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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa as provas ilícitas no 
processo penal, concentrando-se, precipuamente, no estudo de suas hipóteses 
de admissibilidade, face ao princípio da proporcionalidade. O tema é de suma 
importância na seara da aplicação da lei penal, uma vez que muito se discute 
hodiernamente sobre a possibilidade ou não de se admitir uma prova ilícita em 
favor do réu, isto é, quando se busca uma situação jurídica favorável ao 
acusado, qual seja uma absolvição, ou uma atenuação na pena. 
Preliminarmente, estuda-se a teoria da prova, para uma melhor compreensão da 
seara em que está inserida a celeuma das provas ilícitas. Para isso, busca-se 
conceituar prova, e analisar seu objeto, meios, função e distribuição no processo 
penal. Procura-se compreender, ainda, sistema inquisitório e sistema acusatório, 
e como se relacionam com o tema do presente estudo, além dos princípios 
constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. Em seguida, procura-se 
entender a celeuma da busca pela verdade no processo penal, verificando se 
existiria, de fato, uma verdade absoluta e real, ou apenas uma certeza jurídica, 
processual quando se fala em reconstrução de um fato criminoso. Após, busca-
se falar das provas ilícitas propriamente ditas, utilizando-se da legislação 
constitucional e processual penal brasileira, bem como da doutrina e 
jurisprudência, e investigando as diferentes posições sobre o tema. A presente 
pesquisa pretende responder, portanto, se o princípio da vedação às provas 
ilícitas é absoluto, ou se permite relativização em virtude do princípio da 
proporcionalidade, sobretudo no que concerne à possibilidade de 
aproveitamento em favor do réu.  

 
Palavras-chave: Provas ilícitas, processo penal, vedação, admissibilidade, 
princípio da proporcionalidade. 

 
 
 
 
 

 
 

 



7 
 

ABSTRACT 
 

The present study has its goal on researching the illegal evidence in 
criminal proceedings, focusing, primarily, on the study of its admissibility 
hypotheses, due to the principle of proportionality. The issue is of paramount 
importance in the sphere of the application of criminal law, since there is so much 
discussion in our times about whether or not to admit an illegal evidence in favor 
of the defendant, when seeking a legal situation favorable to the accused, as an 
acquittal, or a mitigation of punishment. Preliminarily, we study the theory of proof 
to a better understanding of the sphere in which it’s inserted the illegal evidence. 
For this, we seek to conceptualize proof, and analyze its object, means, and 
distribution function in criminal proceedings. Then, we seek to comprise 
inquisitorial and accusatory systems, and how they relate to the subject of this 
study, in addition to the constitutional and legal principles. Then, we seek to 
understand the question of the search for truth in criminal proceedings, checking 
whether there is in fact an absolute and real truth, or just a legal certainty when it 
comes to rebuilding a criminal case. After, we try to approach the illegal evidence 
itself, using the brazilian constitution and criminal procedure legislation as well as 
the doctrine and jurisprudence, due to investigate the different positions on the 
subject. This research aims to answer, so if the principle of prohibition of illegal 
evidence is absolute, or if it’s allowed to be relativized under the principle of 
proportionality, particularly as regards the possibility of use in favor of the 
defendant. 

 
Key words: illegal evidence, criminal proceeding, prohibition, admission, principle 
of proporcionality.  
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INTRODUÇÃO 

 
A presente monografia constitui trabalho obrigatório de conclusão de 

curso de graduação para a obtenção de grau de bacharel em Direito na 
Universidade Federal Fluminense, e tem como objeto o estudo das provas 
ilícitas no processo penal, sobretudo no que tange à possibilidade de sua 
admissão. O que se procura responder com a presente pesquisa, é se a 
vedação das provas ilicitamente obtidas configura princípio absoluto, ou se 
suporta flexibilização, mormente no que concerne à comprovação de inocência. 

O tema foi escolhido devido à grande relevância social e processual que 
comporta, assumindo grande repercussão na atualidade. Ademais, tendo em 
vista, não ser uma matéria completamente pacificada, o tema referente às 
provas ilícitas ainda permite um rico debate, com diferentes teses e 
posicionamentos. 

Sabe-se que a prova possui extrema importância dentro de um processo 
judicial, já que contribui diretamente para a formação do convencimento do 
julgador. Nesse diapasão, tece-se grande discussão sobre a validade da prova 
obtida por meios ilícitos, tanto em sede doutrinária, quanto jurisprudencial. 

Não raro, sabe-se que a própria mídia traz diversas discussões e 
celeumas envolvendo a matéria, como casos de quebra de sigilo, interceptações 
telefônicas e gravações ambientais, as quais dão azo a grandes reflexões, 
sobretudo no que concerne a eventuais antinomias entre princípios e garantias 
constitucionais. Seria a violação da intimidade, por exemplo, justificável pela 
obtenção de uma prova que incrimine o réu, sob a ótica do interesse social? 
Deve-se objetivar, no processo penal, uma busca incansável pela verdade 
absoluta dos fatos? Essa verdade absoluta, por sua vez, existe? É alcançável? 
Para sua obtenção, os fins justificam os meios?  

O que se pretende, no presente estudo, portanto, é dirimir, ao menos 
parte desses questionamentos, pontos nevrálgicos do processo penal, sem a 
pretensão, contudo, de se esgotar o tema, vez que este se reveste de grande 
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complexidade. Para este fim, o estudo baseou-se em pesquisa doutrinária, 
jurisprudencial, além da legislação constitucional e processual penal vigente. 

A presente monografia divide-se em três capítulos. No primeiro, estuda-se 
a teoria geral da prova, procurando-se delimitar e compreender o campo jurídico 
em que se insere o objeto da pesquisa. Nesse capítulo serão abordados, em 
princípio, conceito de prova, seus meios, função e objeto. Após, procura-se 
conceituar sistema acusatório e sistema inquisitório, para uma melhor 
compreensão do que vem a ser um processo penal justo e igualitário. Por fim, 
analisa-se a distribuição do ônus da prova, e os princípios aplicáveis ao tema. 

No segundo capítulo, objetiva-se abordar o princípio da verdade real e 
suas peculiaridades. Procura-se, primeiramente, definir tal princípio, para após 
se verificar se ele tem aplicação prática no processo penal, ou se constitui 
apenas um mito. Aborda-se, ainda nesse capítulo, o princípio da imparcialidade 
do juiz e a (im)possibilidade de lhe serem atribuídos poderes instrutórios, sob o 
argumento de busca pela verdade real. Este capítulo objetiva questionar se a 
atividade persecutória estatal deve configurar uma verdadeira caça às bruxas, 
sob o pretexto de se descobrir uma verdade absoluta, material, ou se comporta 
limites, devendo ser admitida apenas uma verdade processual, ou jurídica, 
pautada no respeito aos direitos e garantias individuais. 

No terceiro e último capítulo busca-se abordar as provas ilícitas 
propriamente ditas. A análise se inicia com a discussão acerca das limitações à 
atividade probatória. Em seguida, procura-se conceituar e distinguir prova ilícita 
e prova ilegítima. Após, passa-se à análise das provas ilícitas por derivação, 
estudando a teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como suas teorias 
mitigadoras. Por fim, analisa-se o princípio da proporcionalidade e seus 
elementos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), e 
sua aplicação na seara processual penal, no que tange ao aproveitamento das 
provas ilícitas. Ao final, abordam-se as diferentes teses e posicionamentos sobre 
a aplicação do princípio da proporcionalidade pro reo e pro societae, buscando-
se responder, por derradeiro, se a prova ilicitamente obtida pode ser admitida no 
processo penal, em benefício ou em prejuízo do acusado. 
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1. TEORIA DA PROVA 
 
 

1.1. CONCEITO DE PROVA 
Franco Cordero1 preleciona que os processos são máquinas 

retrospectivas que se dirigem a estabelecer se algo ocorreu e quem o realizou, 
cabendo às partes formularem hipóteses, e ao juiz acolher a mais provável, 
observando-se estritamente algumas normas, e trabalhando com base em um 
conhecimento empírico. 

Já no que tange ao convencimento do juiz, Nestor Távora2 ensina ser o 
anseio das partes que litigam em juízo, as quais procurarão fazê-lo por 
intermédio do manancial probatório carreado aos autos. Segundo o autor, a 
demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização 
probatória, e prova é tudo aquilo que contribui para a formação do 
convencimento do magistrado, demonstrando fatos, atos, ou até mesmo o 
próprio direito discutido no litígio3.  

Nas palavras de André Nicolitt, prova é “o instrumento ou meio através do 
qual as partes pretendem formar a convicção do julgador em um determinado 

                                                 1 CORDERO, Franco. Procedimento Penal. Trad. Jorge Guerrero. Bogotá, Temis, 2000. v. 2. p. 
3. 2 TÁVORA, Nestor; Alencar, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 10. ed. rev. e 
atual. – Salvador: Juspodivm. 2015. p. 560. 3 Idem, ibidem. 
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processo. A natureza da prova não é outra senão um direito subjetivo, correlato 
ao direito de ação e de defesa.” 4. 

No mesmo sentido é o entendimento de Eugênio Pacelli. Segundo o 
jurista, a prova tem um objetivo claramente definido, qual seja a reconstrução 
dos fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com 
a realidade histórica, ou seja, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente 
ocorridos no espaço e no tempo5. 

Para Aury Lopes Jr., ademais, tendo em vista a finalidade retrospectiva do 
processo penal, através das provas pretende-se criar condições para a atividade 
recognitiva do juiz acerca de um fato passado, sendo que o saber decorrente 
desse conhecimento legitimará o poder contido na sentença6. 

Ada Pellegrini Grinover7, por sua vez, leciona que a prova é um aspecto 
de particular importância no quadro do contraditório, tendo em vista que a 
atividade probatória representa o momento central do processo: estritamente 
ligada à alegação e à indicação dos fatos, visa ela a possibilitar a demonstração 
da verdade, revestindo-se de particular relevância para o conteúdo do 
provimento jurisdicional. 

Segundo Afrânio Silva Jardim8, prova é o resultado da demonstração, 
submetida ao crivo do contraditório processual, da real ocorrência dos fatos 
relevantes para o julgamento da pretensão autoral. 

Para Fernando Capez9, por fim, prova é o conjunto de atos praticados 
pelas partes, pelo juiz e por terceiros, destinados a levar ao magistrado a 
convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou 
veracidade de uma afirmação. Para este autor, portanto, prova é qualquer meio                                                  4 NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. 5. ed. rev. atual. e ampl – São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 620.  5 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18. ed. São Paulo. Atlas. 2014. p. 
327.   6 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo. Saraiva, 2014. p. 552. 7 GRINOVER, Ada Pellegrini; Fernandes, Antonio Scarance; Gomes Filho, Antonio Magalhães 
Gomes. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 137 8 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 
1997. p. 209 9 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012. p. 360 
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de percepção empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a verdade 
de uma alegação10. 

Deveras interessante é a análise que faz Capez11, ainda, sobre o tema 
das provas no processo penal. Veja-se: 

 
 Sem dúvida alguma, o tema referente à prova é o mais importante de toda a ciência processual, já que as provas constituem os olhos do processo, o alicerce sobre o qual se ergue toda a dialética processual. Sem provas idôneas e válidas, de nada adianta 
desenvolverem-se aprofundados debates doutrinários e variadas vertentes jurisprudenciais sobre temas jurídicos, pois a discussão não 
terá objeto. (grifo acrescentado) 

 

1.2. OBJETO, FUNÇÃO E MEIOS DE PROVA 

Para Nicolitt, os meios de prova são os instrumentos por meio dos quais o 
julgador chega a seu convencimento, deles extraindo os elementos para sua 
decisão, v.g., depoimentos de testemunhas, documentos e perícias 12. Por sua 
vez, o objeto da prova, segundo o mencionado jurista, é tudo aquilo que precisa 
ser provado, ou seja, o fato criminoso, e todas as suas circunstâncias, sobretudo 
a autoria e a materialidade.13  

Para Fernando Capez14, objeto da prova é toda circunstância, fato ou 
alegação referente ao litígio sobre os quais pesa incerteza, e que precisam ser 
demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. Assim, compõem o 
objeto da prova os fatos capazes de influir na decisão do processo, na 
responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de segurança, 
necessitando, por essa razão, de adequada comprovação em juízo15. 

Há, entretanto, fatos que independem de prova. São eles: os fatos 
axiomáticos, ou intuitivos, que são aqueles fatos evidentes, que não carecem de 
                                                 10 Idem, ibidem 11 Idem, ibidem 12 NICOLITT. Op. Cit. p. 620. 13 Idem, p. 621. 14 CAPEZ, Op. Cit. p. 360 15 Idem, ibidem 



16 
 

prova uma vez que a convicção já está formada16; os fatos notórios (princípio 
notorium non eget probatione) pois são aqueles cujo conhecimento faz parte da 
cultura de uma sociedade17; o Direito, em razão do princípio iura novit curia, 
segundo o qual, o juiz conhece a lei; e, por fim, os fatos inúteis, que são aqueles 
que, verdadeiros ou não, não influenciam na solução da causa18. 

Todos os demais fatos devem ser provados, inclusive os fatos 
incontroversos. Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre no processo 
civil, existe a possibilidade, no processo penal, de o juiz questionar o que lhe 
pareça duvidoso ou suspeito, não estando obrigado à aceitação pura e simples 
do alegado uniformemente pelas partes19. É por esse motivo, inclusive, que a 
confissão não tem efeito absoluto, devendo ser cotejada com os demais 
elementos de prova e aferida através do livre conhecimento20. Nesse sentido 
também dispõe o art. 19721 do CPP. 

Como dito alhures, a função precípua da prova é a de convencer o juiz 
acerca de uma determinada realidade histórica. Por ser assim, pode-se dizer 
que a atividade do juiz é sempre recognitiva, como aponta Aury Lopes Jr.: “daí 
por que o juiz é, por essência, um ignorante: ele desconhece o fato e terá de 
conhecê-lo através da prova.” 22.  

Segundo Aragoneses Alonso, ademais, o conceito de prova está 
vinculado ao de atividade encaminhada a conseguir o convencimento 
psicológico do juiz23. Nesse sentido, a prova assume uma função persuasiva. 
Como complementa Aury Lopes, os locutores pretendem ser acreditados e os 

                                                 16 CAPEZ, Op. Cit. p. 361 17 Idem, ibidem 18 Idem, ibidem 19 Idem, ibidem 20 Idem, ibidem 21 Art. 197.  O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de 
prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, 
verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. rt. 197.  O valor da 
confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua 
apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre 
ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 22 LOPES JR. Op. Cit. p. 550.   23 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. ed. Madrid, 
Editorial Rubí Artes Gráficas, 1984. p. 251 



17 
 

resultados dependem de aspectos subjetivos e emocionais do ato de julgar.24 
Insta destacar, in verbis, o trecho em que este último autor exemplifica, 
brilhantemente, essa relação entre prova, fé, crença e captura psíquica: 

 
 O ritual judiciário está eivado de simbolismo ‘sagrado’. As provas desempenham uma função ritual na medida em que são inseridas e 

chamadas a desempenhar um papel de destaque na complexidade do ritual judiciário. Basta atentar para a arquitetura dos tribunais 
(principalmente os mais antigos) para verificar que são plágios das construções religiosas (templos e igrejas), com suas portas imensas, estátuas por todos os lados, crucifixo na sala de audiência pendendo 
sobre a cabeça do juiz, etc. Como se não bastasse, os atores que ali circulam utilizam diversas expressões em latim e, pasmem, usam a toga 
preta! Depois de tudo isso, o depoente ainda presta o compromisso de dizer a verdade (e, em alguns sistemas, presta o juramento colocando a 
mão no peito ou sobre a bíblia).25   De acordo com Aury Lopes, pois, na seara probatória do direito 

processual penal existe todo um ritual de intimidação que reforça relações de 
poder e subordinação e que deixa claro que a relação entre crime e pecado 
nunca foi superado26. Essa intimidação, por fim, tem como escopo uma captura 
psíquica, tanto de quem declara como de quem julga27. 

Percebe-se, assim, que os meios de prova tem importante papel na 
formação do convencimento do juiz. Atuam, concomitantemente, como 
instrumentos de reconstrução do passado (no que tange ao crime e suas 
circunstâncias), bem como ferramentas de captura psíquica do julgador. 

 

1.3. SISTEMA ACUSATÓRIO E SISTEMA INQUISITÓRIO 

Como aventado, o processo tem por objetivo buscar a reconstrução de 
uma realidade histórica, de modo que a gestão da prova se mostra como 
espinha dorsal do processo penal, estruturando o processo penal a partir de dois 
princípios informadores, quais sejam: a) princípio dispositivo, fundador do 
                                                 24 LOPES JR. Op. Cit. p. 551. 25 Ibidem, p. 552. 26 Idem, ibidem 27 Idem, ibidem 
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sistema acusatório, cuja gestão da prova encontra-se nas mãos das partes; b) 
princípio inquisitivo, cuja gestão probatória está nas mãos do julgador, fundando 
o sistema inquisitório28. 

Segundo Levy Emanuel Magno29, um sistema acusatório se caracteriza 
pela nítida separação de funções em relação àquele que investiga, acusa e 
julga, proporcionando maior isenção na análise, sempre com aplicação dos 
princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório.  

Ensina o referido autor que, por outro lado, em um sistema inquisitório 
não há separação das mencionadas funções, concentrando-as nas mãos de 
uma só pessoa, ou em um só órgão30. Magno31 observa, ainda, que não há, 
neste segundo modelo, ampla defesa, tampouco contraditório. Tal sistema 
(inquisitorial), portanto, não guardaria aplicação diante do estado democrático de 
direito, em que inúmeras garantias constitucionais devem ser concedidas em 
homenagem à pessoa contra qual pese alguma imputação criminal32. 

Para Levy Emanuel Magno33, pois, o sistema processual penal brasileiro, 
em sentido amplo, é misto (híbrido), uma vez que coexistem os dois sistemas 
em momentos distintos; e, em sentido estrito, é acusatório, já que na fase 
processual propriamente dita os princípios aplicados são diversos da fase 
investigatória.  

Todavia, de acordo com o entendimento do professor Aury Lopes, o 
sistema processual brasileiro é, em verdade, neoinquisitório. Afirma o referido 
autor, in verbis: 

  Classificamos de neoinquisitorial, pois é uma inquisição reformada, na 
medida em que, ao manter a iniciativa probatória nas mãos do juiz, observa o princípio inquisitivo que funda o sistema inquisitório. Claro que 
não o modelo inquisitório historicamente concebido na sua pureza, mas 

                                                 28 Idem, p. 554. 29 MAGNO Levy Emanuel. Processo Penal. Volume 19. 3. ed. – São Paulo: Atlas. 2008. P. 5 30 Idem, ibidem 31 Idem, ibidem 32 Idem, ibidem 33 Idem, p. 5-6 
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uma neoinquisição que coexiste com algumas características acessórias mais afins com o sistema acusatório, como a publicidade, oralidade, 
defesa, contraditório, etc. Não se trata de pós-inquisitorial porque isso nos daria uma noção de superação do modelo anterior, o que não é de todo verdade.34 
  O art. 15635 do Código de Processo Penal de 1941 é um exemplo de que 

o ordenamento processual pátrio ainda comporta ranços inquisitórios. Leia-se: 
 
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício:   
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida;   
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização 
de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (grifo acrescentado) 

 
 O artigo destacado, como se vê, confere ampla liberdade probatória ao 

juiz, o que, tendo em vista os conceitos supra, comporta clara incompatibilidade 
com o sistema acusatório. Esse dispositivo legal se justifica, frequentemente, 
pela busca de uma idealizada verdade real – que será abordada mais à frente.  

O sistema acusatório, portanto, assegura imparcialidade e tranquilidade 
ao julgador, evitando, consequentemente, abusos por parte do Estado. Nas 
palavras de Aury Lopes Jr.: 

  
se evitam eventuais abusos da prepotência estatal que se pode manifestar na figura do juiz ‘apaixonado’ pelo resultado de seu labor 
investigador e que, ao sentenciar, olvida-se dos princípios básicos de justiça, pois tratou o suspeito como condenado desde o início da investigação36. 
 

                                                 34 LOPES JR. Op. Cit. p. 555. 35 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de 
ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação 
penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências 
para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 36 LOPES JR. Op. Cit. p. 96 



20 
 

 Esse modelo (acusatório) é a antítese do sistema inquisitorial, segundo o 
qual o juiz abandona sua função de árbitro imparcial e atua desde o início como 
acusador37.  Nessa seara, leciona brilhantemente Aury Lopes que, ao se 
atribuírem poderes instrutórios a um juiz, em qualquer fase, este opera a partir 
da prevalência das hipóteses sobre os fatos, porque, como ele pode ir atrás de 
uma prova, decide primeiro (definição da hipótese), e só depois vai atrás dos 
fatos (provas) que justificam a decisão38. Nesse cenário, o julgador primeiro 
tomaria sua decisão, para depois buscar as provas que legitimarão sua 
sentença.  

Confundem-se, portanto, no sistema inquisitório, as atividades de julgar e 
acusar. O juiz atua como parte, investiga, dirige, acusa e julga39. Além disso, o 
procedimento inquisitório ainda é escrito, secreto, e não contraditório40. 

Relevante também é a análise de Capez sobre o processo penal 
inquisitório, sobretudo no que concerne ao sujeito passivo: “o réu é visto nesse 
sistema como mero objeto da persecução, motivo pelo qual práticas como a 
tortura eram frequentemente admitidas como meio para se obter a prova-mãe: a 
confissão” 41. 

No mesmo sentido leciona Fernando Tourinho: 
  
O processo de tipo inquisitório é a antítese do acusatório. Não há o contraditório, e por isso mesmo inexistem as regras da igualdade e 
liberdade processuais. As funções de acusar, defender e julgar encontram-se enfeixadas numa só pessoa: o Juiz. (...) Nenhuma garantia se confere ao acusado. Este aparece em uma situação de tal 
subordinação que se transfigura e se transmuda em objeto do processo e não em sujeito de direito. 42 
  Entretanto, urge salientar que não é a mera separação dos poderes de 

acusar e julgar que caracteriza ou estrutura um verdadeiro sistema acusatório. 
                                                 37 Idem, p. 98. 38 Idem, p. 554. 39 Idem, p. 98. 40 Idem, ibidem. 41 CAPEZ. Op. Cit. p. 85 42 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. volume I. 34. ed. rev. – São Paulo: 
Saraiva, 2012. P. 115  
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Para Aury Lopes43, é reducionismo pensar que basta haver uma separação 
inicial das funções para se constituir um processo acusatório. O autor sustenta 
ser necessário que essa separação seja mantida para que a estrutura não se 
rompa. Por esse motivo, a iniciativa probatória deve estar sempre nas mãos das 
partes44. 

Percebe-se, portanto, que para se garantir um processo penal acusatório, 
deve-se prezar pela separação dos poderes de acusar e julgar; o juiz deve ser 
espectador, e não ator; a atividade probatória deve se concentrar unicamente 
nas mãos das partes; devem ser garantidos o contraditório, a ampla defesa, a 
igualdade e liberdade processual, a publicidade e a dignidade da pessoa 
humana. O réu, portanto, não pode ser tratado como mero objeto processual, 
mas sim como sujeito de direito. Suas garantias devem ser respeitadas, assim 
como a dialética inerente ao processo, prezando-se pela efetivação do 
contraditório.  

 

1.4. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 
Feitas as considerações supra (acerca dos sistemas processuais 

acusatório e inquisitório), passa-se à análise da distribuição do ônus da prova. 
Todavia, insta esclarecer, primeiramente, o que se entende por ônus da prova.  

Como ensina André Nicolitt, ônus processual não se confunde com 
obrigação, tendo em vista que esta segunda corresponde a um dever de agir 
para satisfazer um desejo alheio, enquanto aquele primeiro confere ao sujeito 
uma faculdade de agir em busca de um interesse próprio45.  

No mesmo sentido é o entendimento de Gustavo Henrique Badaró46, 
segundo o qual o ônus seria uma manifestação de liberdade, razão pela qual 
não há qualquer forma de coerção para sua observância ou realização. O autor 
também distingue ônus e obrigação, ao afirmar que, como os deveres são um                                                  43 LOPES JR. Op. Cit. p.105 44 Idem, ibidem 45 NICOLITT. Op. Cit. p. 621. 46 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal – São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 171 
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imperativo perante uma sociedade, quando se descumpre uma obrigação, 
pratica-se ato ilícito, em decorrência da qual pode ser aplicada uma sanção47. 
Por outro lado, segundo Badaró, diferentemente da obrigação, o ônus é um 
imperativo do próprio interesse, situando-se no campo da liberdade, razão pela 
qual seu descumprimento representaria uma situação jurídica lícita48. Segundo o 
autor, portanto, há ônus quando o exercício de uma faculdade é condição para 
se obter uma determinada situação de vantagem ou para impedir uma situação 
desvantajosa49. Por ser assim, pode-se dizer que o ônus é uma faculdade cujo 
exercício é necessário para a obtenção de um interesse50. 

Leciona, igualmente, Fernando Capez: 
A principal diferença entre obrigação e ônus reside na 
obrigatoriedade. Enquanto na obrigação a parte tem o dever de 
praticar o ato, sob pena de violar a lei, no ônus o adimplemento é 
facultativo, de modo que o seu não cumprimento não significa atuação 
contrária ao direito. Neste último caso, contudo, embora não tendo 
afrontado o ordenamento legal, a parte arcará com o prejuízo decorrente 
de sua inação ou deixará de obter a vantagem que adviria de sua 
atuação. 51 

Nesse sentido, ônus da prova é a faculdade que tem a parte de 
demonstrar, no processo, a real ocorrência de um fato que alegou em seu 
interesse52. 

Para Nestor Távora53, o ônus da prova é o encargo atribuído à parte de 
provar aquilo que alega. Essa demonstração probatória, no entanto, deve ser 
entendida como uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de 
sua inatividade54. 

                                                 47 Idem, p. 176 48 Idem, ibidem 49 Idem, p. 171 50 Idem, ibidem 51 CAPEZ. Op. Cit. p. 395/396. 52 NICOLITT. Op. Cit. p. 621. 53 TÁVORA. Op. Cit. p. 588. 54 Idem, ibidem 
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Nas palavras de Fernando Capez, “ônus da prova é, pois, o encargo que 
têm os litigantes de provar, pelos meios admissíveis, a verdade dos fatos” 55. 

Conceituado ônus, resta, agora, analisar sua distribuição no processo 
penal. Como se verá adiante, o assunto não é pacífico.  

Como aduz Eugênio Pacelli, diferentemente do processo civil, que aceita 
uma presunção de veracidade obtida pela ausência de impugnação dos fatos 
narrados na inicial, no processo penal não se admite tal modalidade de certeza, 
exigindo-se uma materialização da prova56. Por ser assim é que se diz que, 
ainda que não impugnados os fatos imputados ao réu, ou ainda que 
confessados, compete à acusação produzir provas da existência do fato e da 
respectiva autoria57. 

Essa necessidade se justifica pelo princípio constitucional da presunção 
de inocência do réu, ou favor rei58, insculpido no art. 5°, inciso LVII da Carta 
Magna, do qual se falará mais à frente. Essa presunção constitucional de 
inocência somente poderá ser afastada com o trânsito em julgado de uma 
sentença penal condenatória, tal como exige a Constituição. Em respeito a esse 
princípio, o ônus probatório se transfere ao órgão de acusação, tal como versa a 
parte do caput do art. 156: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.  

Portanto, para André Nicolitt, quando a acusação imputa ao réu um 
determinado fato definido como crime, deve provar todos os seus elementos, 
quais sejam tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, com o escopo de afastar 
a presunção de inocência59. Pode-se dizer, assim, que o ônus da prova é todo 
da acusação, a qual deverá provar a ocorrência do fato típico, ilícito e culpável, e 
todas as suas circunstâncias60.  

Em consonância com o raciocínio supra é o entendimento de Aury Lopes 
Jr., que sustenta que não há que se falar em distribuição de carga probatória, 
                                                 55 CAPEZ. Op. Cit. p. 396. 56 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 334. 57 Idem, ibidem. 58 NICOLIT. Op. Cit. p. 623. 59 Idem, p. 624. 60 JARDIM. Op. Cit. p. 205-211. 
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uma vez que ela se encontra inteiramente nas mãos do acusador61. O que 
ocorre, conforme este autor, é uma assunção de riscos: a defesa assume riscos 
pela perda de uma chance probatória, por exemplo, quando opta por exercer seu 
direito ao silêncio, o que pode potencializar a possibilidade de uma 
condenação62. Isso porque, segundo Lopes, ele perde uma chance de obter a 
captura psíquica do julgador63. 

Ainda na seara da presunção de inocência, Aury Lopes vai além, 
afirmando que, se a acusação deve provar a existência de todos os elementos 
que compõem o crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), deve também provar 
a inexistência de causas de justificação. O seguinte trecho merece destaque:  

 
 então, tanto pela compreensão da regra para o juiz como também pela dimensão de atribuição exclusiva da carga probatória ao acusador, se o 
réu aduzir a existência de uma causa de exclusão da ilicitude, cabe ao acusador provar que o fato é ilícito e que a causa não existe 
(através de prova positiva). (...) Caso isso não ocorra, a absolvição é um imperativo (regra para o juiz).64. 
  Alguns autores, no entanto, são contrários a essa atribuição completa do 

ônus da prova à acusação. São exemplos, Fernando Capez, Nestor Távora e 
Levy Emanuel Magno. 

Segundo Capez, cabe ao acusado provar as causas excludentes da 
antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias 
atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais.65 O autor chega a 
afirmar que caso o réu pretenda a absolvição com fulcro no art. 386, I 66, do 
Código de Processo Penal, incumbe-lhe, ainda, a prova da inexistência do fato.67 

No mesmo sentido é o posicionamento de Nestor Távora, segundo o qual 
à defesa incumbe demonstrar eventuais excludentes de ilicitude; de 
                                                 61 LOPES JR. Op. Cit. p. 562. 62 Idem, p. 563. 63 Idem, ibidem. 64 LOPES JR. Op. Cit. p. 565. 65 CAPEZ. Op. Cit. p. 397. 66 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que 
reconheça: I - estar provada a inexistência do fato. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 67 CAPEZ. Op. Cit. p. 397. 
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culpabilidade; causas de extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a 
mitigar a pena.68 

Outro autor que concorda com a repartição do ônus da prova é Levy 
Emanuel Magno, o qual aduz que, enquanto ao acusador (Ministério Público ou 
ofendido) cabe demonstrar o fato descrito na peça inicial acusatória (denúncia 
ou queixa), caberia ao réu, por sua vez, provar fato por ele alegado ou, ainda, 
apresentar prova desconstitutiva quando o objeto do crime for apreendido em 
seu poder69. 

Interessante e contrária é a análise que faz Juarez Tavares sobre o tema. 
O autor afirma que só haverá ilicitude quando esgotados todos os recursos em 
favor da prevalência do acusado, propondo que a operação mental que deve ser 
feita é exatamente inversa àquela que normalmente realiza a doutrina penal70. 
Leia-se: 

 
 Em vez de perquirir se existe uma causa que exclua a antijuridicidade, 
porque o tipo de injusto já a indica (o que construiria uma presunção juris tantum de ilicitude) deve-se partir de que só se autoriza a intervenção se não existir em favor do sujeito uma causa que autorize a 
conduta.71 (grifo acrescentado) 
 
 A questão, portanto, não é pacífica. Enquanto alguns autores entendem 

pela concentração da carga probatória exclusivamente nas mãos da acusação, 
outros defendem a necessidade de a defesa provar eventuais causas de 
justificação ou de exclusão de culpabilidade ou de punibilidade, bem como 
outras circunstâncias mitigadoras da pena. Esse, portanto, é um ponto que 
merece reflexão, sobretudo em relação ao princípio da presunção de inocência, 
ou de não culpabilidade. 

 

 

                                                 68 TÁVORA. Op. Cit. p. 588. 69 MAGNO. Op. Cit. p. 126 70 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 3. ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 166. 71 Idem, ibidem. 
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1.5. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS 

Tão importante quanto falar de conceito, função, objeto ou ônus da prova 
é abordar os princípios pertinentes à sua produção no processo penal. Isso 
porque, como idéias fundamentais que compõem o arcabouço do ordenamento 
jurídico72, os princípios estabelecem os contornos e diretrizes de um processo 
penal justo. 

1.5.1. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Constituindo fundamento da própria República, conforme o art. 1° da 
CRFB/1988, o primeiro princípio que deve ser lembrado é o da dignidade da 
pessoa humana. Nas palavras de André Nicolitt: 

  a dignidade humana é importante na orientação do processo penal, já que é a raiz das garantias constitucionais que devem inspirar a 
atividade jurisdicional do Estado, notadamente no que tange às 
dimensões expostas relativas à individualidade, à autonomia frente ao poder público e à igualdade de tratamento normativo.73 (grifo acrescentado) 
  Segundo Nicolitt, ainda, o referido princípio também cumpre papel 

importante na técnica de ponderação, fazendo com que o direito fundamental 
prevaleça no caso concreto: diante do conflito de interesses, o juiz deverá optar 
sempre por aquele que melhor protege, que melhor efetiva a dignidade da 
pessoa humana.74 Por ser fim do próprio Estado, toda atividade estatal deve 
estar sempre voltada à tutela da dignidade humana, sem prejuízo da atividade 
persecutória do Estado, seja na investigação criminal ou no curso do processo75. 

Guilherme Nucci também aduz que nada se pode tecer de justo e 
realisticamente isonômico que passe ao largo da dignidade humana, base sobre 
a qual todos os direitos e garantias individuais são erguidos e sustentados76. 
                                                 72 CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti de. O Processo Penal em Face da Constituição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998. P. 5 73 NICOLITT. Op. Cit. p. 116 74 Idem. Ibidem. 75 Idem, ibidem. 76 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. Ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 62 
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Ademais, segundo o autor, inexistiria razão de ser a tantos preceitos 
fundamentais não fosse o nítido suporte prestado à dignidade humana.  

Nucci ensina, ainda, que há dois prismas para o princípio constitucional 
regente da dignidade da pessoa humana: o objetivo e o subjetivo77. Sob o 
aspecto objetivo, a garantia se refere a um mínimo existencial ao ser humano, 
atendendo as suas necessidades básicas, v.g. moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos moldes do 
art. 7°, IV, da CRFB/1988.78 Sob o aspecto subjetivo, o princípio se refere ao 
sentimento de respeitabilidade e autoestima que o ser humano guarda desde o 
nascimento, em relação aos quais não cabe qualquer espécie de renúncia ou 
desistência79. 

Assim, a busca do Estado pela verdade, no processo penal, deve sempre 
se coadunar com esse princípio, restando impossibilitada a adoção de meios de 
prova que atentem contra a dignidade da pessoa humana80.  

 

1.5.2. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Como garante a Constituição da República, em seu art. 5°, inciso LIV81, 
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal”. Para André Nicolitt, o devido processo legal é tido como um processo 
justo que, por sua vez, corresponderia a um processo igualitário82. O autor 
conceitua de igualitário um processo com juiz independente, imparcial, 
equidistante, e que dá às partes as mesmas oportunidades e mesmo 
tratamento83. 

                                                 77 Idem, ibidem 78 Idem, ibidem 79 Idem, ibidem 80 NICOLITT. Op. Cit. p. 625. 81 Art. 5°. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 
17/03/2016 82 NICOLITT. Op. Cit. p. 119-120. 83 Idem, ibidem. 
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Não basta, segundo Nicolitt, um procedimento previamente estabelecido, 
nem se trata de uma garantia meramente formal84. Devem ser efetivamente 
respeitados o acesso à justiça; o juiz natural; a igualdade das partes; o 
contraditório e a ampla defesa; a presunção de inocência; a publicidade; a 
motivação das decisões; e o prazo razoável de duração do processo85. 

Para Nestor Távora, o devido processo legal exige que a pretensão 
punitiva se perfaça dentro de um procedimento regular, perante a autoridade 
competente, tendo por alicerce provas validamente colhidas, e respeitando-se o 
contraditório e a ampla defesa86. 

Para Fernando Capez, o devido processo legal garante ao acusado a 
plenitude de defesa, compreendendo, assim, o direito de ser ouvido, de ser 
informado pessoalmente de todos os atos processuais, de ter acesso à defesa 
técnica, de ter a oportunidade de se manifestar sempre depois da acusação e 
em todas as oportunidades, à publicidade e motivação das decisões, de ser 
julgado perante o juízo competente, ao duplo grau de jurisdição, à revisão 
criminal e à imutabilidade das decisões favoráveis transitadas em julgado87. O 
referido autor lembra que o princípio deve ser obedecido não apenas em 
processos judiciais, civis e criminais, mas também em procedimentos 
administrativos, inclusive militares.88 

O devido processo legal, portanto, é um conjunto de garantias, que tem 
por escopo proteger o sujeito de eventuais excessos do Estado, guiando-o por 
meio de um procedimento justo e igualitário. 

1.5.3. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

Como um dos princípios mais caros ao processo penal, o contraditório 
constitui verdadeiro requisito de validade do processo, tendo em vista que sua 
inobservância é passível de nulidade absoluta, quando em prejuízo do 

                                                 84 Idem. 85 NICOLITT. Op. Cit. p. 120/121. 86 TÁVORA. Op. Cit. p. 66 87 CAPEZ. Op. Cit. p. 82 88 Idem, ibidem 
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acusado89. De acordo com Eugênio Pacelli, é o contraditório que garante a 
oportunidade de participação e de resposta, na mesma intensidade e 
extensão90.  

Nas palavras de Pacelli: 
 
 O contraditório, portanto, junto ao princípio da ampla defesa, institui-se 
como a pedra fundamental de todo processo e, particularmente, do processo penal. E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal, 
encontra-se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo justo e equitativo, único caminho para a imposição da 
sanção de natureza penal.91   A estrutura dialética conferida pelo princípio do contraditório enriquece o 

processo, mostrando-se altamente proveitosa para a formação do 
convencimento do juiz, bem como permitindo uma análise ampla de toda a 
argumentação pertinente à matéria de fato e de direito92. 

O contraditório pode ser, ainda, tratado como um método de confrontação 
da prova e comprovação da verdade, fundando-se sobre o conflito93. Isso porque 
a contraposição de partes (acusação e defesa), bem como os interesses de 
punir, do Estado, e de ficar livre, do acusado, são imprescindíveis para a 
dialética inerente ao processo94. Para Aury Lopes, o ato de contradizer a 
suposta verdade afirmada na acusação é essencial para um mínimo de 
configuração acusatória do processo95.  

Por fim, destacando dois pólos principais do contraditório (informação e 
reação), Aury Lopes sintetiza assim a referida garantia: 

 
 A efetividade do contraditório no Estado Democrático de Direito está 
amparada no direito de informação e participação dos indivíduos na Administração de Justiça. Para participar, é imprescindível ter a 

                                                 89 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 43. 90 Idem. Ibidem. 91 Idem. P. 44. 92 Idem. Ibidem. 93 LOPES JR. Op. Cit. p.221. 94 Idem, ibidem. 95 Idem. Ibidem. 
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informação. (...) Assim, o contraditório é, essencialmente, o direito de ser informado e de participar do processo. É o conhecimento 
completo da acusação, o direito de saber o que está acontecendo no processo, de ser comunicado de todos os atos processuais. Como 
regra, não pode haver segredo (antítese) para a defesa, sob pena de 
violação ao contraditório. 96 (grifo acrescentado).  
 

1.5.4. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DIREITO À NÃO 
AUTOINCRIMINAÇÃO 

O princípio da ampla defesa divide-se em duas espécies: defesa técnica e 
autodefesa. A defesa técnica supõe a assistência de uma pessoa com 
conhecimentos teóricos do Direito, um profissional que será tratado como 
advogado de defesa, defensor, ou simplesmente advogado97, e encontra 
respaldo no art. 5°, LXXIV98 da Constituição da República. Segundo este 
dispositivo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. Para a efetivação dessa garantia, tem-
se, como função essencial da Justiça, a Defensoria Pública, também prevista na 
CFRB, em seu art. 134.  

Além da previsão constitucional, essa defesa técnica é consagrada, 
ainda, em nosso Código de Processo Penal, especificamente em seu art. 261, o 
qual dispõe que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor.  

Esse direito à defesa técnica decorre de uma presunção de 
hipossuficiência do sujeito passivo da relação processual penal, e da 
necessidade de equilíbrio entre defesa e acusação, como leciona Aury Lopes99. 
Presume-se que o sujeito passivo não tem os conhecimentos necessários e 
suficientes para resistir à pretensão estatal, em igualdade de condições técnicas 
com o acusador, situação que levaria o imputado a uma situação de inferioridade 
                                                 96 LOPES JR. Op. Cit. p.. 223. 97 Idem, p. 224. 98 Art. 5°. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016. 99 Idem, p. 224. 
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ante o poder da autoridade estatal encarnada pelo promotor, policial ou mesmo 
juiz100.  

Trata-se, portanto, de verdadeira condição de paridade de armas, 
essencial para a efetivação do contraditório e do devido processo legal. 
Inclusive, a ausência de defensor constituído no processo gera nulidade, 
conforme se lê no art. 564, III, “c”101, do Código de Processo Penal, in verbis: 

 
 Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
(...) 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
(...) 
c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente (...); 

  No mesmo sentido é a Súmula 523102 do Supremo Tribunal Federal, 
segundo a qual, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta 
(...)”. 

 Por outro lado, a defesa pessoal, ou autodefesa, consiste em um agir do 
sujeito passivo, no sentido de resistir pessoalmente à pretensão autoral, isto é, 
no direito de defender a si mesmo como indivíduo, fazendo valer seu interesse 
privado103. A defesa pessoal se manifesta durante todo o processo, encontrando 
seu ápice, contudo, no interrogatório. 

A autodefesa pode ser classificada, ainda, em positiva e negativa. 
Segundo Aury Lopes Jr., a autodefesa positiva deve ser compreendida como 
direito disponível do sujeito passivo de praticar atos, declarar, participar de 

                                                 100 LOPES JR. Op. Cit. p. 224. 101 Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: III - por falta das fórmulas ou dos termos 
seguintes:   c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de 
curador ao menor de 21 anos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 102 Súmula 523 - STF. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a 
sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_50
1_600. Acesso em: 17/03/2016. 103 Idem, p. 227. 
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acareações, reconhecimentos, submeter-se a exames periciais, etc.104. Já a 
defesa pessoal negativa, segundo o mesmo autor, constitui uma recusa, um não 
fazer. É o direito de o imputado não realizar prova contra si mesmo, podendo 
recusar-se a praticar todo e qualquer ato probatório que entenda prejudicial à 
sua defesa105.  

Justamente na autodefesa negativa é que se enquadra o direito à não 
autoincriminação, ou o nemo tenetur se detegere. A expressão, que significa 
“ninguém está obrigado a se descobrir”, constitui verdadeira garantia do 
acusado, o qual não está obrigado a produzir provas contra si mesmo, tendo o 
direito de permanecer em silêncio e de decidir se quer ou não cooperar com a 
investigação criminal ou com a instrução processual106.  

É importante dizer que, no processo penal, não se pode interpretar o 
comportamento omissivo do acusado em seu prejuízo. Tendo em vista que o réu 
estará exercendo um direito constitucionalmente garantido, seu silêncio não 
pode importar em confissão ou qualquer tipo de admissibilidade de culpa.  

Configurando verdadeira manifestação do princípio nemo tenetur se 
detegere, o direito ao silêncio encontra previsão expressa no art. 5°, LXIII, da 
Constituição da República, que assim dispõe, in verbis: 

 
 Art. 5°. (...) 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado.107 (grifo acrescentado) 
  Encontra o direito ao silêncio respaldo, ainda, no caput e no parágrafo 

único do art. 186108 do Código de Processo Penal:  
                                                 104 Idem, ibidem. P.573. 105 Idem 106 NICOLITT. Op. Cit. p. 161.   107 Art. 5°. LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016. 108 Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o 
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer 
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Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da 
acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, 
do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe 
forem formuladas.  

 
Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa. (grifo acrescentado) 

 
 Com efeito, duas questões tornam-se notáveis nesse ponto: a exigência 

de ser o imputado esclarecido sobre seu direito de permanecer calado e de não 
responder perguntas, e a vedação de valoração do silêncio em prejuízo da 
defesa.  

Como leciona Aury Lopes, do exercício do direito de silêncio não pode 
nascer qualquer presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico 
para o imputado109. Assim, depois de informado de seu direito à autodefesa 
negativa, caso o imputado opte por permanecer calado, desse silêncio não 
poderá ser extraída qualquer conclusão que lhe seja desfavorável. 

Como bem lembra André Nicolitt, o silêncio, ou a recusa de responder 
determinada pergunta pode, obviamente, influenciar a íntima convicção do juiz, 
assim como muitas coisas influenciam. Todavia, esse fato não pode ser 
transposto para a decisão, de modo que o silêncio não pode ser utilizado pelo 
julgador na fundamentação da sentença110. 

Conforme brilhante análise de Eugênio Pacelli, ainda, o direito à não 
autoincriminação, além de tutelar a integridade física do réu, na medida em que 
autoriza expressamente sua não participação na formação da culpa, atua no 
                                                                                                                                                         
calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.        (Redação dada pela Lei nº 
10.792, de 1º.12.2003) Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa.        (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso 
em: 17/03/2016.   109 LOPES JR. Op. Cit. p. 232. 110 NICOLITT. Op. Cit. p. 661. 
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controle da qualidade e idoneidade do material probatório, bem como no controle 
da motivação das decisões judiciais. 111 Segundo o autor, ainda, o direito ao 
silêncio tem em mira a proteção contra as hostilidades e as intimidações 
historicamente direcionadas aos réus pelo Estado em atos de natureza 
inquisitiva112. 

 

1.5.5. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

O princípio da presunção de inocência impõe ao Poder Público, 
precipuamente, a observância de duas regras em relação ao acusado: uma de 
tratamento, segundo a qual o réu, em nenhum momento do iter persecutório 
pode sofrer restrições pessoais fundadas apenas na possibilidade de 
condenação, e outra de caráter probatório, a partir da qual todo o ônus da prova 
recai exclusivamente sobre a acusação.113 

A primeira regra (de tratamento), impõe que no curso do processo o 
imputado deve ser tratado como inocente, não podendo se ver diminuído social, 
moral nem fisicamente diante de outros cidadãos não sujeitos a um processo114. 
Essa primeira dimensão representa, sobretudo, um limite às restrições de 
liberdade do acusado antes do trânsito em julgado. 

A segunda regra (de julgamento) emite comandos em relação ao campo 
probatório, agindo como verdadeira regra de distribuição do ônus da prova115. 
Além de atuar na distribuição do ônus da prova, todavia, essa dimensão do 
princípio da presunção de inocência vai além, orientando a conduta do juiz no 
momento do julgamento, quando preceitua a regra in dubio pro reo116. Nesse 
ponto, faz-se necessário evidenciar algumas distinções entre a presunção de 
inocência do in dubio pro reo e a do favor rei. 

                                                 111 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 384. 112 Idem. ibidem 113 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 48. 114Idem. Ibidem.  115 Idem. P. 151. 116 NICOLITT. Op. Cit. p. 151 
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O princípio do favor rei, segundo André Nicolitt, é um critério superior de 
liberdade, e um princípio geral que informa o direito processual penal, presente 
em qualquer norma ou instituto que venha se mostrar mais favorável ao réu117. É 
independente da tutela de inocência, e dela vai além.  

Já o princípio do in dubio pro reo é uma expressão do favor rei, assim 
como a presunção de inocência118. Não obstante sejam esses dois princípios 
espécies do gênero favor rei, eles se manifestam em momentos processuais 
distintos. Nessa seara, ensina Nicolitt que enquanto a presunção de inocência 
incide durante todo o curso do processo (do inquérito até a sentença transitada 
em julgado), o in dubio pro reo tem sua incidência no julgamento, quando surgir 
uma dúvida119.  

Importante salientar que a presunção de inocência reforça, ainda, o 
princípio penal da intervenção mínima do Estado na vida do cidadão, uma vez 
que a reprovação penal somente alcançará aquele que for efetivamente 
culpado120. 

Feitas essas observações, resta lembrar, por fim, que o princípio da 
presunção de inocência, como garantia fundamental, abrange a atividade do 
poder público de qualquer esfera – não só na seara do processo penal ou do 
direito penal. Nas palavras de André Nicolitt: 

  A presunção de inocência é dotada da chamada eficácia irradiante, ou seja, tem sua aplicação a processos de natureza não criminais. O 
referido princípio protege a pessoa humana contra o abuso do poder estatal, de forma a impedir (...) que se imponham aos réus restrições de direitos sem que haja condenação com trânsito em julgado.121 (grifo 
acrescentado)   
 

                                                 117 Idem. Ibidem.  118 VILELA, Alexandra. Considerações Acerca da Presunção de Inocência em Direito Processual 
Penal. Coimbra: Coimbra. 2000. P. 76. 119 Idem. P. 152 120 NUCCI. Op. Cit. p. 63 121 NICOLITT, Op. Cit. p. 153 
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1.5.6. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO 

A Constituição da República preconiza, em seu art. 5°, inciso LX122, a 
publicidade processual, ao dispor que “a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem". Portanto, a publicidade é regra, e sua restrição é exceção. Apenas 
eventualmente, em razão de defesa da intimidade ou de interesse social, essa 
liberdade pode ser restringida. Essa garantia se mostra de grande relevância 
para que haja participação e controle por parte da sociedade sobre o poder 
jurisdicional do Estado.  

Contudo, além da publicidade, outro fator inerente às decisões é a 
liberdade de apreciação do conjunto probatório pelo juiz, junto à devida 
motivação. Isso porque, de nada adiantaria a publicidade se o público não 
pudesse conhecer as razões do convencimento do magistrado123. De acordo 
com o art. 93124, IX e X da Constituição Federal, todas as decisões do Poder 
Judiciário, sejam administrativas, sejam jurisdicionais, devem ser públicas e 
fundamentadas.  

A fundamentação, por sua vez, deve trazer as razões de fato e de direito 
que levaram à decisão, não bastando simples indicação de dispositivos ou 
fórmulas legais125. O magistrado deve indicar quais elementos constantes dos 
autos do processo permitiram a decisão.  

                                                 122 Art. 5°. LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016. 123 Idem. p. 134 124 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do 
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e 
em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016. 125 Idem. Ibidem. 
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A razão da necessidade de fundamentação, segundo Nicolitt126, reside no 
fato de que, diferentemente de outros poderes, que se legitimam pelo critério da 
maioria, o ingresso no Poder Judiciário se dá pelo saber. Por esse motivo, sua 
legitimação se concretiza na motivação, pois sem ela não há como controlar o 
poder-saber. 

Com efeito, o sistema processual brasileiro é regido pelo livre 
convencimento motivado. Isso quer dizer que o juiz é livre para formar o seu 
convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração 
prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais 
convincente.127 Em outras palavras, o princípio refere-se à possibilidade de o 
julgador apreciar o conjunto de provas relativas aos fatos que servem como 
fundamento da pretensão deduzida em juízo, sem que haja valores 
predeterminados por lei para os meios de prova utilizados128 

Todavia, essa liberdade, como já dito, não dispensa a devida 
fundamentação. Em que pese ser livre na formação de seu conhecimento, o 
magistrado deverá declinar as razões que o levaram a optar por determinada 
prova, e deverá fazê-lo com base em uma argumentação racional129. 

No mesmo sentido leciona Fernando Capez: “o juiz, portanto, decide 
livremente de acordo com a sua consciência, devendo, contudo, explicitar 
motivadamente as razões de sua opção e obedecer a certos balizamentos 
legais, ainda que flexíveis” 130. 

 

1.5.7. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO OU AQUISIÇÃO DE PROVAS 

Segundo esse princípio, as provas são produzidas para o processo e, por 
serem colhidas no interesse da Justiça, podem ser usadas por qualquer das 

                                                 126 Idem, ibidem. 127 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 340 128 MENDES, Regina Lúcia Teixeira. Do Princípio do Livre Convencimento Motivado: Legislação, 
doutrina e interpretação de juízes brasileiros – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.  22. 129 Idem. Ibidem. 130 CAPEZ. Op. Cit. p. 400 
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partes131. Em outras palavras, no campo penal, a prova não pertence às partes, 
mas sim ao processo132. É por esse motivo que defende Nestor Távora que se a 
parte deseja desistir de prova que tenha proposto, a parte contrária deve 
obrigatoriamente ser ouvida133. 

André Nicolitt lembra, ainda, que é em razão desse princípio que o 
Ministério Público é obrigado a apresentar em juízo todas as provas que possua, 
ainda que estas aproveitem ao réu134.  

 

1.5.8. PRINCÍPIO DA LIBERDADE PROBATÓRIA 

De acordo com esse princípio, a atividade probatória é ampla. A única 
limitação que se impõe é a licitude, isto é, todos os meios de prova que não 
atentem contra a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a intimidade e 
nem violem a lei serão válidos135.  

Isso não obstante, como dispõe o parágrafo único do art. 155136 do 
Código de Processo Penal, em relação ao estado das pessoas serão 
observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Um exemplo disso é a 
necessidade de certidões de casamento, nascimento, ou de óbito para a 
aplicação da agravante do art. 61137, II, “e” do CP, no caso de um homicídio 
cometido contra cônjuge, ascendente ou descendente. Nesse ponto, a 
observância da norma civil é essencial. 
                                                 131 NICOLITT. Op. Cit. p. 629 132 TÁVORA. Op. Cit. p. 597 133 Idem, ibidem 134 NICOLITT. Op. Cit. p. 629 135 Idem. P. 630 136  Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) Parágrafo único. Somente quanto ao 
estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. (Incluído pela Lei 
nº 11.690, de 2008). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 137 Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou 
qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)    II - ter o agente cometido o 
crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) e) contra ascendente, descendente, 
irmão ou cônjuge. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016 
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1.5.9. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ 

 De acordo com o art. 399138, §2° do CPP, o juiz que presidiu a instrução 
deverá proferir a sentença. Percebe-se, assim, que mais do que um princípio, a 
garantia da identidade física do juiz constitui verdadeira norma, incorporada em 
nosso Código de Processo Penal. 

Esse princípio tem um fundamento lógico: o juiz que acompanhou a 
colheita das provas, ou seja, que teve contato imediato com elas, terá uma 
melhor formação do convencimento. Como ressalta Eugênio Pacelli: 

 
 Como bem se sabe, o provimento judicial final deve demonstrar sempre um juízo de certeza, quando condenatória a sentença. E essa, a certeza, 
de tão difícil obtenção, deve cercar-se das maiores cautelas. Daí a exigência de o juiz da instrução ser o mesmo da sentença alinha-se com 
um modelo processual que valoriza o livre convencimento motivado e da persuasão racional, dado que se põe como a mediação (da prova para a sentença) para a formação da convicção do magistrado.139 
  Para o autor, a coleta pessoal da prova, o contato imediato com os 

depoimentos, seja de testemunhas, do ofendido ou do acusado, tem grande 
significado para a formação do convencimento judicial, motivo pelo qual a 
medida se mostra de tanta relevância140. 

O princípio da identidade física do juiz leva em consideração, portanto, 
que o julgador que teve contato direto com testemunhas, peritos, vítimas e 
imputado tem uma visão mais ampla e completa do caso penal submetido a 
julgamento. E isso é muito importante ao se ter em vista que o processo penal é 
um instrumento de captura psíquica do juiz. Se o objetivo é convencer o 

                                                 138      Art. 399.  Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, 
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do 
querelante e do assistente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). § 2o  O juiz que presidiu 
a instrução deverá proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 139 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 331 140 Idem. ibidem.  
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julgador, tudo pode ser em vão quando a decisão é proferida por alguém que 
não participou desse complexo ritual, como lembra Aury Lopes141. 

Por fim, vale citar as exceções ao princípio da identidade física do juiz, 
quais sejam as provas colhidas em outra comarca por carta precatória, ou em 
outro país, por carta rogatória. Também não se considera, por analogia, violado 
o referido princípio quando o juiz se afasta do processo por ter sido convocado, 
licenciado, afastado, promovido ou aposentado142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 141 LOPES JR. Op. Cit. p. 578 142 Idem. Ibidem. 
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2. O MITO DA VERDADE REAL 

Como já aventado, a prova, no processo penal, é um instrumento de 
reconstituição da verdade, e de construção do convencimento juiz. Com efeito, 
alguns questionamentos se mostram inevitáveis no que concerne à possibilidade 
de o magistrado, com base apenas nas provas que lhe são apresentadas, 
enxergar exatamente tudo o que teria ocorrido na prática de um fato criminoso 
pretérito, e projetar essa “verdade” em forma de sentença. Sustenta-se, assim, 
um verdadeiro mito, segundo o qual o processo penal rege-se pelo princípio da 
verdade real143. 

 

2.1. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL 

Segundo Harold Berman144, os pressupostos antecedentes do princípio 
da verdade real encontram-se nos procedimentos da justiça medieval. Nesse 
modelo, não se distinguia, por vezes, as concepções de crime e religião, de 
modo que o processo penal foi, durante longo tempo, considerado como forma 
de identificar e punir o pecado145. 

                                                 143 NICOLITT. Op. cit. p. 630 144 BERMAN, Harold. A Formacion de La Tradicion Jurídica de Occidente. Trad. Mónica Utrilla de 
Neira. Fondo de Cultura Económica México. 1996, p. 184. 145 Idem, ibidem. 
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Hodiernamente, para quem ainda sustenta o chamado princípio da 
verdade real, a gravidade das questões penais seria suficiente para permitir uma 
busca mais ampla e mais intensa da verdade, ao contrário do que ocorreria, por 
exemplo, em relação ao processo civil146. O princípio também procura respaldo 
na necessidade de o juiz ter atividade instrutória por não poder se contentar com 
a verdade trazida pelas partes147. Assim, a instalação das mais diversas práticas 
probatórias, ainda que sem previsão legal, estaria autorizada pela nobreza de 
seu propósito maior, qual seja, a verdade148. 

Para Marco Aurélio Gonçalves Ferreira149, pois, o princípio da verdade 
real é um consectário do processo inquisitorial, que possui, por conseguinte, 
forte cunho religioso, e que pretende permitir ao magistrado no processo judicial 
uma ampla investigação que ultrapassa a deliberação das partes. 

É com base nesse entendimento que se permitiu, durante muito tempo, a 
instalação de práticas probatórias abusivas, ainda que legalmente autorizadas, 
para a obtenção da verdade. Nas palavras de Eugênio Pacelli: 

 
 talvez o mal maior causado pelo citado princípio (...) tenha sido a 
disseminação de uma cultura inquisitiva que terminou por atingir praticamente todos os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. Com efeito, a crença inabalável segundo a qual a verdade 
estava efetivamente ao alcance do Estado foi responsável pela implantação da idéia acerca da necessidade inadiável de sua 
perseguição, como meta principal do processo penal. (grifo 
acrescentado)  
 Todavia, ainda há autores que sustentam essa necessidade de, no 

processo penal, se buscar uma verdade material, ou real. Nesse sentido, 
Fernando Tourinho Filho: 

  
(...) enquanto o juiz não penal deve satisfazer-se com a verdade formal ou convencional que surja das manifestações formuladas pelas partes, (...) no processo penal, (...) o juiz tem o dever de investigar a verdade 

                                                 146 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 333 147 NICOLITT. Op. Cit. p. 630 148 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 333 149  FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A Presunção de Inocência e a Construção da 
Verdade: Contrastes e Confrontos em perspectiva comparada (Brasil e Canadá) – Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
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real, procurar saber como os fatos se passaram na realidade, quem realmente praticou a infração e em que condições a perpetrou, para 
dar base certa à justiça. (...) excepcionalmente o juiz penal se curva à 
verdade formal, não dispondo de meios para assegurar o império da verdade. 150 (grifo acrescentado) 

  A justificativa que dá o autor é a de que no processo civil estão presentes 
interesses disponíveis, ao passo que no processo penal não cabe às partes 
transacionar direitos, uma vez que indisponíveis151.  

Também a favor da busca pela verdade real se mostra Fernando Capez, 
quando afirma que, no processo penal, o juiz tem o dever de investigar como os 
fatos se passaram na realidade, não se conformando com a verdade formal 
constante dos autos.152  

Nesse sentido, tendo em vista a presente celeuma, o que se pretende 
questionar e responder, à frente, é se essa busca incansável pela verdade (real) 
se coadunaria ou não com um processo penal de feição acusatória, regido, 
dentre outros ditames, pela paridade de armas, pelo contraditório, pela ampla 
defesa, e pela imparcialidade do juiz. 

 

2.2. O PROBLEMA DA (IM)PARCIALIDADE DO JUIZ 

Como é sabido, a Constituição optou por um processo penal democrático, 
na medida em que abraçou a ideia de verdade mínima, passível de ser 
descoberta sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, e com respeito às 
garantias processuais, dentre as quais, a dignidade da pessoa humana e a 
imparcialidade do julgador153. 

Como salienta brilhantemente André Nicolitt: 
 
 a busca da verdade deve se harmonizar com os demais interesses 
tutelados pela ordem jurídica, pois do contrário, o processo se 

                                                 150 TOURINHO. Op. Cit. p. 59/60 151 Idem, ibidem. 152 CAPEZ. Op. Cit. p. 75 153 NICOLITT. Op. Cit. 632 



44 
 

subverte em um espetáculo de horrores. Com o escopo de evitar esse 
cenário, justifica-se ‘o sacrifício do ideal de obtenção de uma verdade processual mais próxima à realidade dos fatos’154. Portanto, não há que se falar em princípio da verdade real à luz de um processo penal afinado com as garantias fundamentais do ser humano, quando tal 
princípio esbarra nitidamente com a garantia da imparcialidade necessária ao julgador.155 (grifo acrescentado) 
  Assim, é imprescindível essa conformação entre busca pela verdade e 

observância das garantias fundamentais, tendo em vista ser impossível conciliar 
os poderes instrutórios do juiz com sua necessária imparcialidade156.  

Ainda no que tange aos poderes instrutórios do juiz, ensina Fernando 
Capez: 

  (...) colocar o julgador na posição de parte, incumbindo-lhe atribuições 
investigatórias e probatórias típicas de acusador, implica vulnerar sua imparcialidade e violar o due process of law. A colheita da prova pelo 
juiz compromete-o psicologicamente em sua imparcialidade, transformando-o quase em integrante do polo ativo da lide penal, 
colidindo frontalmente com diversas normas constitucionais.157 (grifo 
acrescentado)   

Para Aury Lopes Jr., além da mera garantia da jurisdição, é necessário 
que o juiz reúna algumas qualidades mínimas para que esteja apto a 
desempenhar seu papel de garantidor158. Por ser, segundo o referido autor, a 
imparcialidade do órgão julgador um princípio supremo do processo, é também 
imprescindível para seu normal desenvolvimento, bem como para a obtenção de 
um reparto judicial justo159. Segundo o referido autor, a iniciativa probatória do 
julgador (figura do juiz ator, e não espectador) é característica essencial do 
sistema inquisitorial, modelo em que se destroem a estrutura dialética, o 
contraditório, a igualdade de tratamento e oportunidades e, por derradeiro, a 
imparcialidade160. 

                                                 154 GOMES FILHO, Antônio Maglhães. Direito à Prova no Processo Penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. P. 38, 434-440 155 NICOLITT. Op. Cit. p. 632 156 Idem, p. 633 157 CAPEZ. Op. Cit. p. 76 158 LOPES JR. Op. Cit. p. 169 159 Idem. P. 170. 160 Idem. Ibidem 
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Apesar desses nefastos efeitos, sabe-se que essa garantia de 
imparcialidade é violada pelo próprio Código de Processo Penal, em seu art. 
156, que não raro é aplicado ao arrepio da Constituição. O referido dispositivo, 
que atribui poderes instrutórios ao juiz, funda, de acordo com Aury Lopes161, um 
sistema inquisitório, uma vez que representa uma quebra da igualdade, do 
contraditório, e da própria estrutura dialética do processo.  

O art. 156 do Código de Processo Penal consagra, de modo infeliz, a 
figura do juiz ator, instrutor, inquisidor, à medida que lhe confere poderes para, 
na fase preliminar, colher de ofício a prova que bem entender, para depois 
decidir a partir de seus próprios atos162. Nesse cenário, o juiz decidiria primeiro, 
a partir da prova que ele mesmo constrói, para depois formalizar sua decisão163. 

Ademais, ao dispor sobre a possibilidade de o juiz determinar, no curso da 
instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante, o art. 156 do CPP ainda se revela como 
verdadeiro paradoxo ao princípio do in dubio pro reo.  

Conforme leciona André Nicolitt, o juiz que, irresignado com a dúvida, 
inicia uma atividade probatória de ofício, passa a caminhar solitário em direção 
da condenação do acusado, já que, se proferisse julgamento no momento em 
que as partes encerraram a atividade probatória, o réu seria absolvido164. Nas 
palavras do referido autor, ainda:  
 
 Na medida em que o juiz, qual Dom Quixote, inicia tal caminhada, 

sozinho, para afastar a dúvida, alcançado este desiderato e chegando à condenação do acusado, esta não é fruto da atividade do Ministério Público e sim da atividade exclusiva do órgão julgador. Ao contrário, se 
ao final da caminhada, em busca da prova, chega-se à conclusão de que o acusado deve ser absolvido, conclui-se, neste passo, que a caminhada 
fora em vão, pois a dúvida geraria o mesmo resultado, qual seja, a absolvição.165 
  

                                                 161 Idem. P. 171 162 LOPES JR. Op. Cit. p. 171 163 Idem. Ibidem. 164 NICOLITT. Op. Cit. 633 165 Idem. Ibidem. 
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Nicolitt lembra, por fim, que na lógica do Estado Democrático de Direito, 
os fins não justificam os meios, de modo que o direito fundamental de ter um juiz 
imparcial é mais importante do que o desejo de se encontrar uma verdade real e 
absoluta166.  

No mesmo sentido é o brilhante ensinamento de Aury Lopes Jr., segundo 
o qual a figura do juiz espectador, em oposição à figura inquisitória do juiz ator é 
o preço a ser pago para que se tenha um sistema acusatório167. Para este último 
autor, ademais, o contraditório só é possível a partir de uma estrutura na qual o 
juiz mantenha-se em alheamento, assegurando a igualdade de tratamento e 
oportunidade às partes168. 

Além disso, como falar em processo é, antes de tudo, falar em atividade 
recognitiva de um juiz que não sabe, mas que precisa saber169, verifica-se que a 
imparcialidade fica evidentemente comprometida quando estamos diante de um 
juiz instrutor, e quando lhe são atribuídos poderes de gestão ou iniciativa 
probatória.  

Portanto, mostra-se imprescindível esse afastamento do juiz no que 
concerne à atividade probatória. Esta, como já aventado, deve ser exclusiva das 
partes, não podendo o juiz nela se imiscuir, com o escopo de descobrir uma 
suposta verdade real. Conforme dito alhures, se o juiz lançar mão da iniciativa 
probatória, sob o argumento de esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes, 
estará violando, não só o princípio da imparcialidade, mas também o princípio do 
in dubio pro reo, uma vez que, diante da incerteza, o único caminho seria a 
absolvição. 

 

 

 
                                                 166 Idem, ibidem 167 LOPES JR. Op. Cit. p. 172 168 Idem, p. 105 169 COUTINHO, Jacinto. Glosas ao Verdade, Dúvida e Certeza, de Francesco Carnelutti, para os 
operadores do Direito. In: Anuário Ibero-Americano de Direitos Humano. Rio de Janeiro, Lumen 
Juris, 2002. P. 175 e ss. 
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2.3. DESCONSTRUÇÃO DO MITO 

Nas palavras de Aury Lopes, a verdade real é uma “artimanha 
engendrada nos meandros da inquisição para justificar o substancialismo penal 
e o decisionismo processual (utilitarismo), típicos do sistema inquisitório” 170. 
Segundo o referido autor, esse mito se pauta no “interesse público”, cláusula 
geral que já serviu de argumento para as maiores atrocidades, e relaciona-se 
diretamente com sistemas políticos autoritários, com a busca de uma verdade a 
qualquer custo, e com a figura do juiz ator (inquisidor). A busca por uma verdade 
material e absoluta cria, para Lopes, uma cultura inquisitiva, justificando atos 
abusivos do Estado, sob o argumento de que “os fins justificam os meios” 171. 

De acordo com André Nicolitt, o princípio da verdade real sequer existe, 
não sendo ao juiz autorizado lançar mão de poderes instrutórios172. Segundo o 
autor, ainda, nem mesmo a Constituição de 1988 busca a verdade real, embora 
alguns justifiquem a necessidade de se encontrar a verdade em razão da 
supremacia do interesse público173. Como aponta Nicolitt174, um sinal de que a 
opção constitucional não foi pela verdade real é própria vedação às provas 
ilícitas, contida no art. 5°, LVI, da Carta Magna. Esse dispositivo, de fato, deixa 
claro que a Lei Maior não está interessada na verdade absoluta, real ou material, 
mas sim, em uma verdade ética.  

Por esse motivo é que parte da doutrina entende que a verdade judicial é 
por excelência uma verdade meramente processual. Isso porque, como ensina 
Eugênio Pacelli, trata-se de uma certeza de natureza exclusivamente jurídica175. 
A verdade revelada na via judicial, portanto, será sempre uma verdade 
reconstruída, dependente de maior ou menor grau de contribuição das partes176, 
de modo que, obviamente, não há como refletir uma verdade real. 

Ressalta Eugênio Pacelli, in verbis: 
                                                 170 LOPES JR. Op. Cit. p. 579 171 Idem, p. 580 172 NICOLITT. Op. Cit. p. 631 173 Idem. Ibidem. 174 Idem. Ibidem. 175 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 333 176 Idem. p. 334 
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não só é inteiramente inadequado falar-se em verdade real, pois que esta diz respeito à realidade do já ocorrido, da realidade histórica, como pode revelar uma aproximação muito pouco recomendável com um passado 
que deixou marcas indeléveis no processo penal antigo, particularmente no sistema inquisitório da Idade Média, quando a excessiva 
preocupação com a sua realização (da verdade real) legitimou inúmeras técnicas de obtenção da confissão do acusado e de intimidação da defesa.177 (grifo acrescentado) 
   Destarte, só se legitimaria no processo penal a verdade formal ou 

processual178. Tal verdade tem como fundamento uma condenação alcançada 
apenas mediante o respeito das regras precisas e relativas a fotos e 
circunstâncias considerados penalmente relevantes179.  

Como indica Ferrajoli, a verdade processual não pretende ser a verdade: 
ela não é obtida mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, 
mas sim condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos e 
garantias da defesa.180 Por esse motivo é que a verdade formal é mais 
controlada quanto ao método de aquisição e mais reduzida quanto ao conteúdo 
informativo que qualquer verdade substancial181. Nesse diapasão, fala-se que a 
verdade processual é apenas uma verdade aproximativa, limitada por aquilo que 
sabemos, e, portanto, sempre contingente e relativa182. 

Em relação à verdade real, por outro lado, nas palavras de Aury Lopes Jr.: 
 
 quem fala em verdade real confunde o ‘real’ com o ‘imaginário’, pois 
o crime é sempre um fato passado, logo, é história, memória, fantasia, imaginação. É sempre imaginário, nunca real. (...) Em suma, uma verdade real é impossível de ser obtida. (...) O real só existe no 
presente. O crime é um fato passado, reconstruído no presente, logo, no campo da memória, do imaginário. A única coisa que ele não possui é um 
dado de realidade. 183 (grifo acrescentado)  

                                                 177 Idem, ibidem. 178 LOPES JR. Op. Cit. p. 580 179 Idem. Ibidem 180 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón – teoria Del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés 
Ilbañez; Alfonso Ruiz Miguel; Juan Carlos Bayón Mohino; Juan Terradillos Basoco e Rocío 
Cantarrero Bandrés. 2. Ed. Madrid, Trotta, 1997. P. 44 e ss. 181 Idem, ibidem 182 Idem, ibidem 183 LOPES . Op. Cit. p. 582 
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 Complementa o referido autor que, considerando que o processo penal 
tem por finalidade, através da prova, a reconstituição de um fato histórico 
(crime), e que a reconstrução de um fato histórico é sempre minimalista e 
imperfeita, não há um dado de realidade para falar em verdade (muito menos 
real) 184.  

No mesmo sentido é o entendimento de Carnelutti185, ao afirmar que o 
problema está na verdade. Segundo este autor, a verdade é inalcançável, até 
porque ela está no todo, não na parte; e o todo é demais para nós186. 

Ademais, tendo em vista que a atividade (re)cognitiva do juiz depende 
sempre de um terceiro com conhecimento do ocorrido, a exemplo da prova 
testemunhal, segundo Aury Lopes essa cognição é bastante contaminada187, 
uma vez que cada pessoa tem sua própria interpretação sobre um determinado 
fato.  

Outro autor que questiona a existência de uma verdade material é Nestor 
Távora, como se lê:  

 
 é de se observar que a verdade real, em termos absolutos, pode se 

revelar inatingível. Afinal, 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.188 (grifo acrescentado)   

Verifica-se, portanto, que a celeuma está na “verdade”. Em um processo 
acusatório, como já dito, a verdade não deve fundar o processo. Seria ingênuo 
crer na onipotência do conhecimento jurídico moderno189 (mito da verdade) e, 
concomitantemente, em um processo penal garantidor. Um procedimento que se 
baseia em uma verdade absoluta, sobre todas as coisas, certamente não 
observará direitos e garantias fundamentais na sua obtenção. Certamente, um 
                                                 184 Idem, p. 585 185 CARNELUTTI, Francesco. Verità, Dubbio e Certezza. Rivista di Distritto Processuale, v. XX (II 
serie), 1965, p 4-9. 186 Idem, ibidem 187 LOPES JR. Op. Cit. p. 585 188 TÁVORA. Op. Cit. p. 58 189 LOPES JR. Op. Cit. p. 588 
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processo fundado na busca pela verdade não se preocupará com eventuais 
limitações à produção da prova, como a vedação às provas ilícitas, por exemplo. 

Nas palavras de Aury Lopes Jr.190, a sentença é um ato de convencimento 
formado em contraditório e a partir do respeito às regras do devido processo. 
Segundo o autor, se isso coincidir com a verdade, muito bem. O que importa, 
porém, é considerar que a verdade é contingencial, e não fundante do processo.  

É por isso que se diz que o resultado final do processo nem sempre é a 
verdade, mas sim o resultado do convencimento do juiz, construído nos limites 
do contraditório e do devido processo penal191. Em outras palavras, o importante 
é o convencimento; porém, este deve ser formado a partir do que ingressou 
legalmente no processo (vedando-se, por exemplo, as provas ilícitas contra o 
réu), e regido pelo sistema acusatório, devidamente evidenciado pela motivação 
da sentença192. 

Nesse sentido também leciona Nestor Távora. Segundo o autor, deve-se 
buscar, apenas, a verdade processual, que se caracteriza pela verossimilhança 
(verdade aproximada) extraída de um devido processo, respeitando-se o 
contraditório, a ampla defesa, a paridade de armas e conduzido por magistrado 
imparcial193. O resultado almejado, segundo Távora, deve ser a prolação de 
decisão que reflita o convencimento do julgador, construído com equilíbrio e que 
se reveste como a justa medida, seja por sentença condenatória ou 
absolutória194. 

Ensina brilhantemente, ainda, Ada Pellegrini195: 
 
 É suficiente um instante de reflexão para perceber que o modo de agir não pode valer mais do que o resultado. Dois processos podem ser 
imaginados: um em que a dignidade do homem é aviltada; outro, em que é respeitada. Este último torna tolerável até mesmo os inevitáveis erros. 
 

                                                 190 Idem. P. 589 191 Idem. Ibidem. 192 Idem. P. 590 193 TÁVORA. Op. Cit. p. 58 194 Idem, ibidem 195 GRINOVER, Ada Pellegrini; Fernandes, Antônio Scarance; Gomes Filho, Antônio Magalhães. 
As nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 132. 
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 Segundo a referida professora, a verdade deve, por esse motivo, ser 
entendida como uma verdade judicial, não sendo absoluta, ou ontológica, nem, 
sobretudo, uma verdade obtida a todo preço196. 

Não se nega, portanto, a verdade no processo penal. O que se deve 
ponderar, no entanto, é que esta não deve ser estruturante do processo. Em um 
processo penal justo, igualitário, garantidor, não se pode admitir a máxima de 
que os fins justificam os meios. A busca por uma verdade absoluta não pode 
justificar qualquer aviltação a direitos fundamentais, sobretudo à dignidade da 
pessoa humana. A legitimação da decisão, destarte, se dá através de uma 
estrita observância do contraditório e das regras do devido processo, as quais 
protegerão contra o decisionismo, bem como do processo inquisitório e da 
verdade real197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 196 Idem, ibidem 197 LOPES JR. Op. Cit. p. 591 
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3. PROVAS ILÍCITAS: VEDAÇÃO E ADMISSIBILIDADE PRO REO 

 
3.1. DOS LIMITES À ATIVIDADE PROBATÓRIA 

Como anteriormente abordado, o objetivo do processo penal não é a 
verdade absoluta, devendo ser observado, como condição de validade da prova, 
o respeito às garantias fundamentais insculpidas no art. 5° da Carta Magna.  

Por ser assim, a verdade, ainda que meramente processual (ou formal) 
não pode ser um objetivo a ser alcançado a qualquer custo, nem pode servir de 
justificativa para práticas abusivas do Estado. A ambição pela verdade, conforme 
já dito, acaba por matar o contraditório e, portanto, o ponto nevrálgico do 
processo penal democrático e constitucional198.   

Com efeito, o direito à prova, como leciona Ada Pellegrini Grinover199, 
conquanto constitucionalmente assegurado, por estar inserido nas garantias de 
ação e defesa e do contraditório, não é absoluto, encontrando limites. A 
necessidade de impor tais limites se justifica pelo fato de que o processo só 
pode fazer-se dentro de uma escrupulosa regra moral, que rege a atividade do 
juiz e das partes200. 

                                                 198 LOPES JR. Op. Cit. p. 592 199 GRINOVER. Op. Cit. p. 129. 200 Idem, p. 130. 
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Constituem importantes limitações constitucionais ao direito à prova201, 
pois: o direito à intimidade (art. 5°, X, CRFB); a inviolabilidade do domicílio (art. 
5°, XI, CRFB); inviolabilidade do sigilo da correspondência e das 
telecomunicações (art. 5°, XII, CRFB); inadmissibilidade de provas obtidas por 
meios ilícitos (art. 5°, LVI, CRFB). 

 

3.2. DA VEDAÇÃO ÀS PROVAS ILÍCITAS 

O princípio da liberdade probatória não é, como abordado alhures, 
absoluto. De acordo com Nestor Távora, seria impensável uma persecução 
criminal ilimitada, sem parâmetros, onde os fins justificassem os meios, inclusive 
na admissão de provas ilícitas.202  

Como bem lembra Antonio Scarance Fernandes203, em razão do grande 
desenvolvimento da tecnologia, a vida privada, a intimidade e a honra da pessoa 
humana tornaram-se mais facilmente vulnerável, o que impõe ao legislador 
cuidado para, na outorga de mecanismos hábeis a eficiente repressão à 
criminalidade, não autorizar invasões desnecessárias ou desmedidas na vida da 
pessoa. Assim, não se pode conceber uma busca incontrolada e desmedida da 
verdade, ofendendo-se, por conseguinte, o investigado ou o acusado em seus 
direitos fundamentais, ao se admitir que uma prova contra si seja obtida por 
meios ilícitos204. 

Conforme dita o art. 5°, inciso LVI205 da Constituição da República, “são 
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. No mesmo 
sentido (vedação às provas ilícitas) versa o art. 157, caput, do Código de 
Processo Penal. Nota-se, portanto, que o ordenamento jurídico pátrio prezou 
pela ética no trato processual, sobretudo no que diz respeito ao âmbito 
probatório. 
                                                 201 LOPES JR. Op. Cit. p. 607  202 TÁVORA. Op. Cit. p. 570 203 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. rev. atual. e ampl – 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. P. 89.  204 Idem, ibidem. 205 Art. 5°. LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016. 
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No tocante ao tema, primeiramente, insta definir o que são provas ilícitas. 
De acordo com Ada Pellegrini, a prova ilícita se enquadra na categoria de prova 
vedada, que, por sua vez, é aquela que contraria uma específica norma legal, ou 
um princípio do direito positivo206. 

Nas palavras de Eugênio Pacelli: 
  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 207. (grifo acrescentado)  
 A vedação às provas obtidas com violação do direito, pois, cinge-se a 

tutelar, concomitantemente, direitos e garantias fundamentais, bem como a 
própria qualidade do material probatório a ser introduzido no processo208.  

Em relação à proteção constitucional, a vedação às provas obtidas por 
meios ilícitos tem por escopo a tutela do direito à intimidade, à privacidade, à 
imagem e à inviolabilidade do domicílio, como já aventado alhures. No tocante à 
qualidade da prova, por outro lado, a vedação à prova ilícita impede o 
aproveitamento de métodos cuja idoneidade probatória seja questionável, tal 
como ocorre em uma confissão mediante tortura, mediante hipnose ou 
ministração de substâncias químicas209. Isso porque, por exemplo, é muito 
provável que um acusado que esteja sendo torturado confesse a prática de um 
crime que não cometeu, apenas para se livrar da tortura a que está sendo 
submetido. 

Tal proteção visa, ainda, estabilizar a relação processual, impedindo a 
produção probatória irregular pelos agentes do Estado no exercício da sua 

                                                 206 GRINOVER. Op. Cit. p. 133. 207 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 345 208 Idem, ibidem. 209 Idem, ibidem. 
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incumbência de provar, promovendo um equilíbrio de forças no que concerne à 
atividade instrutória desenvolvida pela defesa210. 

Nos termos do art. 157211, caput, do CPP, as provas obtidas por meios 
ilícitos devem ser desentranhadas dos autos. Já de acordo com o parágrafo 3° 
do mesmo dispositivo legal, a decisão de desentranhamento está sujeita a 
preclusão. Em que pese essa previsão de preclusão, como bem lembra Eugênio 
Pacelli, a matéria diz respeito a questão de interesse público, indisponível as 
partes, motivo pelo qual tanto o juiz quanto o tribunal sempre poderão conhecer 
da matéria quando do julgamento do mérito212. Ressalva-se, todavia, o Tribunal 
do Júri, uma vez em que ali se realiza um julgamento por leigos e sem qualquer 
necessidade de motivação, razão pela qual não caberá aos jurados 
conhecimento da prova desentranhada213. 

Destarte, percebe-se que a regra é a vedação às provas obtidas por 
meios ilícitos. Insta verificar, contudo, se tal mandamento é absoluto ou se 
comporta alguma relativização, ao menos em prol do acusado. Seria possível ao 
réu, sob alguma hipótese, produzir provas violadoras de direito? É o que se 
estudará à frente. 

 

3.2.1. PROVA ILÍCITA E PROVA ILEGÍTIMA 

No que tange às provas ilícitas, conforme leciona Nicolitt214, adota-se, na 
doutrina e na jurisprudência, a classificação que considera duas espécies: as 
provas ilícitas em sentido estrito e as provas ilegítimas. Ensina o referido autor 

                                                 210 Idem, ibidem. 211  Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada 
pela Lei nº 11.690, de 2008) § 3o  Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada 
inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 
incidente.  (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016. 212 Idem. P. 346 213 Idem. P. 347 214 NICOLITT. Op. Cit. p. 636 
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que as provas ilícitas são aquelas que violam norma de direito material, e as 
ilegítimas violam norma de direito processual215.  

Nesse diapasão, Aury Lopes Jr.216 faz distinção entre prova ilegal, 
ilegítima e ilícita. De acordo com o jurista, a prova ilegal é gênero, do qual a 
ilícita e a ilegítima são espécies. Conforme leciona o mencionado autor, a prova 
é ilegítima quando viola regra de direito processual penal no momento de sua 
produção em juízo, no processo (tal como ocorre em uma juntada fora do prazo, 
ou declarações escritas sem contraditório), ao passo que as ilegítimas violam 
regra de direito material ou a Constituição no momento da sua coleta, anterior e 
sempre exterior a esse (como a interceptação telefônica ilegal e a quebra ilegal 
do sigilo bancário) 217. 

Capez leciona no mesmo sentido, afirmando que são ilegítimas as provas 
cuja norma afrontada tiver natureza processual, e ilícitas as provas produzidas 
com afronta a norma de direito material218. 

Ada Pellegrini, em consonância, aduz que a prova é ilegítima quando a 
proibição foi colocada por uma lei processual, e ilícita quando a proibição for de 
natureza material219. Para Pellegrini, a prova ilícita em sentido estrito é aquela 
que infringe normas ou princípios colocados pela Constituição e pelas leis, 
sobretudo referentes à proteção de liberdades públicas e dos direitos da 
personalidade220.  

Portanto, a diferença entre provas ilícitas e ilegítimas, em apertada 
síntese, é que, enquanto a primeira viola norma de direito material, fora do 
processo, a segunda é obtida por violação de direito processual, no curso do 
processo. 

                                                 215 Idem. Ibidem 216 LOPES JR. Op. Cit. p. 607 217 Idem. P. 608 218 CAPEZ. Op. Cit. p. 363 219 GRINOVER. Op. Cit. p. 133 220 Idem, ibidem 
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Para Aury Lopes221, essa distinção se mostra relevante para a valoração 
da prova pelo juiz, sobretudo no que se refere a seus efeitos, uma vez que, e.g., 
enquanto uma prova ilícita deve ser desentranhada dos autos e destruída, não 
sendo passível de repetição, tendo em vista que o vício se vincula a momento 
exterior ao processo, as ilegítimas podem ser repetidas, em razão de o vício ter 
ocorrido na dimensão processual.  

Nestor Távora também faz distinções quanto às consequências referentes 
à ilicitude ou à ilegitimidade da prova. De acordo com este autor, são elas: (a) 
tratando-se de prova ilícita em sentido estrito, que fere regra de direito material, 
a prova deve ser desentranhada dos autos, não podendo ser parâmetro para 
fundamentar decisões; (b) cuidando-se de prova ilegítima, que maculou regra 
processual, a consequência estará afeta ao plano do reconhecimento de 
nulidade absoluta, nulidade relativa ou mera irregularidade, conforme o caso.222 

Em que pese tal distinção, alguns autores não concordam com esse duplo 
efeito. André Nicolitt, por exemplo, aduz que os limites entre a norma material e 
a processual são muito tênues em matéria probatória223. Segundo o autor, uma 
escuta não autorizada, por exemplo, viola tanto o direito à intimidade como a 
regra procedimental da Lei n° 9.296/1996224. Para Nicolitt, portanto, a proibição 
das provas ilícitas refere-se à violação do ordenamento jurídico como um todo 
(norma constitucional, infraconstitucional, material ou processual) 225.  

Igualmente indiferente às consequências jurídicas da ilicitude ou 
ilegitimidade da prova é o entendimento de Guilherme Nucci, segundo o qual o 
gênero é a ilicitude, de modo que tanto a infringência de normas de direito 
material como a de normas processuais (provas ilícitas ou ilegítimas) serão 
contrárias ao Direito de um modo geral226. O autor mantém tal raciocínio na 
análise que se segue:  

 
 

                                                 221 LOPES JR. Op. Cit. p. 608 222 TÁVORA. Op. Cit. p. 571 223 NICOLITT. Op. Cit. p. 642 224 Idem. Ibidem. 225 NICOLITT. Op. Cit. p 643 226 NUCCI. Op. Cit. p. 70  
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(...) o ilícito envolve o ilegalmente colhido (...) e o ilegitimamente produzido (...). Se houver a inversão dos conceitos, aceitando-se que 
ilicitude é espécie de ilegalidade, então a Constituição estaria vedando somente a prova produzida com infringência à norma de natureza material e liberando, por força da natural exclusão, as provas ilegítimas, 
proibidas por normas processuais, o que se nos afigura incompatível com o espírito desenvolvido em todo o capítulo dos direitos e garantias individuais. (...) Em suma, são ilícitas as provas obtidas em afronta a normas penais ou processuais penais. 227  (grifo acrescentado) 
 
 Percebe-se, portanto, que o assunto não é pacífico, havendo 

entendimento favorável à necessidade de distinção entre provas ilícitas e 
ilegítimas e suas consequências processuais, bem como no sentido de ser 
indiferente tal classificação no que concerne aos efeitos processuais produzidos.  

 

3.2.2. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO: TEORIA DOS FRUTOS DA 
ÁRVORE ENVENENADA, TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE E DA 
DESCOBERTA INEVITÁVEL 

De acordo com uma construção jurisprudencial e doutrinária 
estadunidense conhecida por teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of 
the poisonous tree), segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os 
seus frutos, não só a prova diretamente ilícita é vedada, mas tudo que derivar da 
ilicitude será considerado imprestável ao processo228.  

A teoria, segundo Eugênio Pacelli, nada mais é do que simples 
consequência lógica da aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas 
ilícitas229. A análise do assunto pelo referido autor merece destaque: 

  “Se os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer para a 
obtenção de novas provas, a cuja existência somente se teria chegado a partir daquela (ilícita), a ilicitude da conduta seria facilmente contornável. 
Bastaria a observância da forma prevista em lei, na segunda operação, isto é, na busca das provas obtidas por meio das informações extraídas 
pela via da ilicitude, para que se legalizasse a ilicitude da primeira (operação).” 230                                                  227 Idem, ibidem 228 Idem. Ibidem. 229 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 363 230 Idem. Ibidem. 
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  Pode-se dar como exemplo de prova ilícita derivada uma busca e 
apreensão de objeto que tenha sido descoberto através de confissão mediante 
tortura, em que o acusado indica onde se encontra o produto do crime, que vem 
a ser regularmente apreendido231. Em que pese a regularidade da apreensão 
ulterior, ou seja, ainda que com o respectivo mandado, essa prova é maculada 
pela prova anterior, ilícita (confissão mediante tortura). Outro exemplo é a de 
interceptação telefônica clandestina, por meio da qual o órgão policial descobre 
uma testemunha do fato, a qual, em depoimento regularmente prestado, 
incrimina o acusado232. Também nesse caso, em que pese a regularidade do 
depoimento prestado pela testemunha, a descoberta desta se deu por meio de 
prova ilícita, qual seja, a interceptação telefônica clandestina, o que inviabiliza, 
por derivação, a prova ulterior. 

Leciona o professor Aury Lopes233 que, segundo o princípio da 
contaminação, o vício se transmite a todos os elementos probatórios obtidos a 
partir do ato maculado, literalmente contaminando-os com a mesma intensidade. 
Por esse motivo é que também devem ser desentranhados os atos derivados 
dos ilícitos, eis que igualmente ilícita é a prova que deles se obteve.  

Paulo Rangel234 também ensina que, se o Estado lança mão de um 
expediente ilícito para descobrir um fato investigado, tudo o que for descoberto e 
tiver relação direta com a ilicitude da prova estará contaminado. De acordo com 
o referido autor, o preço de se viver em uma Democracia não tolera esse tipo de 
prova colhida ao arrepio da lei e, do contrário, não vale a pena viver em um 
Estado Democrático de Direito235. 

Segundo Ada Pellegrini Grinover, Scarance Fernandes e Magalhães 
Gomes Filho, ainda, na posição mais sensível às garantias da pessoa humana, e 
consequentemente mais intransigente com os princípios e normas 

                                                 231 GRINOVER. Op. Cit. p. 137. 232 Idem, ibidem. 233 Idem. P. 615 234 RANGEL, Paulo. Direito processual Penal – 23. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 482 235 Idem 
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constitucionais, a ilicitude da obtenção da prova ilícita transmite·se às provas 
derivadas que são, assim, igualmente banidas do processo236. 

O Supremo Tribunal Federal também entende pela aplicação da teoria 
dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual, a prova colhida em 
decorrência de uma prova obtida por meio ilícito é, por derivação, inadmissível 
no processo. Destaca-se trecho do HC 93050 – RJ, de relatoria do Ministro 
Celso de Mello: 

  
(...) ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE 
TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. A ação persecutória do 
Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à 
garantia constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais 
expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. A "Exclusionary Rule" consagrada pela 
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América como limitação ao poder do Estado de produzir prova em sede processual penal. A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo 
vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas 
(CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do 
direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de 
atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. (...) A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, 
em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não pode 
apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. A exclusão da prova 
originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais 
intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. A 

                                                 236 GRINOVER. Op. Cit. p. l37. 
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doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os 
meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, 
contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que 
os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder 
Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em 
decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova 
originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, 
traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal 
demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova 
originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, 
porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. A 
QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT 
SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
v.g.) - JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER 
CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)", v.g..  Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos 
termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 10.06.2008.237 
  É no mesmo sentido o parágrafo primeiro do art. 157 do Código de 

Processo Penal Brasileiro. Leia-se: 
 
 Art. 157. §1°: 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. (grifo acrescentado) 238 

                                                 237 HC 93050/RJ – RIO DE JANEIRO (Jurisprudencial /HC 930650/RJ) HABEAS CORPUS – 
Relator: Min. Celso de Mello – Julgamento: 10/06/2008 – Órgão Julgador: Segunda Turma – 
Publicação:  1° de agosto de 2008. Disponível em: 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14720219/habeas-corpus-hc-93050-rj. Acesso em: 
17/03/2016 238 Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada 
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  Para Nestor Távora239, deve o magistrado dar os limites desta 
contaminação, identificando, no caso concreto, a extensão do dano que está 
ligado ao grau de vínculo existente entre a prova antecedente e a consequente. 
Assim, afastado o nexo, afastada também estaria a ilicitude.  

Contudo, em relação justamente à delimitação do nexo de causalidade, 
algumas dificuldades surgem no plano prático. Como leciona Aury Lopes, in 
verbis: 

  O maior inconveniente é a timidez com que os tribunais tratam da 
questão, focando no ‘nexo causal’ de forma bastante restritiva para verificar o alcance da contaminação. Assim, acabam tornando lícitas 
provas que estão contaminadas, sob o argumento de que não está demonstrada claramente uma relação de causa e efeito.240  
    Como se percebe, a questão do nexo causal é problemática. Para 

chegar à conclusão de que há ou não quebra da relação de causalidade, é 
preciso analisar se a prova ilícita foi ou não absolutamente determinante241 para 
o descobrimento das derivadas, ou se estas derivam de fonte própria. Neste 
último caso, ou seja, se a prova tiver sido obtida por uma fonte independente 
(independent source), ela poderá ser utilizada. Relativamente a esse assunto 
leciona André Nicolitt:  

  
na independent source (...) a prova é admitida por ser fruto de uma investigação atual (não hipotética) e regular, totalmente independente da infração realizada na persecução penal. Trata-se de 
hipótese de investigação prévia ou contemporânea que conduz também à aquisição da mesma prova que fora adquirida ilicitamente. 242 (grifo 
acrescentado)   

                                                                                                                                                         
pela Lei nº 11.690, de 2008) § 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. (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016 239 TÁVORA. Op. Cit. p. 574 240 LOPES JR. Op. Cit. p. 615 241 GRINOVER. Op. Cit. p. 138 242 NICOLITT. Op. Cit. p. 644 
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Para Eugênio Pacelli, por sua vez, a teoria da fonte independente baseia-
se precisamente na ausência fática de relação de causalidade ou de 
dependência lógica ou temporal (produção da prova posteriormente à ilícita) 243. 

Távora244 ensina, por sua vez, que se existirem provas outras no 
processo, independentes de uma determinada prova ilícita produzida, não há 
que se falar em contaminação, nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore 
envenenada. Isso porque, em não havendo vinculação nem relação de 
dependência, a prova ilícita não terá o condão de contaminar as demais245.  

Um exemplo246 de fonte independente seria o de um indivíduo que, preso 
ilegalmente, teve colhidas suas digitais, as quais o ligavam a um crime de roubo. 
Sendo a prova excluída por derivar de prova ilegal, a acusação apresenta, 
novamente, digitais do acusado, todavia, mais antigas do que as que constavam 
nos arquivos policiais, sendo essa última prova admitida como fonte 
independente, por não comportar relação de causalidade com a prova ilícita.  

Para Aury Lopes, no entanto, essa teoria, apesar de parecer clara e 
lógica, pode se revelar perigosa quando depende da casuística e da 
subjetividade do julgador, na medida em que este recorre a conceitos vagos e 
imprecisos (como é o do nexo causal) 247. Nota-se que a questão, portanto, 
merece cautela. 

Outra teoria relativa a essa quebra do nexo de causalidade é a da 
descoberta inevitável, ou inevitable discovery. André Nicolitt248 leciona que, de 
acordo com essa teoria, introduzida mais recentemente no pensamento da Corte 
Norte Americana, a prova obtida por meio ilícito pode ser valorada desde que se 
concluísse que inevitavelmente seria descoberta por meio ilícito. Para isso se 
lança mão de um curso de investigação hipotético (diferentemente da teoria da 
fonte independente, em que a investigação é atual). Assim, se hipoteticamente 

                                                 243 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 364 244 TÁVORA. Op. Cit. p. 575 245 Idem, ibidem 246 NICOLITT. Op. Cit. p.644.  Refere-se ao caso Bynum, de 1960. 247 LOPES JR. Op. Cit. p. 617 248 NICOLITT, Op. Cit. p. 644 
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for possível chegar licitamente à prova, esta pode ser admitida, ainda que a ela 
se tenha chegado concretamente por meios ilícitos249. 

Importante ressaltar que, a despeito de o Código de Processo Penal, em 
seu art. 157, §2° 250, ter objetivado definir o significado de “fonte independente”, 
o conceito ali delineado corresponde, em verdade, ao da descoberta inevitável, 
como se observa: 

 
 Art. 157.  § 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. (grifo 
acrescentado) 
  Como leciona Eugênio Pacelli251, na descoberta inevitável se admite a 

prova derivada, ainda que presente eventual relação de causalidade ou de 
dependência (entre a prova ilícita e a descoberta em razão da ilícita), 
exatamente por se tratar de meios de prova rotineiramente adotados em 
determinadas investigações. Assim, nota-se que o dispositivo supracitado, em 
verdade, acabou por conceituar a descoberta inevitável, e não a teoria da fonte 
independente. 

Para Nestor Távora, se a prova derivada da ilícita seria conseguida de 
qualquer maneira, por atos de investigação válidos, ela poderá ser aproveitada, 
eliminando-se a contaminação252. A inevitabilidade da descoberta, nesse caso, 
conduziria ao reconhecimento de que não houve um proveito real com a violação 
legal253.  Todavia, ressalta o referido autor que essa teoria não deve ser aplicada 
a partir de meras conjecturas, sendo indispensável que existam elementos 
concretos que evidenciem que, em linha sucessiva à prova ilícita que ensejou o 

                                                 249 Idem, ibidem 250 Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada 
pela Lei nº 11.690, de 2008) § 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. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016 251 OLIVERIA. Op. Cit. p. 364 252 TÁVORA. Op. Cit. p. 576 253 Idem, ibidem 
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conhecimento do faro, havia investigação concreta paralela que fatalmente 
chegaria à demonstração da mesma situação fática254. Nas palavras do autor: 

  
não acreditamos que bastaria o simples fato de a prova derivada poder ser descoberta de uma outra maneira para a ilicitude estar afastada. Uma conclusão de tal ordem é por demais indeterminada, podendo levar a um 
aproveitamento da prova derivada de uma ilícita quase sempre, pois outras possibilidades para descobrir a prova quase sempre existem, e a discussão jurídica se resolveria em especulação. O que se deve demonstrar, de forma cabal, é que o encontro dos demais elementos probatórios era uma questão insofismável, em face da interligação 
entre outras provas, ou por fruto de investigações ou fontes de produção autônomas.255 (grifo acrescentado) 
  A mesma preocupação demonstra André Luiz Nicolitt, que é contrário à 

aplicação da teoria da inevitable discovery. Segundo este autor, com a ilicitude 
na colheita da prova, houve efetiva, concreta e atual lesão a direito individual, 
cujas marcas não podem ser apagadas pela simples possibilidade hipotética da 
descoberta regular da prova256. Para Nicolitt, o curso de uma investigação 
hipotética é uma ficção, algo que não ocorreu no mundo real, de modo que 
apenas seria possível a admissão de uma prova obtida por fonte independente, 
ou seja, por um curso atual de investigação, nunca por um curso hipotético257.  

De todo modo, fato é que ambas as teorias mitigam a teoria da 
contaminação ao atacar o nexo causal. Para Aury Lopes Jr., inclusive, o 
princípio da contaminação (fruit of the poisonous tree), apesar de ter constituído 
um grande avanço no tratamento da prova ilícita, foi atenuado a ponto de a 
matéria se tornar perigosamente casuística258. De acordo com o referido autor, o 
raciocínio demasiadamente hipotético utilizado para se inferir se uma fonte é 
independente ou não pode conduzir ao esvaziamento da teoria da 
contaminação259.  

O referido autor defende, ainda, que quando se trata de contaminação, a 
noção de nexo causal deve ser ampliada e, até que se demonstre o contrário, a 
                                                 254 Idem, ibidem 255 Idem, p. 577 256 NICOLITT. Op. Cit. p. 645 257 Idem, ibidem 258 LOPES JR. Op. Cit. p. 617 259 Idem, ibidem 
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prova produzida na continuação daquela ilícita deverá ser tida como 
contaminada, desde que mantenha um mínimo de relação de causa e efeito260. 
O entendimento capitaneado por Aury Lopes é o de que, salvo se ficar 
inequivocamente demonstrada a independência, as provas subsequentes 
deverão ser anuladas por derivação261.  

Há, ainda, a questão referente à “contaminação do juiz”, em relação à 
prova ilícita produzida. Deve-se indagar até que ponto o juiz que proferiu aquela 
sentença foi “contaminado” pelas informações contidas na prova ilícita. Nessa 
seara, defende o professor Aury Lopes que, em casos de sentença anulada, 
ainda que não mencionada a prova ilícita, não bastaria anular o processo e 
desentranhar a prova ilícita: dever-se-ia substituir o juiz do processo, na medida 
em que sua permanência representaria um prejuízo, decorrente dos “pré-juízos” 
que ele fez262.  

Nota-se, portanto, que a questão da contaminação das provas é bem 
problemática, gerando diversas discussões e divergências quanto à 
admissibilidade das teorias que a mitigam. Não obstante, percebe-se também a 
importância dessas teorias, uma vez que, conforme leciona Eugênio Pacelli, nem 
sempre que estivermos diante de uma prova obtida ilicitamente teremos como 
consequência a inadmissibilidade de todas aquelas outras provas a ela 
subsequentes263. Todavia, ressalta-se que será indispensável, no exame 
cauteloso de cada situação concreta, avaliar a eventual derivação da ilicitude264.    

 Com efeito, a interpretação absoluta do princípio da contaminação jamais 
conduziria ao aproveitamento da prova, caso a informação inicial de sua 
existência derivasse de uma prova obtida ilicitamente. Impende, portanto, como 
assevera Eugênio Pacelli, ponderar cada interesse envolvido no caso concreto, 
para saber se toda a atuação estatal investigatória estaria contaminada, sempre, 
por determinada prova ilícita265. Para isso, o referido autor aduz ser necessário 

                                                 260 LOPES JR. Op. Cit. p. 619 261 Idem, ibidem 262 LOPES JR. Op. Cit. p. 621 263 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 365 264 Idem, ibidem 265 Idem, ibidem 
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recorrer ao critério da proporcionalidade, que, ao fim, admite um juízo de 
adequabilidade da norma de direito ao caso concreto266. 

Conclui-se, portanto, que a contaminação de provas derivadas por outras, 
anteriores e ilícitas (fruits of the poisonous tree), é um tema polêmico. As teorias 
de mitigação, que muito dividem juristas, devem ser utilizadas com cautela, sem 
conduzir a uma facilitação do uso de provas ilícitas sob o manto de uma falsa 
quebra de nexo de causalidade. Deve-se ter com cuidado, outrossim, a 
possibilidade de contaminação do convencimento do julgador que, apesar de 
não poder fundamentar a sentença condenatória com base exclusivamente na 
prova obtida por meios ilícitos, por vezes decide pela condenação, pautando-se, 
ainda que inconscientemente, na prova ilícita (ou derivada da ilícita), sem, no 
entanto, a mencionar no ato decisório. 

 

3.3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E APROVEITAMENTO DAS 
PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS 

Abordado o tema da vedação das provas ilícitas, faz- se mister a análise 
das hipóteses de admissibilidade das mesmas. Em outras palavras, resta saber 
se as provas obtidas por meios ilícitos são absolutamente proibidas pelo 
ordenamento jurídico pátrio, ou se é possível uma relativização desse princípio, 
sobretudo no que concerne à situação jurídica do acusado. 

Em sendo a vedação das provas ilícitas uma garantia fundamental para 
limitar o poder estatal punitivo, poderia ela ser aplicada de modo absoluto 
também em relação ao réu, restringindo até mesmo outra garantia individual, 
qual seja, o direito à liberdade, ou deveria ser o tema analisado sob o crivo da 
proporcionalidade? Tal proporcionalidade, por sua vez, seria aplicável apenas ao 
réu, ou também à acusação, sob o argumento do interesse social de punir? São 
essas as questões que se procura responder à frente. 

 
                                                 266 Idem, ibidem 
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3.3.1. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E SEUS ELEMENTOS 

Ensina Luís Roberto Barroso que o princípio da proporcionalidade, ou da 
razoabilidade, tal como desenvolvido no Brasil, é produto da conjugação de dois 
sistemas diversos, quais sejam, o norte americano, onde a matéria foi 
pioneiramente tratada, e o alemão267. Segundo o autor, enquanto a ideia de 
razoabilidade remonta ao sistema anglo-saxão, com desdobramento do conceito 
de devido processo legal substantivo sem preocupação com uma formulação 
doutrinária sistemática, a noção de proporcionalidade vem do sistema jurídico 
alemão, cujas raízes romano-germânicas levaram a um desenvolvimento 
dogmático mais analítico e ordenado268. 

Insta observar, também, que a origem do princípio está ligada à limitação 
do poder público face ao arbítrio do Estado, o que remonta à garantia dos 
direitos fundamentais269. Enquanto nos Estados Unidos da América o princípio 
foi um instrumento de direito constitucional, funcionando como critério de 
aferição de constitucionalidade de determinadas leis, na Alemanha o conceito 
evoluiu a partir do direito administrativo, como mecanismo dos atos do 
executivo270.  

No mesmo sentido ensina Paulo Bonavides271, ao afirmar que foi na 
Alemanha que o princípio da proporcionalidade deitou raízes mais profundas, 
tanto na doutrina como na jurisprudência.  

Conforme leciona Luís Roberto Barroso272, o princípio da 
proporcionalidade se decompôs, através da doutrina alemã, em mais três 
subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 
Segundo o mencionado autor, o primeiro subprincípio exige que haja adequação 
entre o meio empregado e o fim perseguido, ou, em outras palavras, que a 

                                                 267 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 277. 268 Idem. p. 279/280 269 NICOLITT. Op. Cit. 270 BARROSO. Op. Cit. p. 280 271 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 
407. 272 BARROSO. Op. Cit. p. 281 
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medida seja idônea para produzir o resultado visado273. Além disso, segundo 
Barroso, deve haver necessidade ou exigibilidade da medida, o que impende 
verificar a inexistência de meio menos gravoso para a consecução dos fins 
visados, vedando-se o excesso274. Por fim, segundo o referido jurista, ainda 
deve ser embutida a ideia de proporcionalidade em sentido estrito, que consiste 
na ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar-se que 
a medida é legítima275. 

Para Bonavides, o meio é adequado quando com seu auxílio se pode 
alcançar o objetivo desejado e é necessário quando o legislador não poderia ter 
escolhido outro meio igualmente eficaz276. De acordo com o autor, ainda, há que 
estar presente último terceiro, que é a própria proporcionalidade, em sentido 
estrito, segundo a qual a escolha recai sobre o meio ou os meios que, no caso 
específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo277. 

Para Barroso, a proporcionalidade se traduz, pois, em um mecanismo 
para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de 
verdadeiro parâmetro de avaliação dos atos do poder público para se aferir se 
eles se coadunam com a justiça278. 

O princípio é de grande valia, ainda, para se realizar a ponderação entre 
valores constitucionais contrapostos, seja nos casos de colisões de direitos 
fundamentais ou nas colisões entre estes e interesses coletivos279. Na seara de 
discussão sobre provas ilícitas, sobretudo, esse princípio se mostra 
extremamente importante, eis que auxilia na solução de antinomias entre 
princípios e garantias fundamentais referentes ao tema. 

Já nas palavras de Paulo Bonavides280, “o princípio da proporcionalidade 
é hoje axioma do Direito Constitucional, corolário da constitucionalidade e 
cânone do Estado de Direito, bem como regra que tolhe toda a limitação do 
                                                 273 Idem. p. 282 274 Idem. Ibidem 275 Idem. Ibidem 276 BONAVIDES. Op. Cit. p. 409-410. 277 Idem, p. 396-397. 278 BARROSO. Op. Cit. p. 280 279 Idem. ibidem  280 BONAVIDES. Op. Cit. p. 434-436. 
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poder do Estado no quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de 
autoridade”. 

Nota-se, portanto, que apesar de não estar expresso na Constituição da 
República, fundamentando-se nas idéias de devido processo legal e na de 
justiça, o princípio da proporcionalidade mostra-se como relevante instrumento 
de proteção de direitos fundamentais e do interesse público, permitindo o 
controle da discricionariedade dos atos do Poder Público281. 

 

3.3.3. PROPORCIONALIDADE PRO SOCIETAE 

Como já demonstrado, o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade 
deve ser adotado para afastar eventuais antinomias surgidas entre garantias 
fundamentais, já que uma não pode afastar ou sacrificar outra. Na seara 
probatória e, sobretudo, no que concerne à celeuma da proibição das provas 
ilícitas, impende verificar de que modo pode o referido princípio ser utilizado (a 
favor ou em desfavor do réu) quando se fala em conflitos aparentes entre os 
direitos fundamentais à liberdade e, de outro lado, à vedação às provas obtidas 
por meios ilícitos. 

Uma vertente da utilização do princípio da proporcionalidade na seara das 
provas ilícitas é a da proporcionalidade pro societae, ou em favor da sociedade.   

Para aqueles que sustentam tal teoria, em certos casos a prova ilícita 
poderia ser admitida em razão do interesse público a ser preservado e 
protegido282. O argumento utilizado, em regra, é a necessidade de combater a 
criminalidade e de garantir a segurança social, o que também seria um direito 
fundamental283.  

                                                 281 Idem. p. 328/329 282 LOPES JR. Op. Cit. p. 670 283 NICOLITT. Op. Cit. p. 638 
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Defensores dessa teoria são Sérgio Demoro Hamilton284, José Carlos 
Barbosa Moreira285 e Ana Núbia Silva de Lira286. O entendimento, no entanto, é 
minoritário, inclusive contrário à orientação do Supremo Tribunal Federal287. 

Para Barbosa Moreira, a proporcionalidade pro societae se justifica para 
combater a criminalidade organizada, e para atender o generalizado clamor 
contra a impunidade288. 

Camargo Aranha289 também se manifesta pelo aproveitamento das provas 
ilícitas pro societae, aduzindo que, em determinadas situações, a sociedade, 
representada pelo Estado, é posta diante de dois interesses relevantes, 
antagônicos e que a ela cabe tutelar: a defesa de um princípio constitucional e a 
necessidade de perseguir e punir o criminoso. 

Na mesma esteira se posiciona Antonio Scarance Fernandes290: O autor 
cita um determinado caso em que, para impedir fuga de presos considerados 
perigosos de estabelecimento penitenciário, violou-se a correspondência desses 
presos, descobrindo-se que, no plano de fuga, constava o sequestro de um juiz 
de direito, quando todos estariam reunidos em audiência em determinada 
Comarca de São Paulo. O autor argumenta que a violação em tela, servindo 
para evitar a fuga e a prática do sequestro, com perigo de vida para o 
magistrado, autorizaria a proporcionalidade pro societae, uma vez que, 

                                                 284 HAMILTON, Sérgio Demoro. As provas ilícitas, a Teoria da Proporcionalidade e a Autofagia 
do Direito. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, n. 11. Rio de Janeiro: 
Procuradoria Geral de Justiça, jan/jun 2000. 285 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas ilicitamente Obtidas. In Revista 
do Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 4, jun-dez, 1996, p. 103 286 LIRA, Ana Núbia Silva de. Prova Ilícita e o Princípio da Proporcionalidade Pro Societae. Porto 
Alegre: Revista Síntese do Direito Penal. V.4 n. 20, jun-jul, 2003, p. 40-41. 287 SANTOS, Luciano Jesus Lopes dos. A proibição da prova ilícita no Direito Penal Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Artigo Científico apresentado à Universidade Gama Filho. p. 9. Disponível em: 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwicjra44NLLAhWCx5AKHSJsACoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esmal.tjal.jus.
br%2FarquivosCursos%2F2015_05_11_14_08_46_Artigo.Proporcionalidade.Inadmissibilidade.P
rova.Alexander.A.Souza.pdf&usg=AFQjCNElJCNnRc57k3uhQ38U9CFkl6JtIw&bvm=bv.1172188
90,d.Y2I. Acesso em: 21/03/2016 288 MOREIRA. A Constituição e as Provas Ilicitamente Obtidas. Revista Forense, vol 337, jan-fev-
mar./1997. p. 125-134. 289 CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. Da prova no processo penal. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 50.  290 SCARANCE, Op. Cit. p. 92. 
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sopesando as normas constitucionais em tela, a segurança do presídio e a vida 
do juiz de direito devem prevalecer em relação ao sigilo de correspondência291 

Apesar dos argumentos de combate a criminalidade supra, para o 
professor André Nicolitt292, a aplicação da proporcionalidade se inviabiliza uma 
vez que ausentes seus três requisitos. Em primeiro lugar, segundo o autor, 
faltaria a adequação de tal medida, uma vez que a admissão da prova ilícita pro 
societae não é apta a combater a criminalidade, tampouco restaurar a 
segurança; em segundo lugar, faltaria o requisito da necessidade, já que seria 
possível chegar a tais objetivos de meios menos gravosos; por último, faltaria o 
terceiro elemento, qual seja a proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que 
o benefício trazido com a utilização da prova não justifica a interferência nas 
garantias do cidadão e a violação da ordem jurídica por parte do Estado293.  

Assim, em que pese o entendimento de alguns no sentido de a aplicação 
das provas ilícitas pro societae conduzir ao combate da criminalidade 
organizada, segundo Nicolitt o princípio da proporcionalidade não pode autorizar 
o sacrifício de uma garantia individual concreta em prestígio a um eventual 
direito à segurança da coletividade294. 

Não é outro o entendimento de Guilherme Nucci, que se mostra contrário 
à admissão pro societae da prova ilícita em nome da segurança pública. 
Segundo o autor, ainda não possuímos um Estado-investigação devidamente 
preparado e equilibrado, motivo pelo qual não se pode conceder carta branca a 
quem não se educou sob a era da democrática Constituição de 1988 295. 

Aury Lopes Jr. também mantém posição contrária ao uso dessa teoria, 
como se lê: 

“o perigo dessa teoria é imenso, na medida em que o próprio conceito de 
proporcionalidade é constantemente manipulado e serve a qualquer 
senhor. Basta ver a quantidade imensa de decisões e até de juristas que 

                                                 291 Idem, ibidem. 292 Idem. ibidem 293 Idem. p. 639 294 Idem. p. 641 295 NUCCI. Op. Cit. p. 71 
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ainda operam no reducionismo binário do interesse público x interesse 
privado, para justificar a restrição de direitos fundamentais (e, no caso, 
até a condenação) a partir da ‘prevalência’ do interesse público...” 296 

Segundo o referido autor, ainda, a sociedade deve ser compreendida 
dentro da fenomenologia da coexistência, e não mais como um ente superior, no 
qual os homens são meras células, que lhe devem cega obediência297. Para 
Aury Lopes, essa visão antropomórfica corresponde a um sistema penal 
autoritário, incompatível com a instrumentalidade do processo penal, razão pela 
qual impende recusar construções como a admissibilidade da prova ilícita em 
desfavor do acusado298. 

O entendimento pela admissão das provas ilícitas pro societae é 
merecedor, portanto, de severas críticas. O entendimento, como já aventado, é 
minoritário, ainda que muito preocupe sua defesa por parte da doutrina.  

 

3.3.2. PROPORCIONALIDADE PRO REO 

Outra face da aplicação do princípio da proporcionalidade pro societae é a 
proporcionalidade pro reo. Cada vez mais doutrina e jurisprudência se 
posicionam pela admissibilidade das provas ilícitas quando estas aproveitam ao 
réu. Em casos cuja complexidade dos interesses em jogo exija, devem ser 
sopesados os princípios envolvidos, estabelecendo-se qual é o mais importante, 
ponderando, sempre, os elementos do já estudado princípio da 
proporcionalidade, quais sejam adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito. Passa-se, então, à análise das posições favoráveis ao tema. 

Para André Nicolitt, cabe aplicar a proporcionalidade quando uma prova 
ilícita é a única capaz de absolver o réu299. Para o autor300, a medida se justifica 
pelos seguintes argumentos: a vedação das provas ilícitas é uma garantia 
                                                 296 LOPES JR. Op. Cit. p. 611 297 Idem. ibidem 298 Idem. p. 611/612 299 NICOLITT. Op. Cit. p. 637 300 Idem. p. 638 
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processual do acusado, e não do Estado, não podendo ser utilizada para causar 
ao réu prejuízo inestimável, qual seja, a perda injusta da liberdade; em segundo 
lugar, a vedação da prova ilícita é um aspecto do devido processo, que por sua 
vez, é um aspecto da dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, ao não se 
admitir uma prova ilícita em favor do réu, estar-se ia afirmando um princípio e, ao 
mesmo tempo, negando sua própria razão, qual seja, a dignidade da pessoa 
humana; por último, em não se acolhendo a prova ilícita em favor do réu, ter-se-
á como resultado concreto a ofensa à dignidade e à liberdade do acusado 
inocente, ao contrário do que ocorreria com a admissão da prova ilícita pro 
societae, pois, além de vulnerar garantias fundamentais, não traria 
concretamente a segurança coletiva ou social apontada como fim para a 
admissão do meio ilícito. 

Não é diferente o entendimento de Nestor Távora301: 
  

 “O conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento leva o intérprete a dar prevalência àquele bem de maior relevância. Nesta linha, se de um lado está o jus puniendi estatal e a legalidade na produção 
probatória, e o do outro o status libertatis do réu, que objetiva demonstrar a inocência, este último bem deve prevalecer, sendo a prova utilizada, 
mesmo que ilícita, em seu benefício.”   Segundo Távora, o princípio da proporcionalidade deve ser invocado para 

preservar os interesses do acusado, uma vez que, na ponderação axiológica, a 
violação legal para produção probatória, quando estritamente necessária, se 
justifica para manutenção do status de inocência302. De acordo com o referido 
autor, ainda que produzida ao arrepio da lei, essa prova cumpriria o papel de 
inibir uma condenação descabida303. 

Levy Emanuel Magno304 compartilha do mesmo entendimento, aduzindo 
que é cabível a aplicação da teoria da proporcionalidade na admissão da prova 
ilícita quando em favor do réu. 

                                                 301 TÁVORA. Op. Cit. p. 579 302 Idem, ibidem 303 Idem, p. 580 304 MAGNO. Op. Cit. p. 125 
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Em consonância com esse entendimento, ainda, é o ensinamento de Aury 
Lopes Jr., segundo o qual, ponderados o direito de liberdade de um inocente e a 
obtenção ilícita da prova (dessa inocência), a liberdade deve prevalecer305. 
Segundo o autor, ainda, a condenação de um inocente fere de morte o valor 
“justiça”, uma vez que o princípio supremo é a proteção dos inocentes no 
processo penal306.  

Aury Lopes vai além, afirmando que, ao obter uma prova ilícita para 
provar sua inocência, o réu estaria acobertado pelas excludentes de ilicitude da 
legítima defesa e do estado de necessidade, sem prejuízo da excludente de 
culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa307. Tais excludentes, assim, 
afastariam a ilicitude da prova, legitimando seu uso no processo308.  

Para Lopes, ainda, a proporcionalidade em favor do réu é adequada ao 
processo penal e ao conteúdo de sua instrumentalidade, uma vez que o 
processo penal é um instrumento a serviço da máxima eficácia dos direitos e 
garantias fundamentais previstos na Constituição309. 

Não é diferente o posicionamento de Eugênio Pacelli no que tange às 
hipóteses de exclusão de ilicitude da prova. Para este autor, havendo situações 
reconhecidas pelo Direito como suficientes a afastar a ilicitude da prova, esta 
poderá ser validamente aproveitada no processo penal310. De acordo com 
Pacelli, quando o agente, atuando em alguma causa de justificação (art. 23311 do 
CP), atinge determinada inviolabilidade alheia para o fim de obter uma prova da 
inocência, sua ou de terceiros, estará afastada a ilicitude da ação312. Afastada, 
assim, a ilicitude da obtenção da prova, esta última pode ser regularmente 

                                                 305 LOPES JR. Op. Cit. p. 611 306 Idem. p. 612 307 LOPES JR. Op. Cit. p.612 308 Idem. Ibidem 309 Idem. Ibidem 310 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 369 311 Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) II - em 
legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) III - em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 17/03/2016 312 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 370 
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introduzida e valorada no processo313. Como exemplo, o autor aduz que a 
violação de direitos na busca da prova de inocência poderá configurar estado de 
necessidade, excludente geral da ilicitude314.  

Nessa seara, conclui Pacelli315 que a prova de inocência do réu deve 
sempre ser aproveitada, em quaisquer circunstâncias. Isso porque, em um 
Estado de Direito, ainda segundo o autor, não há como se conceber a ideia da 
condenação de alguém que o próprio Estado acredita ser inocente, bem como o 
princípio da inadmissibilidade da prova ilícita constitui-se em garantia individual 
expressa, não podendo ser utilizado contra quem é seu primitivo e originário 
titular316. 

Também leciona a favor da admissibilidade das provas ilícitas pro reo o 
professor Paulo Rangel. O referido autor aduz que a regra do inciso LVI317 do 
art. 5° da Constituição da República não é uma regra absoluta, nem poderia ser: 
ela deve ser interpretada de forma coerente e razoável, mostrando proporção 
entre os bens jurídicos que se contrastam318.  

Tendo em vista a exclusão de ilicitude pelo estado de necessidade em 
uma prova ilicitamente produzida pelo réu, por exemplo, Rangel defende que a 
vedação da prova ilícita é de caráter relativo, e não absoluto, de modo que seria 
admissível a prova colhida com aparente infringência às normas legais, desde 
que em favor do réu, para provar sua inocência319. Até porque, segundo o 
referido autor, seria absurda a condenação de um acusado que, tendo as provas 
da sua inocência, não poderia usá-las só porque colhidas ao arrepio da lei320. 

Outro defensor do uso da proporcionalidade pro reo é Guilherme Nucci. 
Nas palavras do mencionado autor: 

  
                                                 313 Idem. ibidem 314 Idem. p. 376 315 Idem. ibidem 316 Idem. p. 376 317 Art. 5º. LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17/03/2016 318 RANGEL. Op. Cit. p. 486  319 Idem, p. 487 320 Idem. ibidem.  
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Sabemos que ‘nenhum direito reconhecido na Constituição pode revestir-se de um caráter absoluto’ (CELSO BASTOS, Curso de direito 
constitucional, p. 228), razão pela qual se o texto constitucional rejeita o erro judiciário, é natural que não seja possível sustentar a proibição da prova ilícita quando essa vedação for contra os interesses do réu 
inocente. Dessa forma, se uma prova for obtida por mecanismo ilícito, destinando-se a absolver o acusado, é de ser admitida, tendo 
em vista que o erro judiciário precisa ser a todo custo evitado (...). (grifo acrescentado)  
  Nucci sustenta, assim como os outros autores acima citados, a existência 

da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o próprio réu colhe a prova 
ilícita para sua absolvição, indo além, todavia, no sentido de admitir, na 
impossibilidade do reconhecimento da causa de justificação, a excludente de 
culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa do acusado, quando 
injustamente processado321. 

Tourinho Filho322 também aponta que entre o sigilo das comunicações e o 
direito à liberdade, este supera aquele. Para o autor, se a vedação às provas 
ilícitas encontra-se na Constituição dentro do capítulo dos direitos e deveres do 
homem, esta norma não pode ser utilizada para prejudicar um indivíduo violando 
outra garantia fundamental. 

Na mesma esteira encontra-se Mendonça323, ao aduzir que se a vedação 
foi estabelecida como garantia do indivíduo, não poderia ser usada em seu 
desfavor, quando necessária para comprovar a inocência. 

Greco Filho324 se manifesta no mesmo sentido, afirmando que deve 
prevalecer o princípio da liberdade da pessoa, afastando-se o art. 5°, inciso LVI 
da Constituição, que vale como princípio, mas não é absoluto. 

Para Fernando Capez325, outrossim, a aceitação do princípio da 
proporcionalidade pro reo não deve apresentar dificuldades, pois o princípio que 
                                                 321 Idem, ibidem 322 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal, 11. ed. rev. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 532.  323 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova Reforma do Código de Processo Penal: comentada 
por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 166. 324 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 4. ed. ampl. e atual – São Paulo: 
Saraiva, 1997. p. 200. 325 CAPEZ, Op. Cit. p. 369 
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veda as provas obtidas por meios ilícitos não pode ser usado como um escudo 
destinado a perpetuar condenações injustas. De acordo com o autor, na 
ponderação entre aceitar uma prova vedada, apresentada como único meio de 
comprovar a inocência de um acusado, e permitir que alguém, sem nenhuma 
responsabilidade pelo ato imputado, seja privado injustamente de sua liberdade, 
a primeira opção seria, sem dúvida, a mais consentânea com o Estado 
Democrático de Direito e a proteção da dignidade humana326. 

Destaca-se, ainda, a posição de Gomes Filho327 sobre o tema: 
 
 No confronto entre uma proibição da prova, ainda que ditada pelo 
interesse de proteção a um direito fundamental, e o direito à prova da inocência parece claro que deva este último prevalecer, não só porque a liberdade e a dignidade da pessoa humana constituem valores insuperáveis, na ótica da sociedade democrática, mas também porque ao próprio Estado não pode interessar a punição do inocente, o que 
poderia significar a impunidade do verdadeiro culpado.   

Desse modo, a doutrina se mostra bem posicionada no que concerne à 
admissibilidade da prova ilícita a favor do réu. Não é difícil perceber que a 
corrente majoritária é a favor da aplicação do princípio da proporcionalidade em 
favor do acusado.  

A jurisprudência também tem optado pela relativização do princípio em 
virtude da prevalência da liberdade. Nesse diapasão já decidiu a Suprema Corte: 
 PROVA. Criminal. Conversa telefônica. Gravação clandestina, feita por 

um dos interlocutores, sem conhecimento do outro. Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor requerente era 
investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita de prova. Inexistência de interceptação, objeto de vedação constitucional. Ausência de causa legal de sigilo ou de reserva da conversação. Meio, ademais, 
de prova da alegada inocência de quem a gravou. Improvimento ao 
recurso. Inexistência de ofensa ao art. 5º, incs. X, XII e LVI, da CF. Precedentes. Como gravação meramente clandestina, que se não confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é 
lícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da 

                                                 326 Idem, ibidem 327 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de Inocência e Prisão Cautelar. São Paulo: 
Saraiva, 1991. p. 106/107. 
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conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou.328 
 

Assim, verifica-se que a vedação às provas obtidas por meios ilícitos pode 
ser afastada quando o réu delas se utiliza para provar sua inocência. No caso 
supracitado, a gravação clandestina foi admitida para provar a inocência de 
quem a gravou, motivo pelo qual a Suprema Corte admitiu a prova. 

O princípio proibitivo tem se mostrado, portanto, deveras relativizado na 
atualidade, sobretudo no que concerne a sua admissão em benefício do réu, 
tanto pela prevalência do direito à liberdade quando contraposto, por exemplo, a 
inviolabilidade da intimidade, como pelos argumentos de estado de necessidade 
que se encontra o réu, que ostenta apenas uma prova ilícita para demonstrar 
sua inocência, podendo única e exclusivamente dela se valer, além do 
argumento de que ao Estado não pode interessar a condenação de um inocente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 328 STF - RE: 402717 PR, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 02/12/2008,  Segunda 
Turma, Data de Publicação: 13-02-2009. Disponível em: 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2910537/recurso-extraordinario-re-402717-pr. Acesso 
em: 21/03/2016. 
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CONCLUSÃO 

A prova revela-se, portanto, como um dos mais importantes temas dentro 
do direito processual penal, tendo em vista constituir o elemento sobre o qual o 
juiz forma seu convencimento. A prova é, assim, o instrumento por meio do qual 
as partes levam ao conhecimento do julgador todos os fatos pertinentes à lide, 
com o escopo de reconstruir uma determinada realidade histórica, que, por sua 
vez, conduzirá a uma condenação ou a uma absolvição. 

No ordenamento jurídico pátrio vigora a regra de que a prova de alegação 
incumbe a quem a fizer, de modo que, no processo penal, o ônus processual 
deve recair exclusivamente sobre a acusação, parte que dá início à ação penal. 

O processo penal rege-se, ainda, pelo princípio da liberdade probatória, 
admitindo-se os mais variados meios de prova (testemunhal, pericial, 
documental, etc.), desde que lícitos, isto é, desde que não violem preceito 
constitucional ou legal (sejam normas de direito material ou processual).  

Em homenagem ao sistema acusatório e a um processo penal justo, 
regido por garantias e direitos fundamentais insculpidos no art. 5° da Carta 
Magna, abre-se mão da busca a todo custo pela verdade material (real), 
aceitando-se como fim do processo uma verdade meramente jurídica, 
processual, ainda que menos fiel à realidade fática. Isso se dá pela necessidade 
imperiosa de se salvaguardar o devido processo, a dignidade da pessoa 
humana, a imparcialidade do juiz, o contraditório e a ampla defesa. Uma vez 
respeitados, durante o processo, todas as referidas garantias, tornam-se 
toleráveis até os eventuais e inevitáveis erros. A obtenção de uma verdade ainda 
que meramente processual, portanto, é o preço a ser pago para se garantir um 
processo penal constitucionalmente justo. 

Por esse motivo é que a Constituição da República, em seu art. 5°, inciso 
LVI, reputou inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Essa vedação 
encontra respaldo justamente na opção por uma construção ética da verdade, 
respeitando-se as garantias fundamentais da pessoa humana. 
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Todavia, mostrou-se que essa proibição (às provas ilícitas) não é uma 
norma absoluta, sofrendo, cada vez mais, mitigações no âmbito de aplicação da 
lei penal. Em que pese a doutrina e a jurisprudência não serem unânimes quanto 
ao sujeito processual que deverá ser beneficiado ou prejudicado com o 
aproveitamento da prova ilícita (acusação ou acusado), é pacífico o 
entendimento de que a  vedação das provas ilícitas admite flexibilização face ao 
princípio da proporcionalidade.  

O referido princípio, como se estudou, é formado por três elementos, 
quais sejam a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido 
estrito, e embora não se encontre expresso na Constituição, considera-se nela 
implícito, ao ser elevado ao mesmo patamar de justiça, protegendo o indivíduo 
contra eventuais abusos do Estado, e orientando na interpretação e na aplicação 
de outros princípios e normas, bem como garantindo a efetivação de outros 
direitos fundamentais. 

Percebe-se, com a presente pesquisa, que em que pese comportar 
complexidade, o aproveitamento das provas ilícitas em favor do réu é um tema 
sobre o qual a maioria da doutrina e da jurisprudência é pacífica.  

De acordo com a quase totalidade dos autores estudados, a prova obtida 
por meios ilícitos pode ser admitida quando beneficia o réu. Isso porque, 
segundo se estudou, lançando mão do princípio de proporcionalidade para 
ponderar aparente antinomia entre direitos fundamentais, o direito à liberdade é 
prevalente quando em confronto com a garantia de vedação às provas ilícitas.  

Como abordado durante o estudo, a vedação às provas obtidas por meios 
ilícitos é uma garantia do acusado face ao poder persecutório estatal. Em sendo 
a referida proibição um mecanismo de controle do próprio Estado no exercício 
de seu direito de perseguir e punir, seu uso em desfavor do réu configuraria 
evidente paradoxo. Conclui-se, ainda, que não admitir uma prova de inocência 
do réu, ainda que ilícita, seria um atentado contra a própria justiça, uma vez que 
para o Direito interessa condenar apenas culpados, e não inocentes. Tendo em 
vista que a condenação de um inocente feriria a própria concepção de justiça, 
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mostra-se, mais uma vez, coerente a validação de uma prova obtida por meio 
ilícito em favor do réu. 

Ademais, mostrou-se que o minoritário argumento da proporcionalidade 
pro societae não é sustentável, uma vez que ausentes os próprios elementos 
constitutivos do princípio (necessidade, adequação e proporcionalidade em 
sentido estrito). Aqueles que defendem a proporcionalidade pro societae 
baseiam-se no anseio social de combate à criminalidade, e na necessidade de 
estabelecimento de maior segurança social. Todavia, mostrou-se que além de 
não ser a via adequada para mitigar ou combater a criminalidade, a medida não 
é necessária nem justifica a interferência nas garantias do cidadão e a violação 
da ordem jurídica pelo próprio Estado. Por todos esses motivos se demonstrou 
que a proposta de admissão da prova ilícita pro societae sob o manto de um 
suposto interesse público constitui, pois, uma falácia.  

Como se demonstrou, no processo penal os fins não justificam os meios, 
de modo que configuraria imensa insegurança jurídica e aviltação a um sistema 
acusatório e garantidor de direitos fundamentais a admissibilidade de uma prova 
obtida ilicitamente para condenar um indivíduo. 

Destarte, a questão referente à admissibilidade das provas ilícitas no 
processo penal comporta três correntes: a teoria da inadmissibilidade absoluta, 
tendo em vista a aplicação estrita da norma contida no art. 5°, inciso LVI da 
CRFB; a teoria da admissibilidade em razão da proporcionalidade pro societae, 
ou seja, em homenagem a um suposto interesse público de punir o acusado; e a 
teoria da admissibilidade em razão da proporcionalidade pro reo, que se pauta 
na preponderância do direito à liberdade no conflito aparente entre direitos 
fundamentais, como, por exemplo, o direito à intimidade. Esta última, como se 
estudou, mostra-se como prevalente no sistema processual brasileiro. 

Destarte, demonstrou-se com a presente pesquisa que a aplicação do 
princípio da proporcionalidade no estudo das provas ilícitas é uma tendência 
cada vez maior no processo penal, mas que a corrente majoritária apenas a 
admite em favor do réu. Assim, para a maioria da doutrina e da jurisprudência 
contemporânea, como prova de inocência, e nunca de acusação, vale flexibilizar 
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o princípio (e norma) de vedação às provas ilícitas, pautando-se, sempre, no 
princípio da proporcionalidade. Todavia, insta ressaltar que tal medida deve ser 
utilizada apenas nos casos mais graves, em que tal prova seja a única capaz de 
provar a inocência do réu, evitando-se, por outro lado, que o princípio insculpido 
no inciso LVI do art. 5° da Carta Magna seja completamente esvaziado. O 
princípio da proporcionalidade deve orientar, assim, a admissão de uma prova 
ilícita em favor do acusado como ultima ratio no processo penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. 
ed. Madrid, Editorial Rubí Artes Gráficas, 1984.  

 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal – 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.  

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: 
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  

 

BERMAN, Harold. A Formacion de La Tradicion Jurídica de Occidente. Trad. 
Mónica Utrilla de Neira. Fondo de Cultura Económica México. 1996. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006.  

 

BRASIL, Código de Processo Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso 
em: 16/03/2016. 

 



85 
 

BRASIL, Código Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso 
em: 16/03/2016. 

 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso 
em: 16/03/2026. 

 

BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Habeas Corpus n° 93050/RJ – RIO 
DE JANEIRO (Jurisprudencial /HC 930650/RJ) HABEAS CORPUS – Relator: 
Min. Celso de Mello – Julgamento: 10/06/2008 – Órgão Julgador: Segunda 
Turma – Publicação: 1° de agosto de 2008. Disponível em: 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14720219/habeas-corpus-hc-93050-rj. 
Acesso em: 17/03/2016. 

 

BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE: 402717 PR, Relator: CEZAR 
PELUSO, Data de Julgamento: 02/12/2008, Segunda Turma. Data de 
Publicação: 13-02-2009. Disponível em: 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2910537/recurso-extraordinario-re-
402717-pr. Acesso em: 21/03/2016 

 

CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. Da prova no processo penal. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2012. 



86 
 

 

CARNELUTTI, Francesco. Verità, Dubbio e Certezza. Rivista di Distritto 
Processuale, v. XX (II serie), 1965. 

 

CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti de. O Processo Penal em Face da 
Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1998.  

 

CORDERO, Franco. Procedimento Penal. Trad. Jorge Guerrero. Bogotá, 
Temis, 2000.  

 

COUTINHO, Jacinto. Glosas a Verdade, Dúvida e Certeza, de Francesco 
Carnelutti, para os operadores do Direito. In: Anuário Ibero-Americano de 
Direitos Humano. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2002.  

 

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. rev. 
atual. e ampl – São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012.  

 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón – Teoria Del garantismo penal. Trad. 
Perfecto Andrés Ilbañez; Alfonso Ruiz Miguel; Juan Carlos Bayón Mohino; Juan 
Terradillos Basoco e Rocío Cantarrero Bandrés. 2. Ed. Madrid, Trotta, 1997.  

 

FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. A Presunção de Inocência e a 
Construção da Verdade: Contrastes e Confrontos em perspectiva 
comparada (Brasil e Canadá) – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 



87 
 

 

GOMES FILHO, Antônio Maglhães. Direito à Prova no Processo Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

 

GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de Inocência e Prisão 
Cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991.  

 

GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 4. ed. ampl. e atual – São 
Paulo: Saraiva, 1997. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini; Fernandes, Antônio Scarance; Gomes Filho, Antônio 
Magalhães. As nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001.  

 

GRINOVER, Ada Pellegrini; Fernandes, Antonio Scarance; Gomes Filho, Antonio 
Magalhães Gomes. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. atual. e ampl. 
– São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  

 

HAMILTON, Sérgio Demoro. As provas ilícitas, a Teoria da 
Proporcionalidade e a Autofagia do Direito. Revista do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, n. 11. Rio de Janeiro: Procuradoria Geral de Justiça, 
jan/jun 2000. 

 

JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, estudos e pareceres. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. 



88 
 

 

LIRA, Ana Núbia Silva de. Prova Ilícita e o Princípio da Proporcionalidade 
Pro Societae. Porto Alegre: Revista Síntese do Direito Penal. V.4 n. 20, jun-jul, 
2003. 

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo. Saraiva, 2014.  

 

MENDES, Regina Lúcia Teixeira. Do Princípio do Livre Convencimento 
Motivado: Legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros – Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

 

MAGNO Levy Emanuel. Processo Penal. Volume 19. 3. ed. – São Paulo: Atlas. 
2008.  

 

MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova Reforma do Código de Processo 
Penal: comentada por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2009. 

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas ilicitamente 
Obtidas. In Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 4, jun-dez, 1996. 

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas Ilicitamente 
Obtidas. Revista Forense, vol 337, jan-fev-mar./1997. p. 125-134. 

 



89 
 

NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. 5. ed. rev. atual. e ampl – 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 
11. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18. ed. São Paulo. 
Atlas. 2014.  

 

RANGEL, Paulo. Direito processual Penal – 23. Ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

SANTOS, Luciano Jesus Lopes dos. A proibição da prova ilícita no Direito 
Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: p. 9. Disponível em: 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwicjra44NLLAhWCx5AKHSJsACoQFggcMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.esmal.tjal.jus.br%2FarquivosCursos%2F2015_05_11_14_08
_46_Artigo.Proporcionalidade.Inadmissibilidade.Prova.Alexander.A.Souza.pdf&u
sg=AFQjCNElJCNnRc57k3uhQ38U9CFkl6JtIw&bvm=bv.117218890,d.Y2I. 
Acesso em: 21/03/2016. 

 

TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 3. ed. Belo Horizonte, Del Rey, 
2003. 

 

TÁVORA, Nestor; Alencar, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual 
penal. 10. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm. 2015.  



90 
 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. volume I. 34. ed. rev. 
– São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. 
rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

VILELA, Alexandra. Considerações Acerca da Presunção de Inocência em 
Direito Processual Penal. Coimbra: Coimbra. 2000.  

 


