusta e 
imoral, negando razão ao que usou de meio de prova obtido 'imoralmente' e 
dando razão ao que praticou o ato imoral e ilegal, mas cuja prova foi 
considerada ineficaz por ter sido conseguida fora da moral... É a negação 
do ideal da justiça! O que importa para o Juiz é fazer justiça, conforme sua 
convicção na apreciação da matéria de fato (fundada em prova) ou no 
acolhimento das questões de direito em debate. O meio de prova somente 

                                                 
32

 MORAIS, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2003, p. 61. 
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não pode ter eficácia ou validade se atesta algo que não existiu, mas que 
aparenta que existiu pelos ardis, deturpações, alterações do original, como 
falsificar assinatura e letra; intercalar trechos; alterar texto, porque, aí sim, a 
atividade imoral modificou a verdade, que chegou até o Juiz maculada ou, 
até, transformada integralmente. Nesta hipótese, não é meio atingido, mas o 
conteúdo, quanto à imprestabilidade de sentido moral

33
.  

 

Apesar disso, a legislação já possuía algumas regras que vedavam a 

utilização da prova ilícita. Como exemplo, pode-se mencionar o art. 332 do Código 

de Processo Civil de 1973, que dispunha: “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”. Ora, a contrario 

sensu, se o meio de prova não for legal ou moralmente legítimo, certamente não é 

hábil para provar a verdade dos fatos, devendo, portanto, ser desconsiderado no 

processo.  

 

Norma similar se encontra também no Código de Processo Penal Militar 

(Decreto-Lei nº 1.002/69), que, no seu art. 295, preceitua: “É admissível, nos termos 

deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a 

saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina 

militares”.  

 

No meio acadêmico e doutrinário, as primeiras reações significativas à 

plena admissibilidade surgiram no campo criminal. Certamente, uma das razões 

disso é que o processo penal, como comentado acima, necessariamente precisa 

observar parâmetros mais rígidos, em vista da maior gravidade dos bens envolvidos.  

 

Com efeito, alguns criminalistas já defendiam a necessidade de limitar a 

admissão das provas no processo penal. É o caso, por exemplo, de Nélson Hungria 

e de Hélio Tornagi. O primeiro dizia que provas ofensivas à moralidade pública e à 

pessoa humana, por exemplo, deveriam ser sumariamente rejeitadas. Já o segundo 

defendia que a prova ilícita até poderia ser admitida, mas desde que reforçada por 

outras provas que fossem lícitas. 

 

                                                 
33 LIMA, Alcides de Mendonça. A eficácia do meio de prova ilícito no Código de Processo Civil 
brasileiro. Revista de Processo: São Paulo, nº 43, ano 11, p. 138,  jul. set. 1986.  
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Conforme comenta Luiz Avolio34, outro argumento jurídico com que se 

tornava possível excluir do processo as provas ilícitas era a aplicação de uma 

analogia com as provas processualmente ilegítimas. Se provas obtidas mediante 

violação à legislação processual já deviam ser desentranhadas, tanto mais o deviam 

as provas obtidas mediante violação ao direito material, reconhecidamente mais 

importante, em termos sociais e axiológicos, do que o direito adjetivo. 

 

3. 3. O status contemporâneo da norma proibitiva das provas ilícitas no direito 

brasileiro  

 

Diante do exposto,fica claro que a Constituição Federal de 1988, embora 

tenha efetivamente inovado a ordem jurídica ao escalar como princípio 

constitucional a vedação das provas ilícitas, não causou um choque à doutrina e a 

jurisprudência nacionais, que já estavam, gradativamente, inclinando-se cada vez 

mais à inadmissão das provas ilícitas. Apenas dois anos após a edição do texto 

constitucional, José Cretella Júnior, espelhando um modo de pensar já comum na 

época, comentava sobre o inciso LVII do Art. 5º:  

 

O dispositivo refere-se ao processo penal, ao processo civil, ao processo 
administrativo, ao processo tributário, enfim, a todo tipo de processo em que 
se defrontem Estado e particular, particular e particular, na posição, este 
último, de réu, acusado, litigante. Em juízo, o valor da prova é incontestável. 
A prova do ato jurídico, indispensável para tornar válidas as relações de 
direito (João Monteiro, Teoria do processo civil e comercial, 5ª ed., 1936, p. 
340), quando contestada, pode ser definida como a soma dos meios 
produtores da certeza, suficiente para afirmar a existência do fato probando 
e, pois, criadores da evidência [...] A prova deve constar de algo palpável, no 
mundo, e que se projete no mundo jurídico, criando a evidência, fornecendo 
ao julgador elementos para a formação de sua convicção e que, assim, 
prolate a sentença com fundamento em algo que descreva a realidade. A 
prova deve ser natural, não provocada, não arquitetada. “Fazer prova” é 
“provar”, e não “elaborar”, “armar”, preparar a prova. O meio para obter 
prova deve ser o meio lícito, legal, afastada, pois, qualquer artimanha ou 
manipulação ilícita ou fraudulenta

35
.  

 

Além da vedação genérica das provas ilícitas, a Constituição Federal de 

1988 também inovou a redação do princípio do sigilo das comunicações. A 

Constituição anterior, de 1967, dispunha que “são invioláveis a correspondência e o 
                                                 
34 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas. Interceptações telefônicas, ambientais e 
gravações clandestinas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 94.  
35 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1990, v. 1., pp. 535-536 
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sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas”.  

 

Na Constituição de 1988, porém, consta uma redação nitidamente mais 

abrangente, segundo a qual “é inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 

fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. 

 

O problema que desde o princípio foi levantado, com esta redação, foi 

que, embora o texto se referisse às “hipóteses e na forma que a lei estabelecer”, 

ainda não havia legislação disciplinando a matéria (a qual só veio surgir anos 

depois, tratando-se da Lei nº 9.296/96). Nesse caso, todas as interceptações 

telefônicas deveriam ser igualmente rejeitadas?  

 

O problema que desde o princípio foi levantado, com esta redação, foi 

que, embora o texto se referisse às “hipóteses e na forma que a lei estabelecer”, 

ainda não havia legislação disciplinando a matéria (a qual só veio surgir anos 

depois, tratando-se da Lei nº 9.296/96). Nesse caso, todas as interceptações 

telefônicas deveriam ser igualmente rejeitadas?  

 

Alguns doutrinadores perfilharam precisamente esta postura. Mesmo que 

a interceptação telefônica fosse autorizada judicialmente, a ausência de lei 

regulatória importaria, irremediavelmente, a sua nulidade. Outros, contudo, 

entendiam que a lei a que se referia a Constituição era a Lei nº 4.117/62, o qual 

dispõe que a informação fornecida ao juiz mediante requisição não constitui violação  

alguma.  

 

Esta divergência doutrinária não se referia somente à quebra de sigilo das 

comunicações telefônicas, mas espelhava a divisão que, como recorda Walter 

Nunes36, existia na discussão das provas ilicitas em geral – alguns defendiam sua 

admissão completa, outros a sua rejeição absoluta e um terceiro grupo o equilíbrio.  

 
                                                 
36  SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) 
do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 486.  
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As variadas nuances doutrinárias existentes sobre esta questão ficaram 

claramente delineadas no julgamento do HC 69.912-RS, pelo Supremo Tribunal 

Federal, realizado no ano de 199337.  

 

O Habeas Corpus havia sido impetrado por um grupo de réus acusados 

de integrar uma quadrilha especializada no tráfico de entorpecentes. O grupo havia 

sido desbaratado mediante um farto acervo probatório, mas, como prova inicial  das 

investigações, figurava uma interceptação telefônica. Não obstante, pelo fato de não 

existir legislação regulatória, os réus argumentaram que a interceptação, conquanto 

autorizada pelo juiz, era, só por isso, ilegal e, por consequência da teoria dos frutos 

da árvore envenenada, todas as provas ulteriores também seriam inadmissíveis. 

 

Após um apertado julgamento – concluído em 6 (seis) a 5 (cinco) votos – 

o Habeas Corpus foi indeferido, sendo conservadas nos autos as provas 

alegadamente ilícitas. Como um ministro, conforme se verificou, estava impedido, foi 

realizado um novo julgamento, e acabou por prevalecer a pretensão dos réus. Não 

obstante, o julgamento desta ação teve um papel emblemático em relação à questão  

das provas ilícitas, tanto por testemunhar o entrechoque de várias posições 

doutrinárias antagônicas relativas ao problema quanto pela ênfase conferida às 

circunstâncias do caso concreto, postura não muito frequente antes da nova ordem 

constitucional. 

 

O Ministro Relator Sepúlveda Pertence, introduzindo a questão, já mostra 

reconhecer sua complexidade teórica, o amplo alcance da discussão no tempo e no 

espaço e a pluralidade de opiniões. Defende, contudo, que a Constituição Federal 

de 1988, ao inscrever no rol de princípios fundamentais a vedação das provas 

ilícitas, encerrou a questão, razão pela qual se coloca de forma categórica em favor 

do deferimento do habeas corpus e contra a admissão das provas cujo 

desentranhamento fora pedido: 

 

Os problemas jurídicos atinentes à inadmissibilidade processual e às 

                                                 
37 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 69.912-RS. Ministro Relator Sepúlveda 
Pertence, julgamento no dia 30/06/1993.   
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo36.htm. Acesso em 18 
set. 2016. 
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consequências da admissão indevida, no processo, das provas ilícitas – da 
barbárie primitiva da tortura física à sofisticação tecnológica da 
interceptação telefônica –, ainda geram controvérsias doutrinárias e 
vacilações jurisprudenciais nos ordenamentos de maior tradição cultural. No 
Brasil, porém - sobretudo, a partir da Constituição -, o direito positivo deu 
resposta explícita às questões fundamentais do tema, antes que elas se 
tornassem objeto de sedimentação doutrinária e da preocupação freqüente 
dos tribunais. Não é que, nestas bandas, a persecução penal, algum dia, 
tivesse sido imune à utilização das provas ilícitas. Pelo contrário. A tortura, 
desde tempos imemoriais, continua sendo a prática rotineira da investigação 
policial da criminalidade das classes marginalizadas, mas a evidência da 
sua realidade geralmente só choca as elites, quando, nos tempos de 
ditadura, de certo modo se democratiza e violenta os inimigos do regime, 
sem discriminação de classe. [...] A discussão contrapõe os que extraem da 
ilicitude da prova a sua inadmissibilidade processual - a exemplo de 
Holmes, na jurisprudência americana (apud Ada Grinover, ob. cit., p. 136) e, 
na Itália, Nuvolone (Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto 
latino, de 1966, em Trent' Anni di Diritto e Procedura Penale, 1969, I/501) -, 
aos que entendem que a ilicitude na obtenção da prova esgota seus efeitos 
na responsabilidade e na punição dos agentes, sem nenhum reflexo na 
admissibilidade processual das evidências resultantes - tese que teve, por 
exemplo, nos Estados Unidos, o prestígio da adesão de Cardozo (apud Ada 
Grinover, ob. cit, p. 136) e, na Itália, a brilhante sustentação dogmática de 
Franco Cordero (Prove illecite nel processo penale, Riv. Italiana Dir. e 
Proced. Penale, 1961, fasc. 1/32). No Brasil, contudo, a inadmissibilidade da 
prova captada ilicitamente já se firmara no Supremo Tribunal, antes da 
Constituição, seja no processo civil (RE 85.439, 11.11.77, Xavier, RTJ 
84/609; RE 100.094, 28.6.84, Mayer, RTJ 110/798), seja na investigação 
criminal (HC 63.834, 18.12.86, Borja, RTJ 122/47). E a Constituição de 1988 
explicitou peremptoriamente, no art. 5º, LVI, que "são inadmissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos". No ponto, legem habemus: 
toda a discussão a respeito terá, no Brasil, sabor puramente acadêmico.  

 

Os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio acompanharam o voto do 

relator, justificando-se, concisamente, sobre o mesmo argumento que motivou o voto 

do Ministro Oliver Wendell Holmes acima comentado – qual seja, de que o 

desentranhamento das provas ilícitas por derivação é uma aplicação do princípio 

geral da vedação às provas ilícitas, o qual, sem ele, fica sem efeito algum. Em 

idêntico sentido, o Ministro Francisco Rezek: 

 

Se estimássemos que a intromissão na comunicação telefônica de outrem é 
em si mesma inválida, mas que o produto investigatório nela apoiado pode 
valer em juízo, estaríamos esvaziando o efeito útil da norma protetiva que a 
Constituição de 1988 estabeleceu quando, de modo honesto e realista, 
admitiu a escuta em circunstâncias excepcionais. Ela pode dar-se no 
interesse da Justiça e à base de um mecanismo idôneo, visto que envolve 
uma postulação da parte - o Ministério Público ou outrem - e uma decisão 
do juiz, condicionado tudo isso ao devido registro escrito e a determinados 
limites que o magistrado determinará. Aí está nossa segurança coletiva: a 
escuta telefônica, acaso necessária em determinado momento da 
investigação criminal, será um segredo transitório, não permanente. 
Transparecerá logo em seguida, com a assunção da responsabilidade 
histórica daquele magistrado pela medida que autorizou, e cujos resultados 
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virão a público. As normas que a Constituição de 1988 encerra sobre essa 
matéria são prudentes: oferecem garantias aos cidadãos e à sua 
privacidade, sem entretanto descurar do interesse legítimo da investigação 
criminal. Mas tudo quanto a Carta, no particular, protege, estaria reduzido a 
zero caso se estimasse que a escuta telefônica, quando ilícita, pode não 
obstante gerar medidas investigatórias válidas em juízo  
 

 

O Ministro Celso de Mello, igualmente, votou com o Relator pelo 

deferimento do habeas corpus, mas o argumento predominante pela inadmissão, na 

sua linha de raciocínio, foi sobretudo o caráter garantista da norma da 

inadmissibilidade das provas ilícitas, razão pela qual esta se reveste de uma rigidez 

e alcance maior que os outros princípios constitucionais e não se submete às 

mesmas inflexões e relativizações: 

 

Impõe-se destacar, como expressiva conquista dos direitos assegurados 
àqueles que sofrem a ação persecutória do Estado, a inquestionável 
hostilidade do ordenamento constitucional brasileiro às provas ilegítimas 
(aquelas que se produzem com vulneração das normas de direito 
processual) e às provas ilícitas (aquelas que se coligem com transgressão 
das regras de direito material). A Constituição do Brasil, ao repelir a doutrina 
do male captum, bene retentum, sancionou, com a inadmissibilidade de 
sua válida utilização, as provas inquinadas de ilegitimidade ou de ilicitude. 
[...] A absoluta invalidade da prova ilícita infirma-lhe, de modo radical, a 
eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ele 
pretende evidenciar. Trata-se de consequência que deriva, 
necessariamente, da garantia constitucional que tutela a situação jurídica 
dos acusados em juízo penal e que exclui, de modo peremptório, a 
possibilidade de uso, em sede processual, da prova – de qualquer prova – 
cuja ilicitude tenha sido reconhecida pelo Poder Judiciário. [...] A prova 
ilícita, Sr. Presidente, não se revela idônea, ainda que – a partir dos 
elementos de informação que eventualmente ministre aos órgãos da 
persecução penal – possa produzir dados novos que atestem a 
materialidade ou a autoria do fato delituoso. A ilicitude original da prova 
transmite-se, por repercussão, a outros dados probatórios que nela se 
apóiem, dela derivem ou nela encontrem o seu fundamento causal.  

 

Apesar desses argumentos, o entendimento que prevaleceu, ao menos 

no primeiro julgamento, foi, como dito, a admissão das provas alegadamente ilícitas, 

em favor da qual votaram os miinistros Sidney Sanches, Moreira Alves, Carlos 

Velloso, Octavio Gallotti, Paulo Brossard e Néri da Silviera. 

 

As justificativas, porém, foram um tanto quanto divergentes em cada voto. 

O Ministro Sidney Sanches, interpretou diversamente o dispositivo constitucional da 

vedação das provas ilícitas. Conferiu-lhe significado mais restrito e argumentou que 

a ilicitude da prova, embora deva importar à autoridade que a produziu a sanção 
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prevista na lei, não deve acarretar, necessariamente, a sua inidoneidade como meio 

de provar a verdade no processo: 

 
Não é nula, pois, a condenação, já que encontrou apoio nas provas lícitas 
com que foi justificada. Pouco importa que tais provas só tenham sido 
possíveis, depois da alegada violação ilícita do sigilo telefônico. Por essa 
violação, se realmente ocorreu, pode até, eventualmente, ser 
responsabilizada a autoridade que a praticou ou ordenou. Mas nem por isso 
ficarão invalidadas todas as demais provas posteriormente obtidas. […] E, 
no entanto, não se poderia apoiar a condenação em todas essas provas, 
minuciosas e cabais, só por que o fio da meada foi uma prova ilícita, como a 
gravação telefônica não autorizada? Penso que não foi esse o propósito do 
legislador constituinte, ao considerar inadmissíveis, no processo, apenas e 
tão-somente, as provas ilícitas, e não as provas lícitas obtidas 
paralelamente, posteriormente ou anteriormente. 

 

No mesmo sentido argumentou o Ministro Moreira Alves, mas com menor 

atenção à exegese da norma constitucional e maior ênfase nas possíveis 

consequências processuais da sua aplicação irrestrita, que, no seu entender, seriam 

absurdas, como seria o caso de se anular até mesmo a confissão dos criminosos 

em virtude da ilicitude do acervo probatório inicial das investigações: 

 
Sr. Presidente, o que está em causa, neste habeas corpus, é o alcance do 
inciso LVI do artigo 5º da Constituição, o qual reza: "São inadmissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos". Como se vê, não diz esse 
dispositivo que são nulos os processos em que haja prova obtida por meios 
ilícitos. Portanto, se num processo houver provas lícitas e provas ilícitas, a 
ilicitude destas não se comunica àquelas para que se chegue à absolvição 
por falta de provas, ou se anule o processo pela ilicitude de todas as provas 
produzidas. A prevalecer a tese dos que estão concedendo o habeas 
corpus, ter-se-á que a descoberta, por escuta telefônica ilícita, de uma pista 
que conduza à descoberta de uma poderosa rede de traficantes de droga, 
com a obtenção de provas cabais do tráfico, impossibilitaria, em última 
análise, que tais traficantes fossem condenados porque - como ocorre no 
caso, - a pista que conduziu àquela descoberta foi obtida por meio ilícito que 
contamina todo o processo posterior, transformando-se ela num verdadeiro 
bill de indenidade para esses criminosos. Até a confissão em juízo feita por 
eles estaria contaminada pelo vício da escuta telefônica inicial. O absurdo 
dessa conclusão, com a devida vênia, demonstra a erronia da premissa.  

 

O Ministro Carlos Velloso, por seu turno, após salientar, como os outros 

que votaram no mesmo sentido, que a condenação em análise se baseava sobre 

outras provas além das ilícitas – estando, portanto, livre da mácula trazida por estas 

ao processo – argumentou que também deveriam pesar, na decisão, as implicações 

sociais e extrajurídicas da inadmissão irrestrita das provas, das quais a principal, no 

seu ver, seria a proliferação do crime e o aumento da insegurança social: 

 



39 
 

 
 

Sr. Presidente, começo por dizer que, em termos de interpretação  do que 
está posto na Constituição, no inciso XII do art. 5º, que consagra o direito à 
privacidade, estou inteiramente de acordo com o eminente Ministro 
SEPÚLVEDA PERTENCE. […] Na conclusão, entretanto, peço licença para 
divergir do douto voto do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE. […] O parecer 
da lavra do Dr. Mardem Costa Pinto chama a atenção para o fato de que a 
sentença ou o acórdão impugnado não se baseia apenas nas 
“degravações” das escutas telefônicas. […] Estou em que a condenação 
assenta-se em outros elementos de prova. Invoco o voto do Juiz Paim 
Falcão, Revisor, por cópia às fls. 46/50. S. Exª deixa expresso que, “Mesmo 
que se desconsidere a prova obtida através da escuta telefônica, há, nos 
autos, outras provas suficientes para ensejar condenação” (fl. 48). […] Na 
verdade, Sr. Ministro Pertence, este País não está vivendo uma “histeria” 
repressiva. Se V. Exª atentar para o que está acontecendo nas grandes 
cidades brasileiras, vai concluir que é outra coisa o que está acontecendo: 
vivemos momentos de violência, de impunidade. No que concerne ao 
tóxico, certo é que a Polícia não consegue impedir, desgraçadamente, a sua 
entrada no território nacional. A Corte Suprema há de ser sensível, então, 
ao clamor da sociedade, que se sente indefesa, e não deve colaborar para 
que não haja punição para os traficantes. Punição, evidentemente, na forma 
da lei.  

 

Não obstante as consequências processuais salientadas pelo Ministro 

Moreira Alves e as consequências sociais trazidas à baila pelo Ministro Carlos 

Velloso, por mais indesejáveis que sejam, o que estava nítido, no julgamento, era 

que a Constituição Federal de 1988, ao proscrever as provas ilícitas, não parece 

admitir a possibilidade de exceções, sobretudo se provenientes de considerações 

que extrapolam a ordem jurídica abstrata.  

 

Diante desse impasse, o Ministro Paulo Brossard apresentou um 

argumento diferente – a sistematicidade da interpretação constitucional. Se, por um 

lado, o Art. 5º veda a admissão das provas ilícitas, diretamente ou por derivação, o 

fato é que a a mesma Constituição – e o mesmo Art. 5º - em vários outros pontos 

confere especial relevo ao crime de tráfico de entorpecentes.  

 

Com isto, o Constituinte – defendeu o Ministro – deixou clara a sua 

intenção de que estes crimes não recebessem o mesmo tratamento dos demais, de 

forma que inclusive a vedação às provas ilícitas, interpretada sistematicamente, 

deve se prestar a uma maior flexibilização quando, porventura, esses delitos estejam 

em discussão, sobretudo porque, no caso então analisado, as provas ilícitas não 

eram as únicas a embasar o juízo condenatório, razões pelas quais o Ministro votou, 

categoricamente, pelo inferimento da ordem impetrada:  
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[…] Os direitos, via de regra, não são absolutos e o seu exercício não exclui 
limitações e temperamentos mediante o denominado poder de polícia, que é 
mais fácil saber onde começa do que onde termina, para repetir a sentença 
do juiz SHAW, que haveria de tornar-se clássica. Tem mais. A Constituição 
revela atenção particular em relação aos delitos relacionados com o tráfico 
de entorpecentes e drogas afins, a eles se referindo mais de uma vez. […] A 
primeira regra de hermenêutica constitucional é a que ensina que a 
Constituição deve ser entendida como um todo e de maneira harmônica e 
sem contradições. […]  Assim, ainda que a escuta telefônica para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal de crime considerado 
hediondo pudesse ser considerada ilegítima, o fato é que outras provas 
existem e que não são decorrência da escuta. De modo que, no caso, não 
se pode falar nos frutos da árvore venenosa, “fruits of the poisonous tree” e 
tanto assim é que quando o Delegado pediu autorização ao Juiz, para 
proceder à escuta telefônica, já estava sob investigação quadrilha de 
traficantes de substâncias tóxicas com ramificações em Porto Alegre, São 
Leopoldo e Novo Hamburgo, e era indicado o nome do chefe da ação 
delituosa, exatamente o paciente neste HC. Daí porque não me parece 
seguro concluir que, quando a escuta tivesse sido ilegal e, por 
consequência, ilícita a prova obtida por seu intermédio, toda a prova ficasse 
contaminada e imprestável.  

 

Por fim, como argumento final em favor da admissão das provas ilícitas 

por derivação, o Ministro Néri da Silveira recorreu ao valor individual do caso 

concreto como meio de solução de antinomias. Embora, com efeito, o Ministro Paulo 

Brossard pudesse estar correto quanto à desejabilidade e adequação jurídico-

constitucional da dispensa de tratamento diferenciado aos crimes relativos a 

entorpecentes, seria bastante arriscado sacrificar um princípio constitucional como a 

inadmissão das provas ilícitas – e, como lembrou o Ministro Celso de Mello, uma 

garantia  – sem que o próprio Poder Constituinte, do qual provieram ambos os 

valores em conflito – a inadmissão das provas ilícitas e a especial gravidade do 

tráfico de entorpecentes – fosse chamado a se pronunciar.  

 

Em vez de um sacrifício abstrato da vedação das provas ilícitas em nome 

da lesividade especial dos crimes em foco – como parecia favorecer o Ministro Paulo 

Brossard – o voto do Ministro Néri da Silveira se inclinou antes ao afastamento desta 

norma constitucional em âmbito apenas singular, particular, concreto e referido 

exclusivamente ao caso então discutido, em face da natureza social do processo e 

do caráter concreto da função jurisdicional:  

 

Ora, o processo criminal não é um ente abstrato, mas, sim, instrumento para 
apuração do crime, dos fatos, da autoria do ilícito. Exato é não se admitir 
que isso aconteça por qualquer meio, arbitrariamente, com constrangimento 
à liberdade. A lei, para tanto, o disciplina. A autorização judicial, para 
determinadas providências de investigação, há de significar, em princípio, 
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salvo prova em contrário, que a autoridade policial se empenha, na 
apuração do crime, com respeito aos ditames da lei, máxime em se tratando 
de delitos de tão intenso poder ofensivo à sociedade. [...] Cumpre, ademais, 
ter presente, no exercício da jurisdição, que se está a examinar um caso 
concreto, e não a discutir, academicamente, uma tese, uma “questio juris”.  

 

Não obstante a profundidade que o debate assumiu e a diversidade dos 

argumentos apresentados, o fato é que o julgamento do HC 69.912 não encerrou o 

debate a respeito das provas ilícitas.  

 

No entanto, como legado definitivo da discussão mantida entre os 

Ministros, especialmente sobre o nexo de causalidade entre as provas ilícitas e as 

provas delas decorrentes, desde este julgamento, e principalmente após a edição da 

Lei nº 11.690/08, as exceções da descoberta inevitável e da fonte independente são 

as principais que o Direito brasileiro prevê para a vedação das provas ilícitas. 

 

Essas exceções, no entanto, certamente não podem ser compreendidas 

como as únicas que devem ser admitidas. O exame do nexo causal entre as provas 

ilícitas derivadas e as originárias pode ser complexo o bastante para permitir que 

diferentes situações atraiam soluções distintas, isto é, que caiba ao caso concreto, 

no fim das contas, determinar qual o desfecho mais plausível. 

 

Conforme lembram Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, no caso 

das provas ilícitas, a redação taxativa da norma acaba tornando mais evidente ainda 

a necessidade de dar atenção à proporcionalidade38. No mesmo sentido, Marco 

Antônio de Barros: 

Destarte, a prudência recomendada ao juiz no âmbito do direito material 
se repete no direito processual. A ele compete, no enfoque do caso 
concreto examinar o cabimento da aplicação da teoria da 
proporcionalidade ou razoabilidade para temperar o rigor da 
inadmissibilidade da prova ilícita, mesmo porque, pelo sistema 
constitucional vigente, não há falar-se em garantia absoluta, extremada 
e isenta de restrição decorrente do respeito que se deva a outras 
garantias de igual ou superior relevância39.  

 
 

                                                 
38 BASTOS, C. S.; MARTINS, I. G. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
1989, v. 2, p. 273.  
39 BARROS, Marco Antônio de. Sigilo profissional. Reflexos da violação no âmbito das provas ilícitas. 
Justitia. São Paulo, v. 175, p. 26, 1996.  
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No caso específico das provas ilícitas, o princípio da proporcionalidade 

deve desempenhar um papel especial, haja vista que a vedação mesma das provas 

ilícitas já é um produto desse princípio.   

 

Ora, o direito à prova é uma consequência do direito fundamental à ampla 

defesa. Mas como nenhum direito é absoluto, ainda que seja direito fundamental, o 

mesmo se aplica ao direito à prova, que deve ser relativizado em face de outros 

princípios com os quais possa conflitar, como é o caso do devido processo legal.  

 

Nessa perspectiva, a vedação às provas ilícitas se revela como um meio 

de equilibrar os dois referidos direito, limitando o direito à prova em face do devido 

processo legal e dos direitos fundamentais do acusado. Assim, como o princípio aqui 

discutido já tem uma origem proporcional, seria um contra-senso permitir que, uma 

vez estabelecido pela Constituição, não pudesse participar de novas tentativas de 

ponderar valores, ficando como que desligado da realidade social em torno.  

 

Exemplo dessa flexibilidade que se deve admitir ao princípio em estudo é 

a chamada prova ilícita pro reo, que a doutrina especializada reconhece válida de 

forma praticamente unânime.  

 

Se, com efeito, a vedação da prova ilícita constitui antes de tudo uma 

garantia do réu contra possíveis intromissões do Estado na vida privada e contra 

possíveis desvios do devido processo legal, seria contraditório com o espírito da 

Constituição que uma prova ilícita que beneficiasse o réu fosse descartada. 

 

No caso, mais uma vez se tem valores em conflito. Se o direito à prova 

deve se submeter ao devido processo legal, deve-se recordar que o devido 

processo legal é também submisso ao direito individual à liberdade, ao qual procura 

servir.  

 

Assim, tão inaceitável quanto permitir um abuso do direito à prova em 

detrimento do devido processo legal seria permitir um abuso do devido processo 

legal em detrimento do direito à liberdade do réu, como explica Gomes Filho:  
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No confronto entre uma proibição de prova, ainda que ditada pelo 
interesse de proteção a um direito fundamental e o direito à prova da 
inocência parece claro que deva este último prevalecer, não só porque a 
liberdade e a dignidade da pessoa humana constituem valores 
insuperáveis, na ótica da sociedade democrática, mas também porque 
ao próprio Estado não pode interessar a punição de um inocente, o que 
poderia significar a impunidade do verdadeiro culpado; é nesse sentido, 
aliás, que a moderna jurisprudência norte-americana tem afirmado que o 
direito à prova de defesa é superior40.  

 

Não obstante, embora a prova ilícita possa inocentar o primeiro réu, 

inicialmente acusado, mediante a constatação de que o verdadeiro autor do fato não 

foi ele, mas sim um terceiro, ela não pode ser usada para a condenação deste, e o 

motivo é o mesmo: o seu caráter de garantia constitucional, que deve sempre 

decidir quaisquer dúvidas entre a relativização ou não, sob pena de restar 

comprometida a sua eficácia, como ensina Mauro Luiz Cervi: 

 

Se, de um lado, admitiu a nossa Suprema Corte Constitucional a 
inadmissibilidade da produção das provas ilícitas no processo, quer seja 
este de natureza penal ou civil, abre-se, no entender de alguns, a 
possibilidade de utilização de suas consequências, ou seja, na busca da 
verdade, da verossimilhança ou do simples convencimento do magistrado, a 
não-contaminação da matéria probatória restante, passível de embasar 
decreto de precedência do pedido, in casu, de condenação criminal. No 
entanto, não nos parece ser este entendimento, à luz do sistema 
constitucional vigente, a melhor solução. A aceitação das provas ilícitas 
derivadas importaria, levada às últimas consequências, a cessação da 
eficácia do art. 5º, LVI da Constituição Federal. Em linhas gerais, pode-se 
dizer que, nos dias de hoje, chegou-se ao convencimento de que a prova 
ilícita deve ser extirpada do processo, por mais relevância que tenha, 
principalmente diante dos modernos princípios de Direito Constitucional

41
. 

 

Diante dessas ponderações, fica claro que a norma constitucional e legal 

da vedação das provas ilícitas, por ser, antes de tudo, um princípio constitucional, 

pode e até deve ser flexibilizada, mas, por ser uma garantia, deve haver limites à 

sua flexibilização, em observância aos valores metajurídicos que inspiram o Estado 

Democrático de Direito.  

                                                 
40 Op. cit., p. 106. 
41 CERVI, Mauro Luiz. Provas (i)lícitas e a interceptação telefônica no Direito Brasileiro. Canoas: 
Editora ULBRA, 2003, p. 29.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi explicado, pode-se apreender algumas premissas que, 

não obstante estejam sempre subjacentes, ainda que de forma implícita, na 

disciplina jurídica da proibição das provas ilícitas, dificilmente são captadas de 

imediato pela dicção dos dispositivos legais e constitucionais atinentes à matéria. E, 

no entanto, sem a percepção dessas premissas, o instituto perde a legitimidade, 

parecendo, no fundo, apenas um entrave procedimental proveitoso à impunidade 

generalizada ou, no mínimo, um excesso de purismo processual, desatento ao fim 

eminentemente pacificador da jurisdição.   

 

A primeira dessas premissas, conforme discutido acima, é que, dentro do 

sistema garantista, a verdade objetiva dos fatos e a verdade que prevalecerá no 

processo, embora devam, por óbvio, se aproximar, não precisam – e muitas vezes 

sequer podem – coincidir. Entre os dois gêneros de verdade, interpõe-se o caráter 

prático e funcional do Direito, o qual se opõe frontalmente à natureza teórica, 

abstrata e, por assim dizer, desinteressada da verdade objetiva. Sem referência à 

verdade objetiva, o Direito se torna uma ficção política e autoritária, sem legitimidade 

nem serventia social; mas sem temperar a pretensão de possuir a verdade, acaba 

por sucumbir ao mesmo malogro, pois se torna uma ficção ideológica e atécnica.   

 

A segunda premissa a esclarecer é que, por mais impositivo que seja, 

nenhum princípio jurídico deve ser interpretado nem aplicado isoladamente, sem 

qualquer referência ao corpo de regras, dispositivos e procedimentos que o 

circundam ou ao contexto social em que veio à tona.  

 

Conforme visto no primeiro capítulo, os meios de valoração da prova 

mantiveram-se sempre adaptados, pari passu, aos contextos sociais e culturais em 

que surgiram. O mesmo se aplica à vedação das provas ilícitas, que deve ser 

entendida sempre em referência ao ideal de amadurecimento e aperfeiçoamento 

constante do Estado –  à medida que o Estado historicamente se curva diante dos 

cidadãos, como seus senhores, e não servos, é natural que se obrigue a maior 

competência investigativa, a ponto de sequer precisar recorrer às provas ilícitas para 
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manter a ordem – e à luz do avançado cenário científico e tecnológico em que este 

princípio veio à tona – no qual o Estado, dispondo de meios técnicos cada vez mais 

aprimorados para tomar conhecimento dos fatos que lhe interessem, representa 

inequivocamente maior ameaça à intimidade e à honra privada, necessitando de 

anteparos mais firmes para que não se desvirtue.   

 

Por fim, cumpre notar que, embora os princípios e valores constitucionais 

colidam uns com os outros, por consequência mesmo de sua abstratatividade e 

generalidade – e com a inadmissibilidade das provas ilícitas não é diferente – este 

princípio em particular deve ser entendido e legalmente disciplinado de modo a se 

tornar mais cumprimento do que como um contrapeso, compensação ou ameaça ao 

direito fundamental à segurança pública, previsto no caput do Art. 5º da Constituição 

Federal.   

 

Ora, a noção de garantia constitucional – categoria em que normalmente 

se classifica a vedação às provas ilícitas – deve se articular, de forma indissociável, 

ao direito social à segurança, que constitui um dos fins fundamentais do Estado. Se 

o Estado se substituiu à barbárie e se o processo tomou o lugar da autotutela, foi, 

antes de tudo, para permitir que a segurança pública não sucumbisse aos 

desmandos da liberdade individual.  

 

Assim sendo, a vedação das provas ilícitas só representa uma garantia 

legítima e justa na medida em que atenda à garantia maior de que dispõe a 

sociedade, qual seja, o processo, e especialmente o processo penal, cujo fim 

principal é a proteção da ordem pública, razão pela qual a nova ordem constitucional 

não representa o fim da discussão sobre as provas ilícitas, mas apenas o seu 

começo.  
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