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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de admissão de provas ilícitas 

no processo penal brasileiro, principalmente quanto à utilização da prova ilícita pro societate. 

Para tanto, foi necessário, inicialmente, definir o conceito de prova, seu objeto e sua 

finalidade. Também foram analisados os aspectos da vedação probatória contida no art. 5º, 

inciso LVI da Constituição Federal, os princípios jurídicos envolvidos e as teorias 

relacionadas às provas ilícitas derivas, principalmente a teoria dos frutos da árvore 

envenenada. Em seguida buscou-se fixar o princípio da proporcionalidade como regra de 

exclusão à inadmissibilidade das provas ilícitas. Por fim foram analisados casos concretos 

para o melhor entendimento do tema, finalizando com a proposição de novas possibilidades 

de admissão de provas ilícitas em favor da sociedade. A metodologia empregada na 

elaboração deste trabalho baseou-se, fundamentalmente, em pesquisa bibliográfica, legislativa, 

documental e jurisprudencial. 

 

Palavras-chave: Provas ilícitas. Princípio da proporcionalidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to analyze the admission possibility of illegal evidence in the brazilian 

criminal proceedings, especially regarding the use of illegal evidence pro societate. Thus, it 

was first necessary to define the concept of evidence, its object and purpose. They were also 

analyzed aspects of the evidentiary prohibition contained in art. 5, item LVI of the Federal 

Constitution, the legal principles involved and theories related to illegal evidence shunt, 

especially the theory of the fruits of the poisonous tree. Then it sought to establish the 

principle of proportionality (Balancing test) as exclusionary rule the inadmissibility of illegal 

evidence. Finally it was analyzed concrete cases for the better understanding of the theme, 

ending with the proposition of new admissions possibilities of illegal evidence in favor of 

society. The methodology used in the preparation of this work was based fundamentally on 

documentary and bibliographical research, in addiction to legislative review. 

 

Keywords: Illegal evidence. Principle of proportionality (Balancing test). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prova é um elemento crucial na busca pela justiça, pois é através dela que, 

dentro do processo, o julgador poderá formar a sua convicção sobre os fatos controversos da 

lide. 

Em um Estado Democrático de Direito essa busca não pode ocorrer a qualquer 

custo e deve obedecer à diversas regras, inclusive àquelas estabelecidas pelo direito 

processual, para que não fira demais princípios e garantias fundamentais e acabe por atingir 

um resultado oposto: a injustiça. 

É nesse sentido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LIV, 

garante a todo cidadão o devido processo legal. Este princípio exige o cumprimento de uma 

série de formalidades e regras para que uma sanção penal seja aplicada pelo Estado. A sua 

inobservância implica num prejuízo ao jus puniendi estatal, maculando a persecução penal. 

Justamente nesse ponto podemos observar a importância do tema das provas 

ilícitas dentro do Processo Penal. Não é por acaso que o assunto ganhou disciplina 

constitucional no inciso LVI do já citado art. 5º: “são inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos”. 

O presente trabalho destina-se a analisar a proibição da utilização de provas 

ilícitas no processo penal brasileiro, seus motivos, sua finalidade, bem como identificar os 

casos excepcionais onde essa regra pode ser mitigada, inclusive apontando novas 

possibilidades ainda não acolhidas no Direito brasileiro. 

Inicialmente buscaremos conceituar e classificar as provas ilícitas, abordando a 

disciplina legal contida em nosso ordenamento jurídico e as principais teorias formuladas 

acerca do tema. 

Posteriormente analisaremos o princípio da proporcionalidade e o seu papel como 

regra de exclusão à inadmissibilidade de provas ilícitas, destacando os casos de flexibilização 

já aceitos pela nossa doutrina e jurisprudência. 

Serão realizados estudos de caso, a fim de discutir com maior profundidade a 

questão de fundo deste trabalho. 

Por fim, apresentaremos novas possibilidade de flexibilização dessa regra, casos 
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peculiares ainda não recepcionados pela nossa doutrina e jurisprudência, inclusive abordando 

a utilização de provas ilícitas em favor da sociedade (pro societate) sem que isso represente 

uma afronta ao Estado Democrático de Direito ou aos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão brasileiro. 

A escolha do tema deu-se em razão dos inúmeros casos presenciados ao longo da 

graduação, onde, por exemplo, a simples inobservância de formalidades processuais na 

produção de uma prova era suficiente para desconstruir um vasto processo penal, conduzindo 

à absolvição de um réu sabidamente culpado. 

O cidadão brasileiro está cansado de ver criminosos saírem impunes e sem 

nenhum débito com a sociedade simplesmente por brechas legislativas ou pela resistência dos 

operadores do direito quando se trata de desafiar o pensamento predominante. 

Longe de pretender dar um fim ao debate, este trabalho apontará as principais 

críticas feitas contra o caráter absoluto da vedação à utilização de provas ilícitas no processo 

penal brasileiro, buscando apresentar casos onde a utilização desses meios probatórios 

mostra-se adequada e razoável. 
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2 VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

2.1 Prova: conceito, objeto e finalidade  

 

2.1.1 Conceito 

 

A palavra “prova” possui vários conceitos, podendo ser usada em diversos 

sentidos. Aqui será focalizado o seu sentido jurídico, tal qual encontrado no dicionário 

jurídico1: “prova é todo meio legal, usado no processo, capaz de demonstrar a verdade dos 

fatos alegados em juízo”. 

Segundo Capez (2012, p. 360), sua origem vem do latim probatio e pode ser 

considerada “o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz [...] e por terceiros (p. ex., 

peritos), destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de 

um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação”. 

Nucci (2014, p. 302) por sua vez, vizualiza três sentidos para o termo “prova”: 

  

[...] a) ato de provar: é o processo pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do 

fato alegado pela parte no processo (ex.: fase probatória); b) meio: trata-se do 

instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo (ex.: prova testemunhal); c) 

resultado da ação de provar: é o produto extraído da análise dos instrumentos de 

prova oferecidos, demonstrando a verdade de um fato. 

 

 Sob uma ótica ideal, o processo visa uma reconstrução fática a fim de atingir a 

verdade real. O material fundamental para essa reconstrução é justamente a prova, sem a qual 

todo o processo fica prejudicado. Não é à toa que, ante a ausência ou insuficiência de provas, 

ninguém pode ser condenado. 

Em última análise, podemos considerar a prova como condição de existência para 

os fatos dentro do processo, pois, como é de conhecimento geral, o fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente, de acordo com máxima expressa no brocardo 

allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt (alegar e não provar o alegado importa 

nada alegar). 

 

 

                                                 
1 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Compacto Jurídico. 16ª.ed. São Paulo: Rideel, 2012, p. 203. 
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2.1.2 Objeto 

 

O objeto da prova é o que se busca demonstrar, os fatos sobre os quais versa a lide, 

aquilo sobre o que o magistrado deve tomar conhecimento e julgar. 

Não se deve confundir “objeto da prova” com “objeto de prova”. De acordo com 

Távora e Alencar (2012, p. 377), o objeto da prova são os fatos controvertidos, aqueles sobre 

os quais o juiz deve se convencer e formar um juízo de valor. Já o objeto de prova tem a ver 

com o que é pertinente ser provado, o que é necessário provar. Identificando o que necessita 

ser provado, por exclusão, elimina-se o que a parte não precisa perder tempo em demonstrar, 

pois a lei dispensa. Temos como exemplos: os fatos notórios (previstos no art. 334, inciso I do 

CPC2), o direito (que em regra não precisa ser provado), os fatos axiomáticos ou intuitivos 

(aqueles que se auto demonstram, evidentes. Ex.: o parágrafo único do art. 162 do CPP3), os 

fatos inúteis ou irrelevantes e as presunções legais (Ex.: a lei presume que o menor de dezoito 

anos não tem capacidade para compreender totalmente seus atos, portanto o declara 

inimputável). 

 

2.1.3 Finalidade 

 

Do próprio conceito de “prova” extrai-se a sua finalidade, qual seja, formar o 

convencimento do julgador sobre os fatos trazidos ao processo. 

Nas palavras de Greco Filho (2012, p. 159) “a prova não tem um fim em si mesma 

ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz. Não se 

busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente 

na convicção do magistrado”. 

Além de formar o convencimento do julgador, pode-se afirmar também que a 

prova tem a finalidade de embasar a decisão final perante as partes e toda a coletividade 

(PRADO, 2009, p. 4 apud CÂMARA, 2009, p. 17).  

 

 

                                                 
2 Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I- notórios. 
3 Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos 

sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. 

  Parágrafo Único: Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver 

infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver 

necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. 
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2.2 Verdade real e liberdade probatória 

 

A finalidade suprema não só da prova como de toda a sistemática processual é 

fazer justiça. Para tanto o juiz, ao exarar um provimento jurisdicional, deve ter todo o cuidado 

no processo de reconstrução fática, conduzindo a instrução com cautela e diligência, de 

maneira a se aproximar o máximo possível da verdade real. Como já foi dito, alegações ao 

vento, afastadas da realidade, sem qualquer embasamento (prova), não têm valor algum para o 

processo penal. 

Observa-se, entretanto, que a verdade real não pode ser alcançada. O próprio 

termo “verdade” causa um verdadeiro nó nas mentes humanas. Trata-se de um ideal, um 

modelo teórico que, de acordo com Távora e Alencar (2012, p.62), em termos absolutos, pode 

se revelar intangível. Para os referidos autores, “a revitalização no seio do processo, dentro do 

fórum, numa sala de audiência, daquilo que ocorreu muitas vezes anos atrás, é, em verdade, a 

materialização formal daquilo que se imagina ter acontecido”.  

A despeito das críticas à terminologia, pode-se dizer que toda a reconstrução 

histórica empreendida no processo penal visará a máxima aproximação possível da verdade 

real dos fatos. 

Já se viu que esta retrospecção dos fatos é feita por meio das provas, o que confere 

a estas importância vital dentro do processo. Tão grande é a sua importância que a produção 

de provas é direito das partes, intrínseco aos princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. 

Para exercerem esse direito de maneira plena, as partes devem dispor de liberdade 

na produção das provas, ainda mais no processo penal onde a liberdade de locomoção dos 

indivíduos está em jogo. 

É por esse motivo que o CPP não exaure todos os meios de prova admitidos. O rol 

contido desde o art. 158 até o art. 250 do CPP é apenas exemplificativo devendo prevalecer a 

liberdade probatória, de modo a que sejam admitidos meios de prova atípicos, ou seja, não 

previstos na legislação. 

Tal lógica também é válida no processo civil, conforme o teor do art. 332 do CPC: 

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

neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a 

defesa.” 
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Fica claro, portanto, a ligação entre esses dois princípios processuais. A busca da 

verdade real ou material é o que preside a atividade probatória. Logo, exige-se que os 

requisitos objetivos para a produção da prova sejam mínimos, de maneira que as partes 

possam utilizar-se de todos os meios probatórios possíveis com ampla liberdade. 

Mirabete (2000, p. 259) também aborda essa relação entre verdade real e 

liberdade probatória: 

  

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

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

aplicação da lei. A investigação deve ser a mais ampla possível, já que tem como 

objetivo alcançar a verdade do fato, da autoria e das circunstâncias do crime. Nada 

impede, portanto, que se utilizem provas com a utilização de meios técnicos ou 

científicos, como a gravação em fita magnética, fotos, filmes, videofonogramas, etc., 

desde que obtidas licitamente. 

 

Entretanto, como toda boa regra, a liberdade probatória possui suas exceções. 

Alguns fatos só podem ser comprovados mediante os meios de prova pré-estabelecidos em lei. 

Veja-se o parágrafo único do art. 155 do CPP: “somente quanto ao estado das pessoas serão 

observadas as restrições estabelecidas na lei civil”. É o caso da súmula 74 do STJ: “Para 

efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. 

Outro exemplo é o casamento, que deve ser provado pela certidão do registro.  

 

2.3 Vedação probatória 

  

A exceção mais importante à liberdade probatória encontra-se em nossa Carta 

Magna, mais precisamente no art. 5º, inciso LVI, in verbis: “são inadmissíveis, no processo, 

as provas obtidas por meios ilícitos”. 

Esse obstáculo visa impor limites à liberdade probatória, de maneira a evitar 

excessos durante a persecução penal, protegendo os direito e garantias individuais das partes e 

zelando pelo desenrolar saudável do processo. 

De fato, não se pode permitir uma persecução penal ilimitada. De que adiantaria 

punir um indivíduo que cometeu um crime se para obter as provas necessárias para a sua 

condenação o Estado comete outro crime? A sociedade se sentiria mais segura? Será que 

desse modo alcança-se a justiça? 

Uma liberdade probatória ilimitada estimularia a prática de atos ilícitos, 
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principalmente em nossa sociedade, onde os valores morais estão tão deturpados. A atividade 

punitiva estatal ao invés de desestimular a prática de atos ilícitos estaria estimulando-os. A 

função da inadmissibilidade das provas ilícitas é justamente evitar tais contrassensos. 

Ainda sobre a função da proibição de provas ilícitas, Oliveira (2011, p. 344) 

ensina: 

 

Mais que uma afirmação de propósitos éticos no trato das questões do Direito, as 

aludidas normas, constitucional e legal, cumprem uma função ainda mais relevante, 

particularmente no que diz respeito ao processo penal, a saber: a vedação das provas 

ilícitas atua no controle da regularidade da atividade estatal persecutória, inibindo e 

desestimulando a adoção de práticas probatórias ilegais por parte de quem é o 

grande responsável pela sua produção. Nesse sentido, cumpre função 

eminentemente pedagógica, ao mesmo tempo que tutela determinados valores 

reconhecidos pela ordem jurídica. 

 

Desse modo, segundo o aludido autor, a vedação à utilização de provas ilícitas 

serve tanto para proteger direitos e garantias individuais como para zelar pela qualidade do 

material probatório a ser introduzido nos autos do processo. 

A manutenção e obediência aos princípios éticos, políticos e sociais é um dos 

principais objetivos vedação das provas ilícitas, tornando-se inerente ao Estado Democrático 

de Direito (RANGEL, 2008, p. 427). 

 

2.3.1 Provas ilícitas: conceito e classificação 

 

O art. 157 do CPP é de vital importância para o tema, pois, além de reforçar a 

vedação probatória já consagrada na Constituição, conceitua as provas ilícitas da seguinte 

forma: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 

entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.” 

Em outras palavras, se determinada prova infringe a lei ou algum princípio de 

direito material ou processual ela será taxa de inadmissível, proibida, vedada ou ilícita em 

sentido amplo. 

Conforme classificação doutrinária (a lei não traz qualquer classificação), as 

provas vedadas subdividem-se em: provas ilícitas em sentido estrito, ilegítimas e ilícitas por 

derivação. As ilícitas em sentido estrito são aquelas colhidas em infringência às regras de 

direito material, ou seja, mediante a prática de algum ilícito penal, civil ou administrativo (por 
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exemplo, confissão obtida mediante tortura [Lei 9.455/1997] e interceptação telefônica 

realizada sem autorização judicial [art. 10 da Lei 9.296/19964]). As ilegítimas, por sua vez, 

são as que violam normas processuais, por exemplo, laudo pericial subscrito por apenas um 

perito não oficial (art. 159, § 1º do CPP5). Já as provas ilícitas derivadas, ou provas ilícitas por 

derivação, são aquelas em si mesmas lícitas, mas produzidas a partir de outra obtida 

ilegalmente. (CAPEZ, 2012, p. 363). 

Outro ponto de diferenciação entre essas espécies de prova proibida é no tocante 

às consequências da sua produção. A prova ilícita em sentido estrito tem consequências mais 

gravosas por advir de violações diretas às normas de direito material e ensejará sanções cíveis, 

administrativas ou penais específicas, além das consequências processuais. 

Por sua vez, a produção de prova ilegítima ensejará, em regra, apenas as sanções 

previstas pela lei processual, ou seja, será disciplinada pela Teoria das Nulidades (do art. 563 

ao art. 573 do CPP). 

Em termos processuais, o prejuízo causado pela prova ilegítima é geralmente 

muito menor do que o causado pela prova ilícita stricto sensu, pois o problema está na forma. 

O defeito pode ser sanado em alguns casos, havendo uma possibilidade de aproveitamento da 

prova. Por exemplo, se o perito se esquecer de assinar o laudo de exame pericial, o magistrado 

poderá simplesmente convocá-lo para comparecer ao cartório e subscrever o laudo, uma vez 

que o perito só irá assinar se de fato reconhecer a perícia como de sua autoria. 

Já na prova ilícita stricto sensu o problema está na matéria, na raiz, de maneira 

que não há como superá-lo. Uma confissão obtida mediante tortura, por exemplo, jamais 

poderá ser aproveitada. 

A própria terminologia nos permite fazer essa comparação. Note-se que aquilo 

que é ilícito não pode se tornar lícito, a não ser por uma única via: a mudança da lei. Já o que 

é ilegítimo pode se tornar legítimo por vários meios. Cita-se o exemplo da maconha, que tem 

sido alvo de grandes discussões no Brasil atualmente. Pela lei é uma droga ilícita e o seu 

comércio é considerado tráfico. No entanto, para muitos, o seu uso e comercialização são 

legítimos devido às suas propriedades terapêuticas e a sua pouca ofensividade ao corpo 

                                                 
4 Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou 

quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 

   Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
5 Art. 159 [...] § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de 

diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica 

relacionada com a natureza do exame. 
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humano se comparada com outras drogas ilícitas colocadas no mesmo patamar. O clamor 

atual pela legalização da maconha demonstra um padrão que tem se repetido nas mudanças 

legislativas brasileiras e geralmente segue essa ordem: primeiro a legitimação perante a 

sociedade, depois a legalização.  

A questão do aproveitamento de provas ilícitas lato sensu, principalmente no 

tocante às provas ilícitas derivadas, será mais amplamente discutida ao longo desta obra. 

 

2.3.2 O contato do juiz com a prova ilícita 

  

Questão relevante na discussão sobre a vedação probatória diz respeito ao contato 

do juiz com a prova ilícita. O caput do art. 157 prevê que esse tipo de prova é inadmissível e 

deve ser desentranhada do processo. Tem-se aqui duas implicações principais: em primeiro 

lugar o juiz deve desconsiderar a influência que a prova ilícita tem no seu convencimento; em 

segundo lugar ele deve extirpá-la do processo, determinando o seu desentranhamento, a fim 

de evitar um prolongamento nos seus efeito maléficos. 

Em relação à primeira implicação, note-se que a lei estabelece um estado ideal, 

um dever ser. O juiz, como todo ser humano, irá automaticamente exercer um juízo de valor 

sobre tudo de novo que os seus sentidos puderem capitar. Isso significa que, ao vislumbrar 

uma prova ilícita, o juiz, mesmo tentando ignorá-la, terá o seu convencimento deslocado para 

um dos dois rumos finais possíveis para o processo penal: absolvição ou condenação. 

Dependendo da importância e contundência dessa prova o seu convencimento poderá ser 

deslocado com muito mais força, pois em muitos casos uma única prova pode mudar todo o 

rumo do processo. Não é à toa que alguns operadores do direito por vezes introduzem 

dolosamente provas ilícitas dentro do processo como artimanha de defesa ou acusação. 

Na verdade o que a lei demanda não é que o juiz esqueça da prova ilícita, mas que 

não deixe que a influência dela sobre a sua íntima convicção interfira naquilo que irá externar 

na sentença, afinal a prova ilícita de nada servirá para motivar sua decisão. 

Neste ponto é preciso fazer uma diferenciação entre dois sistemas de apreciação 

de provas: o livre convencimento motivado e a íntima convicção. O livre convencimento 

motivado é o sistema adotado majoritariamente pelo nosso Código de Processo Penal, 

expresso no art. 1556, e dispõe que o juiz é livre para apreciar e valorar as provas contidas nos 

                                                 
6 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
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autos, não havendo uma hierarquia entre elas. Entretanto essa valoração das provas deve ser 

feita racionalmente, sem achismos, de maneira consciente, pois a decisão deverá sempre ser 

proferida de modo fundamentado e motivado. 

Já no sistema da íntima convicção o julgador não precisa externar a motivação ou 

fundamentação da sua decisão, decidindo baseado totalmente no seu convencimento pessoal e 

íntimo. A valoração das provas não obedece a um critério firme, de maneira que tentar 

impressionar os sentimentos e emoções do julgador é um meio relativamente eficiente de 

influir na decisão final. Esse é o sistema adotado no procedimento do Tribunal do Júri. 

Portanto, seguindo o sistema do livre convencimento motivado, o juiz tem que 

fazer uma contenção dos efeitos da prova ilícita para que a imparcialidade no julgamento da 

lide não seja comprometida. Esses efeitos, conforme Távora e Alencar (2012, p. 382) são 

incomensuráveis e o magistrado, mesmo sem ter a intenção, correrá o risco de refletir na 

decisão, mesmo de forma implícita, o convencimento pré-concebido extraído do contato com 

o material ilegal. Por essa razão deve declarar a sua suspeição tão logo perceba que a 

imparcialidade necessária para o pleno exercício da função jurisdicional foi comprometida. 

Os aludidos autores destacam ainda que foi com esse pensamento que o legislador 

reformista inseriu o § 4º ao art. 157 do CPP, de sorte que o juiz que tivesse contato com o 

material ilícito estaria impedido de proferir decisão, devendo remeter os autos ao substituto 

legal. Esse dispositivo, porém, poderia levar a um afastamento do juiz natural da causa já que 

as partes poderiam inserir de propósito uma prova ilícita simplesmente para afastar 

determinado juiz. Outra consequência que poderia trazer sérios problemas processuais seria a 

utilização do dispositivo com intuito protelatório, arrastando o processo por  vários anos, 

podendo alcançar, inclusive, a prescrição do crime. 

O §4º foi então vetado pela Presidência da República. Essas foram as razões do 

veto7: 

 

O objetivo primordial da reforma processual penal consubstanciada, dentre outros, 

no presente projeto de lei, é imprimir celeridade e simplicidade ao desfecho do 

processo e assegurar a prestação jurisdicional em condições adequadas. O referido 

dispositivo vai de encontro a tal movimento, uma vez que pode causar transtornos 

razoáveis ao andamento processual, ao obrigar que o juiz que fez toda a instrução 

processual deva ser, eventualmente substituído por um outro que nem sequer 

conhece o caso.  

                                                                                                                                                         
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-350-08.htm> 
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Ademais, quando o processo não mais se encontra em primeira instância, a sua 

redistribuição não atende necessariamente ao que propõe o dispositivo, eis que 

mesmo que o magistrado conhecedor da prova inadmissível seja afastado da 

relatoria da matéria, poderá ter que proferir seu voto em razão da obrigatoriedade da 

decisão coligada. 

 

Apesar do veto, nada impede que o magistrado reconheça que a sua 

imparcialidade foi comprometida e, de ofício, declare sua suspeição, remetendo os autos a 

outro colega que não tenha tido contato com a prova ilícita. 

Deve-se ter cuidado ainda com a previsão contida no §3º do mesmo art. 157: 

“Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será 

inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”. É que, em 

alguns casos, crimes são cometidos para a obtenção da prova ilícita e a sua inutilização pode 

representar a eliminação da materialidade desse crime. 

Observe-se ainda que se houver erro na aferição da ilicitude da prova, a sua 

destruição facilitaria a perpetuação da injustiça, como a condenação de um réu inocente ou 

absolvição de um culpado. Melhor seria que esse incidente de inutilização da prova ilícita 

ocorresse após o trânsito em julgado da decisão final e até lá a prova deveria ficar armazenada 

fora dos autos, sob total sigilo. Outra medida que poderia ser eficiente é a remessa da prova 

ilícita ao Ministério Público para a apuração da responsabilidade pelos crimes cometidos para 

a sua confecção, de maneira similar ao que está previsto no art. 145, inciso IV do CPP8, no 

tocante ao incidente de falso documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Art. 145. Arguida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte 

processo: 

  IV – se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com 

os autos do processo incidente, ao Ministério Público. 
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3 TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA E A 

PROPORCIONALIDADE 

 

3.1 Teoria dos frutos da árvore envenenada 

 

É muito importante o estudo das teorias sobre o tema provas ilícitas, 

principalmente ao tratarmos de questões como o seu aproveitamento dentro do processo e os 

seus reflexos sobre as demais provas. 

A mais famosa e importante teoria sobre as provas ilícitas é a teoria dos frutos da 

árvore envenenada ou fruits of the poisonous tree, que trata especialmente das provas ilícitas 

em derivação. De acordo com essa teoria, cuja origem é atribuída tradicionalmente à 

jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, a prova ilícita (árvore) tem a capacidade de 

contaminar (envenenar) todas as provas derivadas dela (frutos). Ou seja, mesmo que as provas 

derivadas da prova ilícita estejam aparentemente dentro dos padrões estabelecidos pelo direito 

material e processual, elas estarão contaminadas desde a sua fonte. 

Essa teoria pode ser considerada uma decorrência lógica da própria vedação geral 

às provas ilícitas, pois visa garantir que os seus efeitos se estendam às provas derivadas. De 

nada adiantaria proibir a utilização de provas ilícitas no processo penal se as provas 

decorrentes delas pudessem ser aproveitadas. Em muitos casos valeria a pena produzir uma 

prova ilícita, já que as novas possibilidades que se abririam com ela poderiam ser 

aproveitadas. Para a manutenção de um Estado Democrático de Direito, aquilo que é ilícito 

deve ser ao máximo desestimulado e coibido. 

Apesar de nem sempre ter sido pacífica a aceitação dessa teoria no direito 

brasileiro, o Supremo Tribunal Federal já firmou o seu entendimento em diversas ocasiões 

acolhendo a pertinência da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme se depreende do 

HC nº 74.116/SP, DJU 14.3.1997, e HC nº 76.641/SP, DJU 5.2.1999. (OLIVEIRA, 2011, p. 

363). 

Com a nova redação dada pela lei 11.690/2008 ao já citado art. 157 do CPP, o 

legislador brasileiro deixou claro a sua intenção em acolher a teoria dos frutos da árvore 

envenenada, que já era recepcionada de maneira maciça pela doutrina e jurisprudência. 

Vale notar, porém, que o próprio legislador, ciente de que essa contaminação das 

provas ilícitas derivadas não tem um caráter absoluto, introduziu no dispositivo legal algumas 
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limitações. Vejamos: 

 

Art. 157. [...] 

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 

evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 

puderem ser obtidas  por uma fonte independente das primeiras. 

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites 

típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de 

conduzir ao fato objeto da prova. 

 

As limitações mais importantes serão mencionadas a seguir, retratadas por teorias 

decorrentes da teoria dos frutos da árvore envenenada. 

 

3.1.1 Teorias decorrentes 

 

Dentre as principais limitações sofridas pela teoria dos frutos da árvore 

envenenada tem-se “a limitação da fonte independente (‘independent source’ limitation), a 

limitação da descoberta inevitável (‘inevitable discovery’ limitation)” e a limitação da 

‘contaminação expurgada’ (‘purged taint’ limitation) ou [...] limitação da conexão atenuada”. 

(PACHECO, 2006, p. 549). 

 

3.1.1.1 Fonte absolutamente independente 

 

A limitação da fonte independente deduz que, havendo outras provas no processo, 

independentes da prova ilícita, não há que se falar em contaminação, estando afastada a 

aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois não existiria vínculo entre a prova 

ilícita e a prova de origem independente. 

A consequência lógica desse pensamento, segundo Távora e Alencar (2012, p. 

385), é que “a existência de prova ilícita no processo não levará, de forma inexorável, a 

declaração de nulidade. [...] O processo poderá ser aproveitado se existirem outras provas, 

absolutamente independentes das ilícitas[...]”. 

O fator determinante será a existência ou não do nexo de causalidade. Se não for 

evidenciado o nexo entre a prova ilícita e as demais, não há que se falar em contaminação. 

Quem irá verificar se existe nexo de causalidade será o juiz, que deve observar os limites e a 

relação de dependência entre as provas. 
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O Supremo Tribunal Federal já adotou esta teoria no HC nº 84.679, DJU 

30/09/2005, quando admitiu o aproveitamento da denúncia que estava lastreada com provas 

independentes da prova ilícita, que no caso, consistia numa busca e apreensão realizada sem a 

obediência das formalidade legais. (TÁVORA; ALENCAR, 2012, p. 386). 

 

3.1.1.2 Descoberta inevitável 

 

Por sua vez a limitação da descoberta inevitável defende que se a prova derivada 

da prova ilícita já seria produzida de qualquer maneira, por diligência válida da praxe 

investigativa, a contaminação é afastada. 

Não há um proveito real do material ilícito, pois aquilo que se aproveitou dele já 

iria ser acrescentado pelos meios normais no decorrer do processo. 

Observe que apesar de existir ligação com a prova ilícita (o que não ocorre no 

caso de fonte independente) ela não é decisiva pois sua descoberta era apenas uma questão de 

tempo. Obviamente caberá ao julgador, analisando o caso concreto, definir se aquela prova 

viria à tona normalmente por outros meios que não a prova ilícita, no entanto essa é uma 

definição difícil e que depende muito da subjetividade. Não existem critérios bem definidos 

para presumir o que aconteceria no futuro do processo, o que seria revelado de qualquer 

maneira. Em última análise é uma decisão que se baseará numa suposição. 

Pode-se citar o seguinte exemplo trazido por Oliveira (2011, p. 364): “ainda que 

ilícito o ingresso da autoridade policial em determinada residência, a eventual descoberta de 

um cadáver no local não impedirá que se inicie investigação acerca de homicídio[...], 

devendo-se adotar os meios de prova que rotineiramente são utilizados na investigação[...]”. 

Cabe destacar que tanto a limitação da fonte independente como a limitação da 

descoberta inevitável foram reconhecidas nos parágrafos primeiro e segundo do art. 157 do 

Código de Processo Penal, porém, houve um lapso técnico por parte do legislador, que acabou 

por confundir os conceitos de descoberta inevitável e fonte independente. 

 

3.1.1.3 Contaminação expurgada ou conexão atenuada 
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Por fim tem-se a limitação da conexão atenuada ou contaminação expurgada, que 

ocorre quando o vínculo entre a prova ilícita e sua derivada é mínimo, tão pequeno que não é 

capaz de contaminá-la. A influência da prova ilícita é tão irrelevante que a contaminação é 

expungida da prova derivada. 

Essa teoria não é recepcionada pela nossa legislação e a sua menção na doutrina 

ainda é muito tímida. Aqui também é colocado um problema nas mãos do magistrado: quando 

o vínculo será pequeno o suficiente para expurgar a contaminação? É preciso muito cuidado 

para não misturar os casos. 

As exceções à regra não param por ai e seu número cresce a cada dia. Várias 

outras limitações à teoria dos frutos da árvore envenenada têm sido discutidas pelos juristas 

brasileiros e algumas delas já são aceitas pela nossa jurisprudência. As principais serão 

discutidas com mais calma no próximo capítulo. Por ora mais importante que tentar citá-las 

uma a uma é saber que existe um sustentáculo comum entre elas. 

 

3.1.1.4 O ponto comum entre as limitações à teoria dos frutos da árvore envenenada 

 

Não se pode negar que a teoria dos frutos da árvore envenenada tem uma função 

importante. Se as provas ilícitas derivadas fossem admitidas no processo penal, muitos iriam 

infringir a lei para produzi-las já pensando nas outras provas que viriam a partir daí. Poderia 

ocorrer, por exemplo, uma enxurrada de interceptações telefônicas ilegais, quebras de sigilo 

sem autorização judicial, etc., que geralmente são o ponto de partida de processos criminais 

complexos. 

No entanto, tomar essa teoria de forma absoluta tornaria muito mais fácil ao 

agente criminoso burlar a persecução penal, de maneira que ele próprio poderia formular uma 

situação de ilicitude na produção de uma prova, fechando assim todas as portas e alternativas 

de apuração do delito por ele cometido. 

Há um medo em nosso país quando o assunto é conceder ao magistrado 

ferramentas de contenção dos efeitos da ilicitude sobre a prova derivada. Enquanto na 

jurisprudência estadunidense observa-se “o esmero em excepcionar os rigores da teoria dos 

fruits of the poisonous tree, na visão do aproveitamento máximo da prova derivada”, no Brasil 

o pensamento predominante é de que essa postura nos levaria, “por via oblíqua, a colocar em 
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tábua rasa o mandamento constitucional de vedação das provas ilícitas, já que a prova 

derivada é espécie deste gênero.” (TÁVORA; ALENCAR, 2012, p. 388). 

Vale lembrar que o Estado deve tutelar não apenas os direitos do réu ou do preso, 

mas também os direitos individuais e coletivos atingidos pelas ações criminosas. Para tanto, 

conforme Oliveira (2011, p. 365), “impõe-se, [...], a adoção de critérios orientados por uma 

ponderação de cada interesse envolvido no caso concreto, para se saber se toda a atuação 

estatal investigatória estaria contaminada, sempre, por determinada prova ilícita”. 

Ainda segundo referido autor, as duas situações de afastamento da contaminação 

da prova derivada, previstas no art. 157 e parágrafos do CPP, embora proveitosas, não 

parecem suficientes para dirimir todos os conflitos teóricos e práticos envolvidos. No entanto 

o mesmo raciocínio foi utilizado para se chegar a ambas as hipóteses: a proporcionalidade. 

Em outras palavras, dificilmente haverá regras legislativas objetivas que 

englobem todos os casos possíveis. Suprindo essa incapacidade das regras legais, o juiz deve 

fazer uma ponderação dos bens jurídicos conflitantes no processo, sopesando-os, de maneira a 

indicar aquele que deve prevalecer no caso concreto.  

 

3.2 Proporcionalidade 

 

A proporcionalidade (Verhaltnismabigkeitsgrundsatz) tem a sua disciplina e 

desenvolvimento atribuídos à jurisprudência e doutrina alemãs. Sua utilidade é enorme diante 

do tema aqui retratado, pois funciona “como regra de exclusão à inadmissibilidade das provas 

ilícitas, quando, sopesando o caso concreto, chegue-se à conclusão que a exclusão da prova 

ilícita levaria à absoluta perplexidade e evidente injustiça.” (TÁVORA; ALENCAR, 2012, p. 

389). 

Conforme ensinamento de Bonavides (2004, p. 399), a adoção do princípio da 

proporcionalidade “representa talvez a nota mais distintiva do segundo Estado de Direito, o 

qual, com a aplicação desse princípio, saiu admiravelmente fortalecido. Converteu-se em 

princípio constitucional, por obra da doutrina e da jurisprudência, sobretudo na Alemanha e 

Suíça”. 

Antes, porém, de discorrer sorbre a proporcionalidade como regra de exclusão à 

inadmissibilidade das provas ilícitas, é preciso fazer algumas breves ponderações. 
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3.2.1 Princípio ou regra? 

 

Alguns chamam “princípio da proporcionalidade”, outros de “regra da 

proporcionalidade”. Para escolher a melhor opção terminológica é necessário compreender a 

distinção entre princípios e regras. 

A discussão sobre a distinção entre princípios e regras tornou-se mais proeminente 

na atualidade por conta das obras de Ronald Dworkin e Robert Alexy. Ambos defendem uma 

separação qualitativa entre princípios e regras, indicando que a distinção entre essas espécies 

de normas é de caráter lógico. Essa tese se contrapõe à distinção baseada no grau, quer seja 

grau de generalidade, abstração ou de fundamentalidade. (SILVA, 2003, p.609). 

Ocorre que no Brasil a literatura jurídica tradicional ensina um conceito de 

princípio bastante diferente daquele trazido por Alexy na sua tão bem recepcionada Teoria dos 

direitos fundamentais. Os operadores do direito brasileiro estão acostumados a entender os 

princípios como as normas mais fundamentais do sistema jurídico (fundamentalidade), 

enquanto as regras seriam a concretização dos princípios, portanto inferiores. 

É por isso que a terminologia mais utilizada no meio jurídico brasileiro é 

“princípio da proporcionalidade”. Trata-se de uma norma importantíssima para o ordenamento, 

pois atua na regulação dos atos administrativos, legislativos e judiciais, além de ter uma 

função harmonizadora: por ela saberemos como proceder quando ocorrerem as colisões de 

normas/princípios fundamentais. 

Observe que nenhum dos conceitos está errado, apenas foram baseados em 

referenciais distintos. Na concepção de Alexy (apud SILVA, 2003), que nada tem a ver com 

fundamentalidade, mas sim com qualitatividade, a proporcionalidade seria considerada uma 

regra, assim como muitos outros mandamentos fundamentais do ordenamento. Mas na 

concepção tradicional, a proporcionalidade é, sem dúvida, um princípio. 

Este trabalho adotará o conceito tradicional, baseado na importância da norma, 

simplesmente por ser o mais utilizado no direito brasileiro, embora o termo “regra” esteja 

presente em alguns pontos do texto. 
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3.2.2 Proporcionalidade e razoabilidade 

 

Muitos têm tratado o princípio da razoabilidade e o princípio da 

proporcionalidade como sinônimos. Talvez isso se dê pela proximidade de seus objetivos. 

Porém, em termos técnicos, são construções jurídicas diferentes. 

Observa-se que para passar pelo crivo da razoabilidade as exigências são muitos 

menores. Para um ato ser considerado razoável basta que ele seja aceitável dentro de um dado 

contexto, que seja suportável naquele caso. O ato razoável é aquele que está em conformidade 

com a razão, um ato pensado dentro do bom senso e aceitável pela lógica imposta naquela 

situação. 

Já a proporcionalidade tem uma estrutura mais complexa, racionalmente definida 

pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, “com sub-elementos independentes – 

a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito – que são 

aplicados em uma ordem pré-definida, e que conferem à regra [...] a individualidade que a 

diferencia [...] da mera exigência de razoabilidade.” (SILVA, 2002, p. 30). 

Acerca desses três elementos, ou subprincípios da proporcionalidade, destaca-se a 

lição irretocável de Bonavides (2004, p. 396): 

 

Constatou a doutrina a existência de três elementos, conteúdos parciais ou 

subprincípios que governam a composição do princípio da proporcionalidade. 

Desses elementos o primeiro é a pertinência ou aptidão (geeingnetheit), que, 

segundo Zimmerli, nos deve dizer se determinada medida represeta ‘o meio certo 

para levar a cabo um fim baseado no interesse público’, conforme a linguagem 

constitucional dos tribunais. Examina-se aí a adequação, a conformidade ou a 

validade do fim. [...] 

O segundo elemento ou subprincípio da proporcionalidade é a necessidade 

(erforderlichkeit), ao qual também alguns autores costumam dar tratamento 

autônomo e não raro identificá-lo com a proporcionalidade propriamente dita. Pelo 

prinípio ou subprincípio da necessidade, a medida não há de exceder os limites 

indispensáveis à conservação do fim legítimo que se almeja, ou uma medida para ser 

admissível deve ser necessária. [...] 

Finalmente, depara-se-nos o terceiro critério ou elemento de concretização do 

princípio da proporcionalidade, que consiste na proporcionalidade mesma, tomada 

stricto sensu. Aqui, assinala Pierre Muller, a escolha recai sobre o meio ou os meios 

que, no caso específico, levaram mais em conta o conjunto de interesses em jogo. 

Quem utiliza o princípio, segundo esse constitucionalista, se defronta ao mesmo 

passo com uma obrigação e uma interdição; obrigação de fazer uso de meios 

adequados e interdição quanto ao uso de meios desproporcionais. 

 

 

Daí há que se confirmar a estrutura bem mais desenvolvida da proporcionalidade, 

de maneira que considerá-la como simples teste de razoabilidade não é adequado. Existem 
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situações onde se poderá encontrar uma e não a outra. 

 

3.2.3 A proporcionalidade como regra de exclusão à inadmissibilidade das provas ilícitas 

 

A Constituição Federal de 1988 traz um grande rol de direitos e garantias 

fundamentais que devem ser protegidos, tendo como destinatário toda a coletividade. Tendo 

isso em mente, é fácil perceber que haverão muita situações conflitantes, onde o exercício de 

um direito irá interferir no de outro. Os conflitos de interesse existem desde os primórdios e 

são uma característica da vida em sociedade. 

No campo normativo constitucional é impossível promover a proteção de todos os 

direitos assegurados pela ordem pública, pelo simples fato de que, com muita frequência, um 

irá interferir na esfera do outro. Um exemplo é a tensão existente entre o direito à segurança 

pública e o direito à liberdade individual, tão presente no âmbito do Direito Penal/Processual 

Penal. 

O critério hermenêutico mais utilizidado para dirimir essas tensões envolvendo 

garantias constitucionais de mesma grandeza é o mesmo que, guardadas as devidas 

proporções, é utilizado na resolução de conflitos da vida cotidiana, qual seja, a ponderação de 

bens e/ou de interesses. Essa ponderação visa “permitir a aplicação, no caso concreto, da 

proteção mais adequada possível a um dos direitos em risco, e da maneira menos gravosa ao(s) 

outro(s)”. (OLIVEIRA, 2011, p. 375). 

Observa-se aqui a presença da proporcionalidade, e não de uma maneira distante, 

como aquilo que apenas o magistrado tem capacidade de realizar, mas como um uso do 

cotidiano, o meio racional e corriqueiro que é usado para a tomada de decisões, uma função 

cognitiva básica. Isso demonstra o imenso campo de atuação da proporcionalidade, pois se 

está presente nos raciocínios mais básicos, os mais complexos passarão pelo seu crivo. 

Dito isto, é mais fácil compreender por que, no Direito, as funções do princípio da 

proporcionalidade vão além da fórmula para solucionar a colisão de princípios fundamentais. 

Após adentrar o campo do Direito Administrativo, o princípio da proporcionalidade passou a 

ser utilizado como meio de limitação ao excesso de poder, quando ocupou lugar cativo na 

hermenêutica de todo o Direito e, de modo particular, no controle de constitucionalidade das 

leis. 

O problema é que, embora a proporcionalidade esteja presente de maneira simples 
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na vida cotidiana do ser humano, ela pode adquirir aspectos muito mais complexos quando se 

desloca para o ramo do Direito Penal/Processual Penal. Em se tratando do aproveitamento de 

prova ilícita, nem se fala. Basta observar a dificuldade em se estabelecer critérios 

minimamente objetivos para as exceções à regra da inadmissibilidade das provas ilícitas. 

Essa dificuldade está ligada, conforme Oliveira (2011, p. 377), às razões 

legitimantes da própria norma constitucional. É que, se a vedação das provas ilícitas objetiva, 

dentre outros aspectos relevantes, o controle da atividade estatal persecutória, que é a 

responsável pela produção da prova, a existência de um critério fixo e objetivo já estimularia 

a infringência da lei, pois as partes já saberiam, previamente, quando haveria a possibilidade 

de aproveitamento do material ilícito. 

Por tais motivos é que se busca defender a aplicação do princípio da 

proporcionalidade como regra de exclusão à inadmissibilidade das provas ilícitas. Ao mesmo 

tempo que não se pode estabelecer critérios objetivos para o aproveitamento do material 

ilícito, também não se pode deixar de reconhecer que aparecerão casos onde a 

desconsideração sumária desse material resultará no esmorecimento dos ideais de justiça. 

O caso concreto sempre exigirá tato e bom senso do julgador, que tenderá a 

decidir de acordo com as outras situações semelhantes com que já se deparou. Mas nunca um 

caso será igual ao outro e, por menor que sejam as diferenças entre eles, isso poderá mudar 

totalmente o rumo do processo. 

Cabe destacar que a preocupação do presente trabalho é com o aproveitamente da 

prova ilícita a favor da acusação ou a favor da sociedade (pro societate). É que o 

aproveitamento da prova ilícita a favor da defesa ou a favor do réu (pro reo) já é uma 

realidade no direito brasileiro. E não poderia deixar de ser, pois a prova de inocência réu 

sempre deve prevalecer, qualquer que seja a circunstância. 

Imagine a situação em que o julgador se depara com uma prova cabal da 

inocência do réu, mas esta é ilícita. O seu não aproveitamento representaria uma tremenda 

injustiça e uma afronta à função jurisdicional do Estado, que estaria conscientemente punindo 

e restringindo direitos de um inocente. 

Então, por mais que seja difícil estabelecer critérios objetivos para aproveitamento 

das provas ilícitas e aplicação do princípio da proporcionalidade, em alguns casos será 

possível. Por sinal, o aproveitamento da prova ilícita pro reo constitui-se em critério objetivo 

da proporcionaliade, uma vez que a violação de direitos na busca da prova da inocência 
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poderá ser albergada pela excludente de ilicitude do “estado de necessidade”. Além disso, a 

vedação das provas ilícitas consiste numa garantia individual expressa, não podendo, em tese, 

ser utilizada contra quem é o seu primitivo e originário titular. (OLIVEIRA, 2011, p. 377). 

A esta altura é importante mencionar a chamada teoria da exclusão da ilicitude da 

prova, que defende que a prova ilícita deve ser considerada válida quando a conduta do agente 

na sua obtenção estiver amparada por uma excludente de ilicitude (legítima defesa, estado de 

necessidade, etc.). A ilicitude seria apenas aparente pois a captação da prova naquela situação 

estava, em última análise, autorizada. É o caso do réu que furta um objeto (art. 155 do CP) 

para utilizá-lo como prova da sua inocência em um processo penal a que responde. Estaria 

suprimindo um bem jurídico alheio (direito patrimonial, propriedade privada), para salvar 

outro bem jurídico relevante (liberdade), em face de um perigo atual (a existência de um 

procedimento criminal contra ele), ao qual não deu causa, e cujo sacrifício não era razoável 

exigir. Todas as exigências do estado de necessidade estão preenchidas. 

Mas fica a dúvida: se a proporcionalidade pode ser invocada para evitar uma 

injustiça contra o réu, preservando seu status libertatis, porque não poderia ela ser invocada 

para evitar uma injustiça contra toda a sociedade, garantindo a preservação da vida, da saúde, 

da segurança, do bem-estar e da paz social? 

Sendo que uma das finalidades da vedação das provas ilícitas é o controle da 

atividade estatal de produção de provas, sempre que o material ilícito for produzido por 

agente diverso dos agentes públicos incumbidos da persecução penal, ou, ainda que produzido 

por estes agentes, não houver dolo de sua parte, poderá haver uma tentativa de aproveitar a 

prova ilícita com base na proporcionalidade. Assim, se não pudermos falar em estímulo à 

prática de ilegalidade pelos agentes produtores de provas, pensamos ser possível, em tese, a 

aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Essa corrente também está ligada também a teoria da boa-fé no aproveitamento 

da prova ilícita. Conforme Távora e Alencar (2012, p. 388), por essa teoria busca-se “evitar o 

reconhecimento da ilicitude da prova, caso os agentes de polícia ou da persecução penal como 

um todo, tenham atuado destituídos do dolo de infringir a lei, pautados verdadeiramente em 

situação de erro”. 

Essa teoria é utilizada na jurisprudência estadunidense para expurgar a 

contaminação da prova ilícita derivada, principalmente nos casos em que policiais acabam, 

por uma situação de erro de fato, desrespeitando um direito. 
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No entanto, os referidos autores defendem que a boa-fé objetiva não tem a 

capacidade de, sozinha, retirar a ilicitude da prova. É que, para eles, é imprescindível que o 

agente persecutor atue não só com boa-fé subjetiva, mas também com boa-fé objetiva, que é o 

respeito à lei na produção de provas. 

Há ainda a teoria do encontro fortuito de provas. Por essa teoria, quando está 

sendo realizada uma diligência para a produção de uma prova e acaba por se descobrir outra, 

o aproveitamento desta outra prova dependerá do grau de conexão que ela tiver com a 

primeira. Se houver um desvio da finalidade da diligência e a prova descoberta não tiver 

qualquer ligação com a que se buscava inicialmente, a prova descoberta acidedentalmente 

será considerada ilícita. No entando, se não houver desvio da finalidade da diligência e estiver 

presente um mínimo de conexão entre as provas, a prova descoberta será válida. 

O encontro fortuito de provas ocorre muito nas interceptações telefônicas, quando 

a prova encontrada é considerada válida com mais frequência. Mesmo que o juiz entenda que 

a prova encontrada é inválida por não ter ligação com o caso principal, existe ainda a 

possilidade de sua utilização como noticia criminis. Já nos casos de busca e apreensão, onde 

os limites da diligência devem vir bem definidos no mandado, o desvio de finalidade dos 

agentes públicos pode ser mais facilmente notado. Assim fica mais fácil identificar se a prova 

encontrada será ilícita. Se, por exemplo, é determinada a busca e apreensao de um veículo e 

os policiais apreendem no local celulares e computadores, houve um desvio da finalidade do 

mandado e qualquer informação obtida nesses aparelhos eletrônios não constituirá prova 

válida. 

Uma observação importante é que, assim como todas essas teorias de exceção à 

regra da vedação probatória surgiram pela ponderação equilibrada pautada sob o princípio da 

proporcionalidade, outras exceções ainda podem surgir. Esse é um processo de 

aperfeiçoamento. O Direito está em constante aperfeiçoamento, assim como a sociedade, e as 

mudanças de paradigmas são comuns. O nosso Código de Processo Penal, que data de 1941, 

não consegue mais comportar em sua tutela a grande gama de situações penais e 

procedimentais surgidas desde então, mesmo com as reformas empreendidas. 

Certamente outras hispóteses não previstas na legislação devem ser aceitas, vez 

que são frutos da aplicação de princípios universais, atemporais, cuja utilidade subsiste 

mesmo com as mudanças de paradigma. Não se pode sucumbir ao medo dos extremos. É 

claro que haverá aqueles que deturparão o princípio da proporcionalidade, tentando obter a 
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condenação do réu a qualquer custo, tratando-o como inimigo do Estado (direitos humanos 

para humanos direitos), mas também haverá o outro extremo, os que defendem a total e 

absoluta inadmissibilidade das provas ilícitas. 

Isso não deve impedir que os intérpretes da norma jurídica, com equilíbrio, 

formulem e apresentem novas  hipóteses de aproveitamento da prova ilícita, quem sabe até 

experimentá-las, como o fazem os advogados militantes. O indivíduo deve ser proporcional 

até mesmo na hora de aplicar a proporcionalidade. 

Nesse sentido, a liberdade de valoração da prova pelo magistrado deve ser zelada. 

Este é um elemento essencial dessa evolução do Direito e vai muito além do que a lei lhe 

confere como liberdade de valoração. Trata-se de uma liberdade interna, metal, que apenas o 

próprio juiz pode conceder a si próprio. É essa liberdade de consciência que o permite ir além 

da letra da lei, além do mero texto digitado, para atingir a norma insculpida, o princípio por 

trás do regramento legal. Também lhe permite observar a realidade a sua volta e perceber 

quando o Direito vigente e predominante não está mais atingindo sua finalidade na tutela 

adequada das relações humanas, na realização da justiça. 

O direito brasileiro está muito carente dessa liberdade de consciência. Os 

operadores do direito pátrio não conseguem fugir daquilo que estudaram nos livros e nos 

textos legais. Não conseguem olhar o mundo ao seu redor de maneira clara e perceber a 

realidade dura que as teorias simplismente não conseguem descrever. Não conseguem ver 

como chegamos a esse ponto, nem para onde estamos indo. 

Tais considerações exigem bom senso, razoabilidade. Existe a necessidade de se 

reconhecer que nenhum ser humano é dono da verdade. A adequação da realidade à norma 

moral tem sido por demais problemática. 
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4 NOVAS POSSIBILIDADES DE ADMISSÃO DE PROVAS ILÍCITAS 

 

A aplicação do princípio da proporcionalidade no tocante à admissão de provas 

ilícitas ganha um fôlego ainda maior quando nos deparamos com casos concretos onde a 

aplicação em caráter absoluto da proibição das provas ilícitas gerou total perplexidade, grande 

sentimento de impunidade e um esmorecimento dos ideais de justiça. 

São casos em que indivíduos cometeram graves ilícitos penais, desrespeitando 

vários direitos fundamentais e causando grande prejuízo para a coletividade, mas acabaram 

sendo absolvidos e declarados sem débito com a sociedade, a despeito de serem sabidamente 

culpados (de acordo com provas contundentes, que, posteriormente, acabaram sendo 

declaradas inadmissíveis), por vezes réus confessos. 

A história processual penal brasileira está repleta de casos assim. Os mais notáveis 

são aqueles envolvendo grandes operações policiais e “crimes do colarinho branco”, que 

acabaram sendo desconstruídas e declaradas nulas desde a raiz pela aplicação, direta ou 

indireta, da teoria dos frutos da árvores envenenada. 

Um desses casos foi escolhido, dentre os mais notáveis, para ser analisado adiante. 

Trata-se da operação “Castelo de Areia”. 

 

4.1 Estudo de caso: a operação “Castelo de Areia”9 

 

A análise do caso concretro é uma opção proveitosa no estudo do tema provas 

ilícitas, principalmente quando se trata de um dos casos mais emblemáticos ocorridos 

recentemente em nosso país. 

A operação Castelo de Areia foi uma grande operação da Polícia Federal 

deflagrada em 2009 para investigar supostos crimes contra o sistema financeiro nacional, 

lavagem de dinheiro e desvio de recursos de obras públicas envolvendo, principalmente, o 

grupo Camargo Corrêa. 

O dinheiro envolvido no esquema era utilizado para abastecer contas de 

beneficiários no exterior e para fazer doações a partidos políticos.  

As investigações foram iniciadas através de denúncia anônima. Após algumas 

                                                 
9 Conferir HC 137349/SP, disponível na Revista Eletrônica da Jurisprudência do STJ: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revistaeletronica/inteiroteor?num_registro=200901010385&data=30/5/2011> 
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diligências foi requerida a quebra do sigilo telefônico de vários suspeitos. As interceptações 

telefônicas foram deferidas pelo juízo de primeiro grau e revelaram uma magnitude muito 

maior da empreitada criminosa. Vários políticos foram citados como possíveis beneficiários 

da contabilidade paralela da construtora, dentre eles o vice-presidente da República, Michel 

Temer, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o ex-deputado federal, 

Valdemar Costa Neto e o diretor de planejamento da Eletronorte, Adhemar Palocci, irmão do 

ex-ministro Antônio Palocci. Além disso, várias doações ilegais foram feitas durante as 

eleições de 1998, 2002 e 2006. 

Logo os advogados da construtora passaram a questionar a legalidade das provas, 

afirmando que a única sustentação para o deferimento dos grampos telefônicos foi a denúncia 

anônima inicial. O processo chegou ao STJ em janeiro de 2010, quando o então presidente do 

tribunal, ministro César Asfor Rocha, determinou a suspensão das investigações, até que fosse 

resolvida a questão sobre a origem das provas. 

Em setembro de 2010 a relatora do Habeas Corpus nº 137.349/SP (2009/0101038-

5), ministra Maria Thereza de Assis Moura, acolheu os apelos da defesa e considerou os 

grampos ilegais. O julgamento foi interrompido duas vezes por pedidos de vista dos ministros 

Og Fernandes e Celso Limongi. 

O ministro Og Fernandes defendeu a legalidade das investigações feitas pela 

Polícia Federal, mas foi voto vencido. Para ele, as escutas telefônicas foram precedidas por 

outras diligências justificadoras, como o depoimento de uma testemunha em delação 

premiada que ajudou a identificar os envolvidos. Ou seja, o ministro entendeu que a denúncia 

anônima não foi o único suporte para se determinar a quebra do sigilo telefônico. 

Já os ministros Celso Limongi e Haroldo Rodrigues defenderam que houve 

irregularidades na colheita de provas. Eles consideraram que os elementos trazidos ao 

processo até o momento da decisão de quebra de sigilo não eram suficientes para autorizar a 

medida. Além disso, a decisão teria sido genérica, podendo ser considerada uma verdadeira 

carta branca para a realização de escustas em qualquer número de telefone. 

Foi assim que, em abril de 2011, a Sexta Turma do STJ, por 3 votos a 1, acabou 

com a operação Castelo de Areia desde a sua base. O Ministério Público ainda tentou recorrer 

ao STF, mas o recurso foi rejeitado em fevereiro de 2015 por pretender a reanálise de matéria 

fática e probatória já discutidas pelo STJ e por não apresentar questão constitucional. 

Pois bem. Percebe-se que o ponto crucial da causa era saber se a decisão que 
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determinou a quebra de sigilo telefônico foi fundamentada em outro indícios que não a notitia 

criminis anônima. Em caso positivo, a prova seria legal e as informações oriundas dela 

poriam ser aproveitadas. Em caso negativo, a prova seria ilegal e as informações oriundas 

dela não poderiam ser aproveitadas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. 

Analisando o voto da relatora10 destaca-se o seguinte trecho: 

 

Sem dúvida, controvérsias como as que tais serão sempre ditadas pelo conflito de 

princípios fundamentais onde a solução tende a alicerçar-se no equilíbrio entre a 

liberdade do cidadão, de grande valia para a preservação do Estado Democrático de 

Direito, nos fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

incisos II e III, da CR), e o sentido da segurança social, sem a qual o próprio Estado 

deixaria de existir. 

 

Partindo dessa base, a ministra fixou seu entendimento no sentido de que a única 

base de sustentação para o pedido de quebra de sigilo telefônico foi a denúncia anônima que 

originou o inquérito. Além disso, a ministra considerou que o pedido de quebra de dados 

telefônicos foi genérico, sem a indicação dos terminais específicos. 

Nesse ponto, como bem asseverado pelo ministro Og Fernandes, a relatora se 

confundiu. É que, antes do pedido de quebra de sigilo telefônico propriamente dito, houve um 

pedido para liberação dos dados cadastrais (senhas foram concedidas a determinados policiais 

para acessar os cadastros dos clientes da empresa de telefonia) supostamente sigilosos junto à 

operadora de telefonia. Supostamente porque tais dados até pouco tempo atrás eram 

apresentados nas listas telefônicas, presente em quase todas as casas. Ou seja, essa primeira 

medida não foi uma quebra de sigilo telefônico, apesar de ter essa nomenclatura na decisão 

judicial. A partir dos dados obtidos com a primeira medida é que foi feita uma segunda 

representação, dessa vez pela quebra de sigilo de telefônico. 

Mas voltando ao voto da relatora, após destacar que se trata de um tema bastante 

controverso, com posicionamentos diferentes dentro do próprio STJ, e mencionar o princípio 

de proporcionalidade como importante na análise dos casos concretos, a ministra entendeu 

que a quebra de sigilo foi sustentada unicamente da denúncia anônima e, portanto, as provas 

decorrentes dela eram inadmissíveis. 

Em outro ponto, a relatora destacou a diferença entre o sistema estadunidense de 

                                                 
10 O voto da relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, pode ser acessado diretamente pelo link: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=11932286&num_r

egistro=200901010385&data=20110530&tipo=91&formato=PDF> 
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exclusão da prova ilícita (exclusionary rule) e o sistema brasileiro de garantias constitucionais 

contra a admissão da prova ilícita. Para ela as realidades são muito diferentes: o que ocorre 

nos Estados Unidos é que a proibição foi fruto de uma criação jurisprudencial, de maneira que 

é bastante justificável a Suprema Corte americana se empenhar em fixar limites à regra por 

ela crida; como no Brasil tal norma tem envergadura constitucional, por mais que o princípio 

da proporcionalidade seja invocado para minimizar eventuais distorções, não será possível 

reduzir a garantia da proibição das provas ilícitas ao terreno da excepcionalidade. 

A ministra chegou a defender também o seu entendimento pessoal no sentido de 

que nem sequer poderia ser aceita a abertura de procedimento investigativo com base em 

denúncia anônima, no entanto fazendo a ressalva de que seu entendimento é minoritário, 

citando inclusive o HC 128.776 em que foi voto vencido. 

Nesse caso específico, concordamos com o posicionamento do ministro Og 

Fernandes, que foi voto vencido. Seu voto está dividido em tópicos. Primeiramente ele 

defende a possibilidade de deflagração da persecução penal por denúncia anônima, citando 

vários precedentes, tanto do STF11 como do próprio STJ12, desde que a denúncia  seja seguida 

de diligências realizadas para averiguar os datos noticiados. E foi o que de fato aconteceu, 

pois a polícia realizou buscas em seus sistemas de informações, dados cadastrais, 

antecedentes criminais etc. Além disso, um depoimento de delação premiada, levado a efeito 

meses antes da notitia criminis anônima, veio a corroborar para as suspeitas levantadas. 

Em seguida defende a licitude das medidas determinadas primeiramente pelo 

juízo condutor do feito. Utilizando o princípio da proporcionalidade, o ministro qualifica a 

medida como “adequada aos fins pretendidos, necessária no caso presente e também 

proporcional ao vulto dos delitos supostamente perpetrados” (Grifo do autor)13. 

Por fim destaca que a denúncia anônima não foi o único elemento a motivar a 

decisão de quebra de sigilo, considerando a medida lícita, de maneira que todas as provas 

produzidas a partir dela poderiam ser aproveitadas. 

Ao tentar visualizar a questão sob o ponto de vista da polícia judiciária percebe-se 

que a postura dos policiais foi acertada. Imagine que você é o Delegado de Polícia Federal e 

                                                 
11 HC 95.244/PE, DJe de 30/04/2010; HC 99.490/SP, DJe de 01/02/2011. 
12 HC 150.820/SC, DJe de 03/05/2010; HC 128.776/SP, julgado em 22/06/2010; HC 76.749/SP, DJe de 

11/05/2009; HC 116.375/PB, DJe de 16/12/2008; HC 97.212/PE, DJe de 30/06/2008. 
13 O voto do ministro Og Fernandes pode ser acessado diretamente pelo link: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=15524550&num_r

egistro=200901010385&data=20110530&tipo=3&formato=PDF> 
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acaba de receber uma denúncia anônima dando conta do cometimento de crimes graves. Você 

então realiza uma busca nos sistemas de informação da Polícia Federal e acaba por confirmar 

algumas das informações contidas na notitia criminis. Em seguida você tem acesso a uma 

delação premiada que corrobora com os fatos trazidos anonimamente. As suspeitas vão 

ganhando força, mas as investigações acabam travando e você não vislumbra outra diligência 

útil a não ser a realização de interceptações telefônicas. O que fazer: requerer a interceptação 

ao juiz responsável ou indicar o arquivamento do inquérito? 

Vale lembrar que o grampo telefônico é uma prova meio e não uma prova fim. Ou 

seja, é uma prova que por si só não tem a capacidade de elucidar totalmente a questão 

(diferentemente de uma perícia, um exame de DNA), mas serve para indicar outras provas 

que poderão apontar um rumo definitivo ao processo. Portanto o normal é que a quebra de 

sigilo telefônico ocorra numa fase bem incial da persecução criminal, diante de indícios 

mínimos, suspeitas ainda fracas. 

 

4.2 Abordagem Crítica 

 

Decisões como essa têm ocorrido com muita frequência no Brasil. Inúmeras 

operações policiais tiveram o mesmo destino: sundown, satiagraha, suíça, boi barrica, chacal e 

caixa de pandora são os casos mais emblemáticos. Anos de esforço investigativo jogados no 

lixo e centenas de criminoso, dentre eles vários agentes públicos corruptos, declarados sem 

débito algum com a sociedade. 

Sempre que “pessoas poderosas” estão envolvidas com a criminalidade no Brasil, 

parece existir uma força atuando nos bastidores para derrubar qualquer chance de condenação. 

Reuniões secretas entre ministros de Estado, juízes e parlamentares, afastamento de delegados 

e promotores da causa, celeridade ímpar dos Tribunais Superiores para julgar os recursos da 

defesa, represália contra os magistrados de primeira instância que se atreveram a ter uma 

postura mais diligente para o deslinde da causa. É incrível como o mesmo padrão se repete e a 

situação é cada vez mais alarmante. Essa situação também foi retratada indiretamente num 

estudo realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros no ano de 2007, quando foi 

constatado que o STF não condenou ninguém criminalmente entre 1998 e 200714. 

O Brasil está agora diante de um grande escândalo de corrupção, que está sendo 

                                                 
14 Notícia publicada em 2007 na revista Época, disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR78681-6009,00.html> 
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investigado pela Operação Lava Jato, e o medo é que ocorra o mesmo que aconteceu com as 

outras operações citadas. Os procuradores da Lava Jato já demonstraram preocupação de que 

este caso de corrupção seja alvo de nulidades processuais15, notadamente provas que poderão 

ter a sua licitude questionada no futuro. A preocupação é tanta que o MPF chegou a se 

manifestar favoravelmente16 à concessão de um Habeas Corpus intentado por um dos réus se 

insurgindo contra o fato de que o juiz da causa havia determinado a intimação via telefone e a 

contagem do prazo a partir do contato telefônico. O MPF sabia que essa questão tinha o 

potencial de gerar uma nulidade, e quanto mais demorasse para o assunto ser levantado, 

maiores seriam os prejuízos, por isso se manifestou a favor de que o magistrado parasse de 

intimar os réus por telefone. 

Assim como essa pequena questão poderia suscitar problemas futuros, várias 

dessas “cascas de banana” são levantadas em processos desse porte. Qualquer passo fora do 

que está estritamente determinado nas normas processuais é um prato cheio para a defesa, que 

empreenderá uma enxurrada de recursos (principalmente Habeas Corpus) para, no mínimo, 

atrasar o andamento do processo. Os procuradores têm de fato motivos para se preocupar, e 

não é apenas pelo histórico de nulidades processuais decretadas nos processos envolvendo os 

grandes casos de corrupção no país. 

Existe também o “problema” do processo está fortemente baseado em delações 

premiadas. Isso não deveria ser bem um problema. O instituto da delação premiada tem 

previsão na legislação brasileira e não é nenhuma novidade, mas sempre que é utilizada 

levanta questionamentos. Muitos criticam seus objetivos e as vantagens trazidas. Os mais 

exaltados chegam a acusar os órgãos estatais persecutores de utilizar a delação premiada 

como meio para “esquentar” provas ilícitas17 . Então não seria nenhuma surpresa futuras 

declarações de nulidade nesse processo. 

Faz-se aqui uma crítica aos advogados brasileiros, que criticam duramente o MP e 

a polícia judiciária, mas utilizam-se de táticas desleais e imorais. A tática de defesa mais 

comum no processo penal brasileiro é a estagnação do processo, procurando o advogado 

sempre obstar o andamento da causa. Existe também o fato de que muitos advogados 

percebem pequenas falhas (que via de regra acontecem, afinal errar é humano) ao longo do 

                                                 
15 Vide notícia disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-dez-06/procuradores-lava-jato-preocupados-

nulidades-processuais> 
16 Parecer disponível em: < http://s.conjur.com.br/dl/lava-jato-parecer-intimacao-telefone.pdf > 
17 Vide notícia disponível em: < http://www.conjur.com.br/2014-set-20/delacao-premiada-usada-esquentar-

prova-ilicita > 
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procedimento, mas ao invés de alegar assim que tem conhecimento da falha, guarda aquilo 

como um trunfo para que no futuro, caso o processo não tome o rumo pretendido, anule o 

processo, voltando para as fases iniciais. Deveriam ser criados mecanismos mais eficientes de 

combate a essas práticas. 

Voltando a tratar da operação Castelo de Areia, merece destaque o fato de que 

uma das construtoras envolvidas no esquema ilícito da Lava-Jato é justamente a Camargo 

Corrêa18, a mesma que estava no centro das investigações da operação Castelo de Areia. Ao 

que tudo indica o esquema que já existia na época da Castelo de Areia, e que não foi 

reprimido pelo nosso Judiciário, perdurou, se desenvolveu e tomou maiores proporções. Fica 

então a dúvida, será que o sigilo telefônico de um indivíduo é mais importante que a proteção 

ao patrimônio público, a manutenção da moralidade administrativa e o jus puniendi estatal? 

Não há outra reação senão a perplexidade. A vedação das provas ilícitas, que 

deveria ser uma garantia do cidadão contra os abusos de autoridade na persecução penal, 

tornou-se um instrumento de impunidade. Não é a toa que os procuradores da Lava Jato estão 

preocupados. A probabilidade de tudo acabar em impunidade novamente é grande. 

Enquanto os operadores do direito não buscarem ter uma reflexão séria sobre os 

seus objetivos, nada mudará. A formação dos bacharéis tem sido deficiente. É dado muito 

enfoque ao estudo de leis e pensamentos predominantes sobre elas, mas pouco ou nada é 

ensinado sobre Filosofia e Hermenêutica jurídica. O estudante de Direito não é estimulado a 

pensar no Brasil, deve apenas aceitar o que já está posto, e mesmo quando é estimulado, não 

consegue desenvolver muita coisa, quer pela falta de base, quer pela falta de prática. Eu não 

deixo de me incluir nisso, apesar de, reconhecendo o problema, tentar mudar minha situação 

de inércia mental. 

Muitos dos que defendem o caráter absoluto da vedação das provas ilícitas 

afirmam simplesmente que esta é uma garantia individual constitucional e cláusula pétrea (art. 

60, § 4º, inciso IV da CF/88), e ponto final. Qualquer tentativa sincera de progredir, indicando 

novos rumos para que o direito se adeque e melhor tutele a realidade vivenciada, é recebida 

com grande alarde e indignação pela comunidade jurídica. É o senso comum jurídico. Ao 

invés de receber e debater as propostas diferentes, mas não menos válidas, as rechaçam de 

plano, sob o argumento de que esse ou aquele doutrinador já se posicionou contra. 

                                                 
18 Vide notícia disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/11/executivos-da-camargo-correa-se-

entregam-presos-da-lava-jato-sao-23.html> 
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Foi justamente o que aconteceu com o chamado “pacote anticorrupção” 

formulado recentemente, em 20 de março de 2015, pelo Ministério Público Federal19. Dentre 

as propostas estava, simplificadamente, a introdução de um balanço de custos e benefícios 

diante de casos de anulação de um processo, notadamente quando houvesse a presença de 

uma prova ilícita. Em outras palavras o que o MPF quer é que, ao se deparar com uma prova 

ilícita, o magistrado, ao invés de prontamente anular todo o processo, pondere entre os bens 

jurídicos em questão, aproveitando a prova ilícita quando os benefícios decorrentes do 

aproveitamento forem maiores do que o potencial efeito preventivo. Várias ressalvas foram 

feitas, como nos casos de tortura, ameaça e interceptações telefônicas sem ordem judicial. 

Nomes de peso criticaram duramente a proposta20, o que já torna automaticamente qualquer 

pensamento a favor uma insanidade. 

Apesar de entender que não é muito adequado ao Ministério Público apresentar 

esse tipo de proposta, por ter a função de fiscal da lei e ser uma instituição que deve zelar pela 

imparcialidade, defendemos também a mudança da legislação processual penal e o aumento 

das possibilidades de utilização de provas ilícitas por meio da aplicação do princípio da 

proporcionalidade. Não se busca a aplicação do princípio como tentativa de burlar a lei ou 

desrrespeitar garantias constitucionais. Busca-se apenas fornecer uma margem de progressão, 

um meio pelo qual o operador possa cumprir o Direito (com “D” maiúsculo), pois nem 

sempre o cumprimento estrito do texto legal representará o cumprimento do Direito. 

Portanto haverá, sim, casos onde será possível a utilização de prova ilícita em 

favor da sociedade. Esses casos serão, sim, excepcionais, mas nem por isso deixaremos de 

apontá-los. O objetivo não é desrrespeitar a Constituição, mas contribuir para o 

desenvolvimento do Direito. 

 

4.3 Possibilidades de utilização de provas ilícitas pro societate 

 

Já vimos que, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, algumas exceções 

à vedação das provas ilícitas já são amplamente aceitas, como a limitação da fonte 

independente, a limitação da descoberta inevitável e a utilização de prova ilícita a favor do réu. 

Buscaremos agora apresentar, com base no mesmo raciocínio, possibilidades de utilização de 

                                                 
19 Vide notícia disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/mp-apresenta-dez-propostas-para-

reforcar-combate-corrupcao-no-pais.html> 
20 Vide notícia disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-mar-22/lenio-streck-quando-mp-violar-

constituicao> 
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provas ilícitas em favor da sociedade. 

 

4.3.1 Prova produzida por terceiro ou particular 

 

A inadmissibilidade das provas ilícitas tem a função finalística de controle da 

atividade estatal persecutória, ou seja, impedir que a acusação, na figura do Ministério 

Público, cometa excessos no decorrer do processo. 

Se, em determinado caso, for produzida uma prova ilícita, mas sem haver 

participação nenhuma dos órgãos persecutores estatais (Polícia e MP), nem consiga se 

identificar nenhum estímulo para que esses órgãos venham a violar a lei de maneira 

semelhante, podemos concluir que não houve qualquer afronta aos objetivos finalísticos da 

norma de vedação probatória e assim caberá a aplicação do princípio da proporcionalidade no 

aproveitamento daquela prova. 

Oliveira (2011, p. 378) traz um exemplo extraído de uma decisão do Supremo, no 

julgamento do RE nº 251.445/GO (DJU 03/08/2000), relator ministro Celso de Mello: 

 

T (em referência a um terceiro), sabendo da prática habitual de crimes contra 

crianças e adolescentes, por parte de R (réu, na ação penal em comento), adentrou o 

local de trabalho deste, dali subtraindo diversas fotografias nas quais apareciam 

diversas crianças nuas e/ou mantendo relações sexuais. De posse do material 

incriminador, T passou a exigir de R a entrega de dinheiro, sob ameaça de entregar 

as fotografias à Polícia. Recusada a exigência, as fotos foram efetivamente entregues 

à autoridade policial, terminando por instruir a ação penal instaurada ontra R. 

 

Ainda em sua análise, Oliveira aduz que “a violação, covarde, de direitos 

fundamentais (à segurança, à proteção da incapacidade, à intimidade e outros tantos) de vários 

menores não mereceu a aplicação do princípio da proporcionalidade, preferindo-se manter a 

proteção do domicílio do acusado [...]”. 

Para ele o que é mais importante verificar nesse caso é que a aplicação da norma 

de inadmissibilidade das provas ilícitas não atingiu nenhum de seus objetivos finalísticos. 

Se a missão da vedação das provas ilícita é, além de manter a ética e a qualidade 

da produção probatória, inibir e desestimular a prática de atos ilícitos por parte dos órgãos 

responsáveis pela produção de prova, essa missão não foi cumprida no caso em tela. Isso 

porque a prova foi produzida por um particular, um terceiro, e não pelo Estado. 

Os órgãos de investigação simplesmente receberam a prova de um fato praticado 
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com violação a direito e desempenharam a sua função: empreenderam a persecução penal 

para punir os crimes praticados. 

No julgamento da causa o STF, levando em consideração também outras questões 

que não necessitam ser citadas aqui, considerou a prova inadmissível, por ter sido obtida com 

violação de domicílio. 

Assim como Oliveira (2011, p. 378), pensamos que o Supremo perdeu uma boa 

oportunidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, “sobretudo porque se 

encontrava diante de uma situação em que as lesões, presentes e futuras, causadas pela 

infração criminal eram (e serão), a senso comum, imensamente maiores que aquela decorrente 

da violação do domicílio”. 

Vale lembrar que, para a aceitação da hipótese aqui defendida, o particular não 

pode ter tido nenhum estímulo ou subsídio dos órgãos de investigação. Exige-se que ele tenha 

agido sozinho, pela sua própria conta, sem influências de policiais ou representantes do MP. 

Caso haja essa intervenção do MP ou da polícia no estímulo da obtenção da prova pelo 

particular, haveria uma afronta direta ao objetivo da vedação probatória e a prova ilícita não 

poderia ser aproveitada. 

Não precisamos nem dizer que o terceiro/particular que produziu a prova ilícita 

deverá responder normalmente pelos atos praticados na obtenção da prova. Não existe 

qualquer razão para eximí-lo dessa responsabilidade. 

Por fim cabe destacar que o direito estadunidense aceita, sem maiores problemas, 

a tese do aproveitamento da prova obtida ilicitamente por terceiros/particulares, sob o mesmo 

fundamento aqui defendido. (GURIDI, 1999, p. 520; SERRANO, 1990, p. 331 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 380).   

 

4.3.2 Exclusão da ilicitude da prova em favor da sociedade 

 

Já tratamos anteriormente dessa questão, mas abordando sua aplicação em favor 

do réu. Agora estamos diante da sua aplicação em favor da sociedade. 

As excludentes de ilicitude nada mais são do expressões da aplicação do princípio 

da proporcionalidade. Tirar a vida de alguém é crime, mas se for cometido para preservar a 

sua própria vida, em uma reação proporcional à ofensa e se não houvesse outro meio de se 

salvar, estará justificada a ação. 
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Quando o indivíduo age acorbertado por uma excludente de ilicitude ele não deixa 

de praticar um ato ilícito. O que acontece é que, devido aos motivos relevantes que o levaram 

a ter aquela conduta, o ato ilícito é justificado. 

Durante a produção de prova o sistema não é diferente. Se para a obtenção da 

prova é cometido um ato ilícito, a prova será ilícita. Mas se esse ato ilícito for cometido por 

motivos suficientemente relevantes, o ato estará justificado, assim como a prova. 

Esses motivos suficientemente relevantes são justamente a legítima defesa, o 

estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. 

Contudo, em se tratando da aplicação da excludente em favor da sociedade, devemos retirar 

as duas últimas hispóteses. A nosso ver, elas já estão implicitamente incluídas na sistemática 

da vedação probatória. O que queremos dizer é que faz parte do estrito cumprimento do dever 

legal das autoridades estatais se abster de produzir uma prova ilícita. Então elas jamais 

poderão alegar tal excludente, pelo contrário, a excludente poderá ser usada contra elas. A 

mesma lógica vale o exercício regular do direito. Ora, se a norma da vedação das provas 

ilícitas é um direito individual, o seu exercício regular consiste no pleno cumprimento dessa 

norma. 

Porém as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estado de necessidade, a 

nosso ver, podem perfeitamente ser utilizadas para a justificação da utilização de provas 

ilícitas em favor da sociedade. 

Os exemplos são muito importantes na visualização dessas hipóteses. Vejamos 

este trazido por Capez (2012, p.370): 

 

Suponhamos uma carta apreendida ilicitamente, que seria dirigida ao chefe de uma 

poderosa rede de narcotráfico internacional, com extensas ramificações com o crime 

organizado. Seria mais importante proteger o direito do preso ao sigilo de sua 

correspondência epistolar, do qual se serve para planejar crimes, do que desbaratar 

uma poderosa rede de distribuição de drogas, que ceifa milhões de vidas de crianças 

e jovens? Certamente não. Não seria possível invocar a justificativa do estado de 

necessidade? 

 

Seguindo a linha da aplicação do princípio da proporcionalidade, vemos nesse 

exemplo que não se trata apenas de um conflito entre o jus puniendi estatal e o direito ao 

sigilo de correspondência. Valores fundamentais para toda a coletividade estão sendo 

colocados em cheque. O direito à vida, à saúde, à segurança pública de milhões de cidadãos 

está em risco e a marcha persecutória estatal deve recair de maneira pesada para evitar 

maiores prejuízos, bem como desestimular práticas semelhantes. 
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O prejuízo caso aquela prova não fosse utilizada seria tão grande, que é 

inimaginável não se tomar nenhuma providência a respeito. Existe a necessidade do órgão 

estatal aproveitar aquela prova em defesa da sociedade. Nesse caso podemos dizer que “os 

fins justificam os meios”, pois a excludente de ilicitude do estado de necessidade é justamente 

a causa justificadora que validará o ato. 

Capez (2012, p. 370) também destaca um trecho de um julgado do STF, mais 

precisamente o HC 70814, nos seguintes termos: 

  

A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de segurança pública, de 

disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre 

excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41,parágrafo único, 

da Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondencia remetida pelos 

sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não 

pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilicitas. 

 

 

Trata-se de um caso semelhante ao exemplo dado anteriormente. Aqui os motivos 

justificadores da produção de prova ilícita (interceptação de correspondência) foram a 

preservação da ordem pública, a disciplina prisional e a segurança pública. O perigo gerado a 

esses bens jurídicos desencadeou um estado de necessidade na administração penitenciária. 

Mudando a linha de pensamento, note que a hipótese de exclusão da ilicitude da 

prova em favor da sociedade ganha mais força quando aliada à hipótese de prova produzida 

por terceiro. É que teremos a soma das fundamentações, e o dobro de argumentos, o que 

significa maiores chances de convencer os magistrados mais conservadores. 

Na verdade é possível que tenhamos mais de duas dessas hipóteses de admissão 

de provas ilícitas pro societate em um único caso. 

 

4.3.3 Encontro fortuito de provas 

 

Essa teoria já foi retrata anteriormente, mas é importante destacar sua aplicação 

pro societate. Por essa teoria, quando está sendo realizada uma diligência para a produção de 

uma prova e acaba por se descobrir outra, o aproveitamento desta outra prova dependerá do 

grau de conexão que ela tiver com a primeira. 

Se houver um desvio da finalidade da diligência e a prova descoberta não tiver 

qualquer ligação com a que se buscava inicialmente, a prova descoberta acidedentalmente 

será considerada ilícita. No entando, se não houver desvio da finalidade da diligência e estiver 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11699703/artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/topicos/11699086/par%C3%A1grafo-1-artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033840/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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presente um mínimo de conexão entre as provas, a prova descoberta será válida. 

O fenômeno é chamado de serendipidade e consiste em sair em busca de algo e 

encontrar outra coisa, que não se estava procurando, mas que pode ser ainda mais valiosa. A 

expressão vem da lenda oriental Os três príncipes de Serendip, viajantes que, ao longo do 

caminho, fazem descobertas sem ligação com seu objetivo original. 

O que aconteceu na operação Lava Jato é um bom exemplo de serendipidade. 

Inicialmente a polícia buscava desarticular quatro organizações criminosas comandadas por 

doleiros. O nome vem justamente do uso de uma rede de postos de combustíveis e de lava a 

jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos dessas organizações. No decorrer das 

insvestigações o Ministério Público descobriu, por acaso, indícios que apontavam para a 

existência de um esquema criminoso de corrupção na Petrobrás. 

O encontro fortuito de provas ocorre muito nas interceptações telefônicas, quando 

a prova encontrada é considerada válida com mais frequência. Mesmo que o juiz entenda que 

a prova encontrada é inválida por não ter ligação com o caso principal, existe ainda a 

possilidade de sua utilização como noticia criminis. Já nos casos de busca e apreensão, onde 

os limites da diligência devem vir bem definidos no mandado, o desvio de finalidade dos 

agentes públicos pode ser mais facilmente notado. Assim fica mais fácil identificar se a prova 

encontrada será ilícita. 

Também é comum em casos de flagrante, assim como aconteceu em um 

julgamento, ocorrido na Sexta Turma (RHC 41.316). Os ministros analisaram um caso em que, 

no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados armas e cartuchos na 

residência do investigado, o que deu início a uma nova ação penal. A relatora, ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, destacou em seu voto que, como o delito do art. 16 da Lei 10.826/03 

é permanente, o flagrante persiste enquanto as armas e munições estiverem em poder do 

agente. As provas encontradas fortuitamente foram consideradas legais. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm#art16
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo penal  é um instrumento de proteção dos direitos fundamentais dos ser 

humano. Vida, liberdade, saúde, segurança, intimidade, propriedade privada (patrimônio), etc. 

Não apenas do réu, mas de cada indivíduo que compõe a sociedade e que é atingido, direta ou 

indiretamente, pelos ilícitos penais cometidos. 

Qualquer trava, qualquer empecilho ao alcance desses objetivos deve ser 

analisado com cautela, ainda que se trate do exercício de outro direito fundamental. 

Não se nega que a proibição da utilização de provas ilícitas é uma garantia 

individual, cláusula pétrea, de suma importância para a regulação da atividade estatal 

persecutória. No entanto, essa garantia não pode prevalecer sempre, principalmente quando a 

sua aplicação interferir nas demais garantias consagradas tanto pela nossa Constituição quanto 

pela principiologia. 

Quando essa incompatibilidade ocorrer, e isso invariavelmente irá acontecer, será 

necessário definir qual do bens jurídicos deve prevalecer. 

O exercício da ponderação de valores, do uso do princípio da proporcionalidade 

na decisão de qual bem jurídico deve prevalecer não é nenhuma novidade. Pelo contrário, é 

utilizado constantemente em nossa prática forense. Já foi bastante usado em relação ao tema 

das provas ilícitas, tendo inclusive influenciado em reformas legislativas como a ocorrida com 

o art. 157 do CPP, acolhendo as exceções à aplicação da teoria dos frutos da árvores 

envenenada. 

Daí porque às vezes é difícil compreender a grande resistência enfrentada 

atualmente para excepcionar a vedação probatória e para utilizar a proporcionalidade nesses 

casos. A própria simbologia da justiça, na figura da deusa de olhos vendados tendo numa mão 

uma balança e na outra uma espada, nos mostra os ideais que os defensores da aplicação 

absoluta e literal do texto legal têm esquecido. A balança é símbolo do equilíbrio, da 

prudência, da ponderação que todo aquele que busca a justiça deve aplicar ao guiar suas 

convicções. A espada simboliza o poder de decisão da justiça, a sanção, o rigor da condenação 

que o Estado deve impor àquele que foi pesado na balança e achado em falta. A 

proporcionalidade (que envolve equilíbrio, ponderação, prudência, representada pela balança) 

é um elemento intrínseco do direito e essencial para a sua aplicação e para a administração da 

justiça, assim como a sanção. 
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Este trabalho buscou justamente o equilíbrio, a prudência no trato do tema da 

vedação das provas ilícitas. Evitou-se os extremos, tanto de um lado como do outro. Buscou-

se contribuir para o debate, para a melhor adequação das nossas normas às necessidades do 

povo brasileiro, para a evolução do nosso ordenamento. Afinal o Direito se presta a tutelar as 

relações entre os seres humanos e os consequentes conflitos. Assim como as relações mudam 

e evoluem, o direito também deve passar por mudanças e evoluções. 

É por isso que foram apresentadas propostas de utilização de provas ilícitas em 

favor da sociedade. Não seria interessante que o leitor entendesse essas propostas como ideias 

justiceiras (no mau sentido da palavra). Para muitos, o simples fato de defender a utilização de 

provas ilícitas indica a revolta de uma mente que passa horas assistindo ao noticiário policial 

sensacionalista. Mas cabe lembrar que de nada adiantaria retratar e criticar algumas teses, sem 

apresentar propostas para melhorar a situação. Trata-se de uma contribuição para o debate e 

não de uma proposta direta de mudança legislativa. 

Finalmente, é importante observar que assim como todas as teorias de exceção à 

regra da vedação probatória retratadas neste trabalho surgiram pela ponderação equilibrada 

pautada sob o princípio da proporcionalidade, outras exceções ainda podem surgir. Esse é um 

processo de aperfeiçoamento. O Direito está em constante aperfeiçoamento, assim como a 

sociedade, e as mudanças legislativas e jurisprudenciais são imprescindíveis para adequa-lo às 

necessidades sociais. 
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