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RESUMO 

 

O tema da pesquisa concentra-se, precipuamente, no estudo 

das provas ilícitas e a possibilidade de admiti-las no processo penal brasileiro. 

Preliminarmente, aborda-se o instituto das provas para melhor compreensão do 

tema. Após, busca-se diferenciar princípio e regras para adentrar na conceituação 

dos princípios constitucionais e nos direitos fundamentais, para só então, poder 

analisar o princípio da proporcionalidade e sua aplicação para afastar a vedação às 

provas ilícitas. Em seguida, utilizando-se da legislação brasileira específica sobre o 

tema, da doutrina e da jurisprudência pretende-se investigar as diversas posições 

sobre o tema, sendo possível observar que, ainda, não há posição firmada. A 

pesquisa pretende demonstrar que o princípio constitucional da inadmissibilidade 

das provas ilícitas não é absoluto, assim como nenhuma norma do ordenamento 

jurídico, para evidenciar a possibilidade de admitir as provas ilícitas no processo 

penal aplicando o principio da proporcionalidade. 
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ABSTRACT  

The theme of the research focuses, primarily, the study of 

evidence tampering and the possibility to admit them in the criminal justice 

system. Preliminarily, we will aboard the Institute of evidence to better 

understand the subject. After, we seek to differentiate between principle and 

rules for entering in the concept of constitutional principles and fundamental 

rights, for only then can analyze the principle of proportionality and its 

application to remove the seal on illegal evidence. Then, using the Brazilian 

legislation on that subject, doctrine and case law is intended to investigate the 

various positions on the subject, revealing that, although there is no settled 

position. The research aims to demonstrate that the constitutional principle of 

the inadmissibility of illegal evidence is not absolute, as no rule in law, to 

highlight the possibility of allowing the illegal evidence in criminal proceedings 

by applying the principle of proportionality. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto1 o 

aprofundamento no estudo da prova ilícita no processo penal brasileiro, 

abordando a possibilidade da sua admissão dentro do ordenamento jurídico 

nacional. 

São seus objetivos: a) institucional2, produzir uma 

monografia para a obtenção de Especialização em Direito Penal e Processual 

Penal, pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; b) geral3, verificar se a 

prova ilícita pode ser utilizada no processo penal brasileiro. 

A escolha do tema resultou pelos seguintes motivos: por 

ser um tema atual e relevante; por ser uma matéria não pacificada ainda pelos 

órgãos julgadores, existindo, assim várias teorias, teses e posicionamentos; por 

envolver a apreciação da matéria processual penal; e pela relevância social 

que o tema traz. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, os 

quais serão abordados com fundamentos na doutrina e na jurisprudência 

brasileira, sem a pretensão de esgotar o tema, principalmente por envolver 

questões que não apresentam, por ora, posicionamento unificado, ao revés, 

encontrando-se diversas linhas interpretativas que divergem sobre a admissão 

da prova ilícita no processo penal brasileiro. 

Principia–se, no Capítulo 1, tratando da instituição da 

prova no processo penal brasileiro, trazendo conceito, princípios gerais, meios 

                                                 
1 “[...] é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se deseja 
suprir e/ou aprofundar) determinador da realização da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8 ed. 
rev. Florianópolis: OAB/SC Editora - co-edição OAB Editora, 2003. p. 170. 
2 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 8 ed. rev. Florianópolis: OAB/SC Editora - co-edição OAB Editora, 
2003. p. 161. 
3 “[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8 ed. 
rev. Florianópolis: OAB/SC Editora - co-edição OAB Editora, 2003. p. 162 
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de prova, classificação, e, ao final, abordar o instituto da prova ilícita 

especificadamente. 

No Capítulo 2, apresenta-se uma abordagem sobre a 

diferença entre princípios e regras, seguindo da conceituação de princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, por último a análise do princípio da 

proporcionalidade e a sua relação com outros princípios. 

Segue-se o Capítulo 3, trazendo referência à discussão 

do tema em questão nesta investigação, abordando, inicialmente, a relação do 

princípio da proporcionalidade com as provas ilícitas no processo penal, e 

após, a possibilidade da admissão das provas ilícitas no processo penal 

brasileiro. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com a 

Conclusão, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a 

possibilidade de admissão das provas ilícitas no processo penal brasileiro. 

Para a presente monografia foram levantadas as 

seguintes hipóteses4: 

1. A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo 

penal brasileiro pode ser relativizada no plano teórico com base em uma 

interpretação de prevalência de princípios. 

2. O princípio da proporcionalidade pode fazer com que 

outros princípios constitucionais e processuais penais prevaleçam sobre o 

princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. 

3. O réu para provar sua inocência pode utilizar provas 

ilícitas. 

                                                 
4 Define PASOLD como a “[...] suposição [...] que o investigador tem quanto ao tema escolhido 
e ao equacionamento do problema apresentado”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8 ed. rev. Florianópolis: 
OAB/SC Editora - co-edição OAB Editora, 2003, p. 138. 
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Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo5, e, o Relatório dos 

Resultados expresso na presente Monografia é composto na base lógica 

Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas6, do Referente7, da Categoria8, do Conceito Operacional9 e da 

Pesquisa Bibliográfica. Para a elaboração da Monografia adotou-se a 

metodologia proposta por Pasold10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Método indutivo, segundo a explicação de LAKATOS e MARCONI, seria aquele “[...] cuja 
aproximação dos fenômenos caminha para planos cada vez mais abrangentes, indo das 
constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente)”. Somando as de 
LAKATOS e MARCONI, onde concluem que “[...] portanto o objetivo dos argumentos é levar a 
conclusões cujo conteúdo é mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam”. 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica.2.ed.São Paulo:Atlas,1991.p.106 e 47. 
6 “Técnica é um conjunto diferenciado de informações reunidas e acionadas em forma 
instrumental para realizar operações intelectuais ou físicas, sob o comando de uma ou mais 
bases lógicas investigatórias”. PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do direito. p.88. 
7 “Referente é a explicação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa”. PASOLD,  César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para 
o pesquisador do direito. 2003.p.56. 
8 Categoria “é a palavra ou expressão estratégica `a elaboração e/ou expressão de uma idéia”. 
PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito. 2003. p.29. 
9 Conceito operacional (=cop) é uma definição para uma palavra e/ou expressão, com o desejo 
de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos. PASOLD, César Luiz . 
Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 
2003.p.51 

10 PASOLD, César Luiz . Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito. 2003. 
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CAPÍTULO 1  
 

PROVAS ILÍCITAS 

“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” 11. 

 

1.2 DA PROVA: CONCEITO, OBJETO E FINALIDADE 

1.2.1 CONCEITO 

Prova vem do latim probatio, proba, de probare (demonstrar, 

verificar, examinar, reconhecer, formar juízo de). Silva12 entende como a 

denominação legal “da existência ou veracidade de um fato material ou de um 

ato jurídico, em virtude da qual se conclui por sua existência do fato ou do ato 

demonstrado”. 

A palavra ‘prova’ possui várias definições, e pode ser usada em 

sentidos diversos, porém, será abrodado apenas o seu sentido jurídico. 

Nas palavras de Tourinho Filho13 prova é: 

[...] antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e 
as provas são meios pelos quais se procura estabelece-la. É 
demonstrar a veracidade do que se afirma, do que se alega. 
Entendem-se, também, por prova, de ordinário, os elementos 
produzidos pelas partes ou pelo próprio Juiz visando a 
estabelecer, dentro do processo, a existência de certos fatos. É 
o instrumento de verificação do thema probandum. 

                                                 
11 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 282. 
12 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico , 22ª edição/ atualizadores: Nagib Slaibi Filho e 
Gláucia Carvalho – Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 1125. 
13 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 522. 
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No conceito de Aranha14, a prova “representa os atos e os 

meios usados pelas partes e reconhecidos pelo juiz como sendo a verdade dos 

fatos alegados”. 

Para Mirabete15, provar é: 

Produzir um estado de certeza, na consciência e na mente do 
juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou 
inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma 
afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de 
interesse para uma decisão judicial ou a solução de um 
processo. 
 

Desta forma, provar é demonstrar para o juiz que um fato 

alegado é verídico ou não. 

Para Nucci16, o termo “prova” possui três sentidos: 

 
[...] a) ato de provar: é o processo pelo qual se verifica a 
exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo 
(ex.: fase probatória); b) meio: trata-se do instrumento pelo qual 
se demonstra a verdade de algo (ex.: prova testemunhal); c) 
resultado da ação de provar: é o produto extraído da análise 
dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a 
verdade de um fato. 

Assim, prova significa o processo, elemento, meio ou 

instrumento pelo qual se pretende convencer ou demonstrar para o Juiz que 

um fato é verdadeiro ou não, dentro de um processo judicial. 

 

1.2.2 OBJETO 

Na lição de Tourinho Filho17, “todos os fatos sobre os quais 

versa a lide são objeto da prova [...] é o fato a ser provado”.  

                                                 
14 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. Ver. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 5. 
15 MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo penal , 18 ed. Ver. E atual. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 
249. 
16 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado , 8ª ed., ver., atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 338. 
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Nas palavras de Aranha18, o objeto da prova “é o fato a ser 

demonstrado, isto é, todos os fatos sobre os quais versem a ação penal e 

devam ser verificados”. 

Desta forma, pode-se afirmar que o objeto da prova são todos 

os fatos que devam ser demonstrados (provados) dentro do processo.  

 

1.2.3 FINALIDADE 

A partir do conceito de prova pode-se afirmar que a sua 

finalidade é o convencimento do Juiz sobre um fato alegado. 

Conforme Tourinho Filho19, “o objetivo ou finalidade da prova é 

formar a convicção de Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da 

causa”. 

Para Nucci20 a finalidade da prova é convencer o juiz a respeito 

da verdade de um fato litigioso, buscando a verdade processual (verdade 

atingível ou possível). 

Já Prado21 aduz que são duas as principais finalidades da 

prova: “formar o convencimento do juiz sobre o que se alega e embasar a 

decisão final da demanda perante a coletividade”. 

Desta forma, a prova serve não só para convencer o Juiz sobre 

a veracidade dos fatos, mas também, embasar a decisão do magistrado para 

que a sociedade verifique a fundamentação desta e sua regularidade. 

                                                                                                                                               
17 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 522. 
18 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. Ver. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 26. 
19 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 523. 
20 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado , 8ª ed., rev., atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 343. 
21 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p.4 
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1.3 CLASSIFICAÇÃO 

Apresentam os doutrinadores inúmeras classificações da 

prova, segundo diversos critérios. Aranha22 acolhendo o sistema proposto por 

Malatesta, classifica as provas segundo três critérios: o do objeto, o do sujeito e 

o da forma. Conforme o autor supracitado, a classificação das provas se 

resume da seguinte maneira: 

Objeto da prova : o objeto da prova recai sobre o fato que 

pretende ser reconhecido como verdadeiro. 

Pode ser dividido em direita ou indireta: a) direta é quando se 

refere imediatamente ao fato cuja prova é desejada; b) indireta é aquela 

relativa a outros fatos, chamados de indícios (alcança o fato principal através 

de um raciocínio lógico). 

Do sujeito da prova : sujeito da prova é a pessoa ou coisa de 

quem ou de onde derivou a prova. 

Pode ser dividido em reais ou morais: a) reais são aqueles que 

aderem à coisa (exemplo: uma impressão digital numa arma – prova pericial); 

b) morais são aquelas que possuem origem na pessoa humana (exemplo: 

testemunho do crime – prova testemunhal). 

Da forma da prova : quanto à forma as provas podem ser 

testemunhais, documentais e materiais. 

Na prova testemunhal (produzida por sujeito externo ao 

processo) há as testemunhas, ouvida da vítima e acareações; na documental 

(produzida por meio de documentos) há os escritos públicos ou particulares, 

cartas, livros, etc.; e na material (obtida por meio físico, químico ou biológico) 

há o corpo de delito, exames, vistorias, instrumentos do crime, etc. 

                                                 
22 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 23-25. 
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1.4 PRINCÍPIOS GERAIS DA PROVA 

Princípios são normas gerais superiores, são as bases do 

ordenamento jurídico (sobre a definição de princípios será abordado com mais 

profundidade no próximo capítulo). 

Os princípios gerais da prova no processo penal são: 

 

1.4.1 AUTO-RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Nas palavras de Aranha23, este princípio prevê que cada parte 

“assume e suporta as conseqüências de sua inatividade, negligência, erro ou 

atos intencionais, pois tem o encargo de apresentar em juízo os elementos 

comprobatórios das alegações feitas e que lhe compete demonstrar”. 

Prado24 aduz que o princípio da auto-responsabilidade das 

partes significa que “cada parte assume as conseqüências por suas ações e 

omissões na produção de provas” (Exemplo: se negligentemente deixou de 

produzir provas do alegado, sofrerá o resultado dessa omissão). 

O princípio da auto-responsabilidade das partes denota que as 

partes são responsáveis pela produção ou não das provas e das suas 

conseqüências. 

 

1.4.2 AUDIÊNCIA CONTRADITÓRIA 

                                                 
23 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 32 e 33. 
24 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 6. 
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Nos ensinamentos de Prado25, o princípio da audiência 

contraditória é base do princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da 

Constituição da República Federativa de 198826), prevendo que sempre que 

produzida uma prova, seja dado conhecimento à outra parte e oportunidade 

desta apresentar manifestação. 

No mesmo sentido Mirabete27 afirma: “toda prova admite a 

contraprova, não sendo admissível a produção de uma delas sem o 

conhecimento da outra parte (princípio do contraditório)”. 

Assim, pode-se afirmar que o princípio da audiência 

contraditória tem origem no princípio do contraditório prevendo que toda prova 

realizada no processo deve ser levada ao conhecimento da outra parte. 

 

1.4.3 COMUNHÃO OU AQUISIÇÃO DA PROVA 

O princípio da comunhão da prova, de acordo com Prado28 

significa que uma vez produzida a prova, ela passa a integrar o processo, não 

pertencendo mais a nenhuma das partes. 

Capez29 também entende desta forma, aduzindo que: “no 

campo penal, não há prova pertencente a uma das partes; as provas 

produzidas servem a ambos os litigantes a ao interesse da justiça”. 

De acordo com este princípio a prova produzida faz parte do 

processo, não pertencendo a nenhuma das partes. 

 

                                                 
25 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 6. 
26 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 será doravante representada pela 
sigla CRFB/88.  
27 MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo penal , 18 ed. Ver. E atual. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 
260. 
28 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 6 e 7. 
29 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 315. 
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1.4.4 ORALIDADE 

Por esse princípio Prado30 entende que deve haver a 

predominância da palavra falada (Exemplo: depoimentos orais) sobre a escrita. 

Aranha31 completa: “os depoimentos serão sempre orais, não 

sendo possível substituí-los por outros meios, como declarações particulares. 

No júri e no processo sumário os debates são orais”. 

No processo penal sempre terá preferência à confecção de 

provas de maneira oral. 

 

1.4.5 CONCENTRAÇÃO 

Em relação ao princípio da concentração, Capez32 afirma que 

“como conseqüência do princípio da oralidade, busca-se concentrar toda a 

produção de prova na audiência”. 

De acordo o pensamento de Prado33, como meio de economia 

e agilidade processual, deve-se buscar concentrar a produção das provas na 

audiência. 

Desta forma, observa-se que a produção de provas deve ser 

feita, preferencialmente, na audiência. 

 

1.4.6 PUBLICIDADE 

                                                 
30 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 7. 
31 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 33-34. 
32 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 315. 
33 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 7. 
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Conforme ensina Capez34, “os atos judiciais (e portanto a 

produção de provas) são públicos, admitindo-se somente como exceção o 

segredo de justiça”. 

O art. 5º, LX, da CRFB/8835 prevê: “a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem”. 

Regra geral, os atos judiciais, e assim, as provas devem ser 

públicos, salvo se em segredo de justiça (na defesa da intimidade ou do 

interesse social). 

 

1.4.7 LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU PERSUASÃO RACIONAL 

Prado36 afirma que o princípio do livre convencimento motivado 

é a principal teoria adotada pelos Códigos de Processo PenaI e de Processo 

Civil, referente à valoração das provas, que será livre pelo juiz (devidamente 

motivada). 

Conforme este princípio Capez37 ensina que “as provas não 

são valoradas previamente pela legislação; logo, o julgador tem liberdade de 

apreciação, limitado apenas aos fatos e circunstâncias constantes nos autos”.  

O princípio do livre convencimento motivado ou persuasão 

racional significa que o juiz pode valorar as provas produzidas no processo de 

forma livre, de acordo com seu convencimento, desde que sua decisão seja 

motivada. Essa matéria será abordada mais adiante. 

1.4.8 VEDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS 
                                                 
34 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 315. 
35 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil . Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
04/08/2009. 
36 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 7. 
37 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 315. 
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Conforme o art. 5º, LVl, CRFB/8838, ninguém poderá ser 

condenado com base em prova ilícita.  

Este princípio será especificamente discutido no decorrer deste 

trabalho. 

 

1.4.9 LIBERDADE PROBATÓRIA 

No processo penal vigora o princípio da verdade real, por isso, 

há uma grande liberdade na produção das provas, porém essa liberdade não é 

absoluta, sofrendo algumas restrições. 

Assim, ensina Boschi39: 

No seu objetivo de realizar justiça, tentando chegar o mais 
próximo possível da denominada “verdade real”, não existem 
limitação aos meios de prova no processo penal, portanto, tudo 
o que lícito, for idôneo será como prova, consagrando-se, 
assim, o princípio da liberdade dos meios de prova colocados à 
disposição dos sujeitos processuais. Entretanto, esse princípio 
não é absoluto, pois o artigo em comento estabelece restrições 
quanto às provas sobre o “estado das pessoas”, que devem ser 
aquelas estabelecidas na lei civil. 

    Como exemplo de liberdade de produção de provas, pode-se 

citar o art. 6º do CPP40, que prevê: “logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial deverá: III - colher todas as provas que 

servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”. 

                                                 
38 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil . Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
13/07/2009. 
39 BOSCHI, Marcus Vinicius, Código de processo penal comentado / org. Marcus Vinicius 
Boschi; Aramis Nassif... [et al.]. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 163. 
40 BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
31/07/2009. 
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Outro exemplo é o art. 155, parágrafo único do CPP41, que diz: 

“Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 

estabelecidas na lei civil”. 

Sobre liberdade probatória há decisões que até repudiam 

certas limitações impostas á este princípio, nesse sentido a jurisprudência do 

TJSC42: 

[...] Torna-se, portanto, descabida a exigência de laudo pericial 
para prova da materialidade dos delitos que deixam vestígios, 
prevista no art. 158 do Código de Processo Penal, na medida 
em que a Constituição Federal confere ao Juiz a livre 
apreciação da prova, vedando tão-somente a utilização das 
provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF), sem 
tarifar ou submeter a hierarquia as provas lícitas. Na busca da 
verdade real, devem prevalecer os princípios da liberdade 
probatória e do livre convencimento [...]. 
 

Assim, é possível verificar que a liberdade probatória é muito 

ampla, sofrendo apenas algumas restrições, que, basicamente, se referem à 

proteção da moralidade e da dignidade da pessoa humana defendidas pela 

própria CRFB/88, e também, referentes à matéria processual. 

 

1.5 MEIOS DE PROVA 

De acordo com Tourinho Filho43, meio de prova “é tudo quanto 

possa servir, direta ou indiretamente, à comprovação da verdade que se 

procura no processo: testemunha, documento, perícia, [...], tudo são meios de 

prova”. 

                                                 
41 BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
31/07/2009. 
42 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Apelação Criminal nº. 
2007.056929-9, Rel. Amaral e Silva, publicado em 14/04/2008. Disponível em 
<http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=%22liberdade+probat%F3
ria%22&qFrase=&qUma=&qNao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=&qEmenta=&qClasse=&
qRelator=&qForo=&qOrgaoJulgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10
&qID=AAAG%2B9AAIAAAoa8AAC> Acesso em 04/08/2008. 
43 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 524. 
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Assim, pode-se afirmar que meio de prova é o instrumento 

usado para provar o alegado (o fato), podendo ser de várias formas conforme o 

princípio da liberdade probatória, como exemplo, prova documental, 

testemunhal, pericial, etc. 

Mas o princípio da liberdade probatória, como já dito, não é 

absoluto e sofre algumas limitações legais. Prado44 exemplifica as principais: 

[...] a prova quanto ao estado das pessoas (art. 155, parágrafo 
único, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690/2008), 
exame de corpo de delito obrigatório para as infrações que 
deixam vestígios (art. 158, CPP), limitações de algumas 
pessoas que não podem depor ou que podem recusa-se a 
fazê-lo (arts. 206 e 207, CPP), e, por fim, a mais importante 
[...], a proibição de uso de provas obtidas por meio ilícitos (art. 
5º, LVI, CF/88. 

Em relação a limitação quanto à proibição de uso de provas 

ilícitas é o objeto principal deste trabalho e será devidamente abordado nos 

capítulos seguintes. 

 

1.6 ÔNUS DA PROVA 

A palavra ônus vem do latim onus, que significa carga, 

encargo, gravame, peso, etc. 

Badaró45 define ônus da prova da seguinte forma: 

[...] uma posição jurídica na qual o ordenamento jurídico 
estabelece determinada conduta para que o sujeito possa obter 
um resultado favorável. Em outros termos, para que o sujeito 
onerado obtenha um resultado favorável, deverá praticar o ato 
previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização 
da conduta implica a exclusão de tal benefício, sem contudo, 
configurar um ato ilícito. 

Conforme os ensinamentos de Capez46, a prova constitui um 

ônus e não uma obrigação processual, ou seja, a posição jurídica cujo 
                                                 
44 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 8-9. 
45 BADARÒ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, Ônus da prova no processo penal  – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 173. 
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exercício conduz seu titular a uma condição mais favorável. Desta forma, pode-

se conceituar ônus da prova como o encargo que têm os litigantes de provar a 

verdade dos fatos. 

O art. 15647 do código de processo penal48 traz regra sobre o 

ônus da prova na esfera criminal: 

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.  

O ônus da prova cabe a quem alegar o fato. Como no processo 

penal quem, normalmente, alega o fato é o Ministério Público (autor da ação, 

representando o Estado) quando faz a denúncia, é o próprio Estado quem deve 

provar o fato.  

Prado49, ainda, aduz que “por outro lado, ao réu cabe a prova 

das excludentes de antijuridicidade e culpabilidade, bem assim das causas de 

diminuição da pena (gerais e especiais)”. 

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais50: 

Com efeito, via de regra, o ônus da prova é do Órgão 
Acusador. O onus probandi da existência do fato criminoso, da 

                                                                                                                                               
46 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 311. 
47BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
16/07/2009. 
48 Código de Processo Penal será doravante representado pela sigla CPP. 
49 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 9. 
50 BRASIL, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Criminal nº. N° 1.0015.04.020098-
0/001, Rel. Vieira de Brito, publicado em 15/01/2009. Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=15&ano=4&txt_
processo=20098&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=a%20prova%20de%20ca
usas%20de%20exclus%E3o%20de%20ilicitude%20de%20fatos%20&todas=&expressao=&qua
lquer=&sem=&radical= > Acesso em: 04/08/2009.  
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autoria e a culpa do agente cabe ao Ministério Público, vez que 
sendo o ofertante da peça acusatória, cabe-lhe provar a 
verossimilhança e procedência de suas afirmações, e não 
arcando com seu encargo, face a ausência de prova 
incriminatória, a absolvição torna-se medida inafastável.  
Por sua vez, nos termos do art.156 do Diploma Processual 
Penal, ao denunciado cabe a prova da inexistência de dolo e a 
demonstração da presença de causas excludentes de 
antijuridicidade, punibilidade e/ou culpabilidade que venha 
eventualmente alegar.  

Apesar do ônus da prova ser de quem alega o fato, o art. 156, I 

e II, do CPP prevê que ao juiz é facultado de ofício ordenar a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, e determinar, no 

curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências 

para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

Outra exceção à regra geral sobre o ônus da prova (de quem 

alega) tem-se que ao réu, quando houver excludentes de antijuridicidade, 

culpabilidade e causas de diminuição da pena, cabe a ele o ônus da prova. 

 

1.7 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA PROVA 

De acordo com Nucci51, os sistemas de avaliação da prova 

são, basicamente, três: 

[...] a) livre convicção: é o método concernente à valoração livre 
ou a íntima convicção do magistrado, significando não haver 
necessidade de motivação para suas decisões. É o sistema 
que prevalece no Tribunal do Júri, visto que os jurados não 
motivam o voto; b) prova legal: é o método ligado à valoração 
taxada ou tarifada da prova, significando o preestabelecimento 
de um determinado valor para cada prova produzida no 
processo, fazendo com que o juiz fique adstrito ao critério 
fixado pelo legislador, bem como, restringido na sua atividade 
de julgar. [...] Há resquícios desse sistema, como ocorre 
quando a lei exigir determinada forma para produção de 
alguma prova, v.g., art. 158, CPP, demandando o exame de 
corpo de delito para a formação da materialidade da infração 
penal, que deixar vestígios, vedando a sua produção através 
da confissão; c) persuasão racional: é o método misto, também 
chamado de convencimento racional, livre convencimento 

                                                 
51 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado , 8ª ed., rev., atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 339. 
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motivado, apreciação fundamentada [...]. Trata-se do sistema 
adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que 
encontra, inclusive fundamento na Constituição Federal (art. 
93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a 
causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no 
entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando 
persuadir as partes e a comunidade em abstrato. 
 

O sistema da livre convicção dá ao Magistrado poder irrestrito 

quanto à valoração das provas, podendo avaliar as mesmas sem ter que 

motivar sua decisão. Já o sistema da prova legal atrela a forma e a valoração 

das provas a uma determinação legal, restringindo, por completo, a liberdade 

do Magistrado para avaliar as provas. Por fim, o sistema de persuasão racional 

ou livre convencimento motivado, é um misto dos dois sistemas anteriores, que 

possibilita o juiz valorar a prova livremente, desde que, esta decisão seja 

motivada. 

Conforme os ensinamentos de Aranha52, no sistema da 

persuasão racional o juiz tem liberdade de avaliar as prova pela sua convicção, 

mas, fica limitado as provas que constam no processo, e desde que admitidas 

legalmente. Há também a obrigatoriedade do juiz motivar e fundamentar a 

decisão, para que as partes e a comunidade fiquem cientes de quais 

condicionantes levaram o juiz a tomar certa decisão. 

O Código Processual Penal53 brasileiro adota o sistema de 

persuasão racional ou livre convencimento motivado, conforme está previsto no 

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. 
 

                                                 
52 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal , 7 ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 82. 
53BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
30/07/2009. 
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O sistema de avaliação de provas adotado pelo Processo 

Penal é tratado como um dos princípios da prova: o princípio do livre 

convencimento motivado ou persuasão racional. 

Sobre o tema há reiterados julgados: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. 
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO 
COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DO 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA. 
1. Quanto ao sistema de valoração das provas, o legislador 
brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, 
segundo o qual o juiz, extraindo a sua convicção das provas 
produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo 
com o seu livre convencimento, em decisão devidamente 
fundamentada. 
2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra 
prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da 
vítima prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é 
plenamente admissível que, dependendo do contexto 
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e 
harmonia, essa prova seja utilizada validamente como 
fundamento único para condenar o réu. 
3. Conclusão em sentido contrário daquela a que chegou o Juiz 
da causa ensejaria profunda e indevida incursão na seara 
fático-probatória do processo, incabível na via estreita do 
hábeas corpus. 
4. Ordem denegada54. 

Ainda sobre o princípio: 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. ART. 499 DO CPP. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. 
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. FLUÊNCIA DO PRAZO. 
CONTAGEM EM CARTÓRIO. NÃO-CONTRARIEDADE. NÃO-
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. TESES DEFENSIVAS. 
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
PRETENSÃO RECURSAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
RECURSO NÃO-CONHECIDO. 
[...] 
3. "Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que 
entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme 

                                                 
54 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº. 100909  / DF, Rel. Laurita Vaz, 
publicado em 02/06/2008. Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=livre+convencimento+motivado&&b=A
COR&p=true&t=&l=10&i=28> Acesso em 04/08/2009. 
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o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre 
convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos 
atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso" 
55. 
 

A jurisprudência também esclarece sobre a possibilidade do 

Magistrado de dispensar provas: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. 
ESTELIONATO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE 
DIREITO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRODUÇÃO DE NOVAS 
PROVAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO. 
IMPEDIMENTO. MATÉRIA DEBATIDA NA APELAÇÃO 
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA INEXISTENTE. ANÁLISE QUE DEMANDA O 
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 
1. O princípio do livre convencimento motivado permite ao 
Magistrado dispensar a produção de provas que considere 
protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos 
delitivos, se há nos autos elementos probatórios suficientes 
para fundamentar a decisão judicial. 
[...] 
5. Ordem denegada56. 

Assim, no sistema processual penal o juiz pode avaliar e 

valorar a prova livremente conforme sua convicção, podendo até dispensar 

provas que achar desnecessárias, ficando, apenas, adstrito a motivação da sua 

decisão. 

 

1.8 PROVAS ILÍCITAS 

1.8.1 CONCEITO 

                                                 
55 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº. 808513  / BA, Rel. Arnaldo 
Esteves Lima, publicado em 29/06/2009. Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=livre+convencimento+motivado&&b=A
COR&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso em 04/08/2009. 
56 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº. 57789  / SP, Rel. Jane Silva, 
publicado em 28/10/2008. Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=livre+convencimento+motivado&&b=A
COR&p=true&t=&l=10&i=18> Acesso em 04/08/2009. 
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Após uma breve abordagem sobre os elementos gerais das 

provas, inicia-se o tema das provas ilícitas, tema este essencial para o decurso 

desta pesquisa. 

Antes de conceituar provas ilícitas, interessante apresentar o 

conceito de ilícito, conforme Nucci57: 

Ilícito advém do latim (illicitus = il + licitus), possuindo dois 
sentidos: a) sob o significado restrito, quer dizer o proibido por 
lei; b) sob o prisma amplo, tem o sentido de ser contrário à 
moral, aos bons costumes e aos princípios gerais de direito. 
Constitucionalmente, preferimos o entendimento amplo do 
termo ilícito, vedando-se a prova ilegal e a ilegítima. 

Capez58 aduz que “quando a prova for vedada, em virtude de 

ter sido produzida com afronta a normas de direito material, será chamada de 

ilícita”. 

Nas palavras de Gomes59, “provas ilícitas, por força da nova 

redação dada ao art. 157 do CPP, são as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais”. 

O art. 157, caput, do CPP60, assim prevê: “São inadmissíveis, 

devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas 

as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”. 

Na lição de Prado61, provas ilícitas podem ser diferenciadas e 

conceituadas de forma ampla (latu sensu) e de forma genérica. De forma 

ampla as provas ilícitas são aquelas obtidas com violação ao ordenamento 

jurídico, como exemplo a prova obtida por meio de tortura, prática vedada pela 

CRFB/88 em seu art. 5º, III. De forma genérica as prova ilícitas são as provas 

                                                 
57 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado , 8ª ed., rev., atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 349. 
58 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 288. 
59 GOMES, Luiz Flávio, A prova no processo penal  – comentários à Lei nº 11.690/2008. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008, p. 35. 
60 BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
17/07/2009.  
61 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 11. 
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vedadas, proibidas, podendo ser divididas em provas ilícitas propriamente ditas 

e provas ilegítimas. 

Desta forma, pode-se afirmar que provas ilícitas são aquelas 

que foram obtidas com violação ao direito material, constitucional ou legal. 

 

1.8.2 PROVAS ILÍCITAS, ILEGÍTIMAS E ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO 

1.8.2.1 Provas ilícitas e provas ilegítimas 

As provas ilícitas já foram devidamente conceituadas no item 

anterior, cabendo agora, conceituar provas ilegítimas para, posteriormente, 

poder fazer a distinção das duas. 

Para Gomes62, “prova ilegítima é a que viola regra de direito 

processual no momento de sua obtenção em juízo (ou seja: no momento em 

que é produzida no processo)”. 

No ensinamento de Capez63, “quando a norma afrontada tiver 

natureza processual, a prova vedada será chamada de ilegítima”. 

Um exemplo de prova ilegítima é o interrogatório do acusado 

sem a presença do advogado, que viola o disposto no art. 185 do CPP, que 

traz a obrigatoriedade da presença do advogado no interrogatório. 

Outra diferença trazida por Prado64 é relativa à sua 

conseqüência quando da sua produção. Assim, quando há a produção de uma 

prova ilegítima, “haverá sanção prevista na própria lei processual, podendo ser 

decretada a nulidade da mesma, é dizer, seu regime jurídico é tratado através 

da Teoria das Nulidades”. Já quando há a produção de uma prova ilícita, “que 

                                                 
62 GOMES, Luiz Flávio, A prova no processo penal  – comentários à Lei nº 11.690/2008. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008, p. 35. 
63 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 288. 
64 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 12-13. 
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são aquelas produzidas externamente (ao processo), possui sanções 

específicas previstas no direito material”. 

Portanto, a diferença entre provas ilícitas e ilegítimas é que a 

primeira foi obtida com violação à lei (norma ou princípio de direito material) 

fora do processo, e a segunda foi obtida com violação a regras de direito 

processual, ou seja, no curso (dentro) do processo. 

Outra diferença entre as provas ilícitas e as ilegítimas é a sua 

conseqüência quando da sua produção, ou seja, quando uma prova ilegítima é 

apresentada no processo será decretada a sua nulidade e, em seguida, será 

desentranhada do processo. Já a prova ilícita quando produzida, além de ser 

desentranhada do processo, poderá, ainda, ter efeitos penais, civis ou 

administrativos, pois, surgiu com a violação a uma norma material. Como 

exemplo, pode-se citar uma confissão sob tortura. A tortura é uma prática 

vedada pela CRFB/88 (art. 5º, III), bem como, é regulamentada pela lei 

9.455/97, a qual define a tortura como crime, assim, se alguém praticá-la 

incorrerá no seu tipo penal, bem como, nas suas penas cabíveis. 

Apesar de toda essa distinção entre provas ilícitas e ilegítimas, 

com a nova redação do art. 15765 do CPP é ilícita tanto a prova que viole 

disposições materiais quanto processuais.  

Neste sentido Mendonça66 esclarece que a nova redação do 

art. 157 fala em violação a normas constitucionais ou legais, não fazendo 

distinção se a norma é material ou processual, ou seja, “qualquer violação ao 

devido processo legal, em síntese, conduz à ilicitude da prova”. 

 

 

                                                 
65 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). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-
Lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 17/07/2009. 
66 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de processo Penal: comentada 
artigo por artigo. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 165. 
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1.8.2.2 Provas ilícitas por derivação 

Nas palavras de Prado67, provas ilícitas por derivação “trata-se 

da prova lícita em si mesma, mas cuja produção decorreu, ou derivou de outra 

prova, tida por ilícita”. 

Na lição de Gomes68, “provas derivadas das provas ilícitas por 

força da teoria ou princípio dos frutos da árvore envenenada (fruits of the 

poisonous tree) a prova derivada diretamente da prova ilícita também é ilícita”. 

Tourinho Filho69 traz a seguinte exposição: 

Na verdade, ao lado das provas ilícitas, temos a doutrina do 
fruit of the poisonous tree, ou simplesmente fruit doctrine, 
“frutos da árvore envenenada”, adotada nos Estados Unidos 
desde 1914 para os Tribunais Federais, e nos Estados, por 
imperativo constitucional, desde 1961, United States, 251 US 
385 (1920), quando a corte decidiu que o Estado não podia 
intimar uma pessoa a entregar documentos cuja existência fora 
descoberta pela polícia por meio de uma prisão ilegal. 
Nisso Consiste a doutrina do fruto da árvore envenenada. 
Aliás, a Suprema Corte já vinha sufragando a tese de 
inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação, ou da 
doutrina denominada fruit of the poisonous tree. No Habeas 
Corpus n. 69.912/RS, Ministro Sepúlveda Pertence, como 
relator, observou: ‘Vedar que se possa trazer ao processo a 
própria degravação das conversas telefônicas, mas admitir que 
as informações nelas colhidas possam ser aproveitadas pela 
autoridade, que agiu ilicitamente, para chegar a outras provas, 
que sem tais informações não colheria, evidentemente, é 
estimular, e não reprimir a atividade ilícita da escuta e da 
gravação clandestina e conversas privadas... E finalizando: ou 
se leva às últimas conseqüências a garantia constitucional ou 
ela será facilmente contornada pelos frutos da informação 
ilicitamente obtida’(informativo STF n. 36, de 21-6-1996).  

Sobre prova ilícita por derivação o STF70 já julgou: 

                                                 
67 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 14. 
68 GOMES, Luiz Flávio, A prova no processo penal  – comentários à Lei nº 11.690/2008. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008, p. 38. 
69 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 533. 
70 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC 93050 / RJ, Rel. Celso de Mello, publicado em 
01/08/2008. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=prova%20il%EDcita%20d
eriva%E7%E3o&base=baseAcordaos> Acesso em 04/08/2009. 
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[...] 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 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. 

Deste modo, pode-se dizer que a teoria dos frutos da árvore 

envenenada significa que quando uma prova lícita for obtida através de uma 

prova ilícita, essa se contamina com a ilicitude desta. Como exemplo, uma 

escuta telefônica sem autorização (prova ilícita) obtém informação do lugar em 

que se encontra certo montante de entorpecentes, que, a seguir, é apreendido 

pela polícia com todas as formalidades legais (prova lícita). Essa apreensão é 

ilícita por derivação.  
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A nova redação do art. 157, § 1º, do CPP71, traz a previsão 

desta modalidade de prova ilícita, e também a sua proibição:  

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.  
 

Apesar da proibição da utilização das provas ilícitas por 

derivação, o CPP trouxe duas exceções, que são: a) quando não houver o 

nexo de causalidade entre a prova ilícita e a lícita; b) quando a prova (derivada) 

puder ser obtida por outra maneira ou por uma fonte independente da primeira. 

O próprio artigo (157, § 2º, do CPP72) traz o conceito de fonte 

independente, sendo considerada “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”. 

Assim, se não ficar demonstrado que a prova lícita derivou de 

uma prova ilícita (que possuam nexo de causalidade) não há que se falar em 

derivação ou contaminação. Da mesma forma, se uma prova lícita for obtida 

através de uma prova ilícita, mas, que poderia ter sido obtida por outros meios 

legais, também não há que se falar em prova ilícita por derivação, pois, a prova 

poderia ser produzida de forma independente da prova ilícita. 

Concluído os elementos gerais da prova no processo penal e 

uma pequena abordagem conceitual de provas ilícitas, passa-se ao próximo 

capítulo, onde será abordado, em específico, o princípio da proporcionalidade e 

sua relação com outros princípios Constitucionais. 

 

 

                                                 
71 BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
17/07/2009. 
72 BRASIL, Código de processo penal . Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 
31/07/2009. 
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CAPÍTULO 2  

 

 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 

 

2.1 PRINCÍPIOS E REGRAS 

Antes de adentrar no princípio da proporcionalidade é 

necessário abordar o conceito jurídico das palavras “princípios” e “regras”, bem 

como a sua distinção. 

Bonavides73 baseado no pensamento de Esser, Alexy, Dworkin 

e Crisafulli, conclui que é possível afirmar que “os princípios são normas e as 

normas compreendem igualmente os princípios e as regras”. 

Então, tem-se que existem duas espécies de normas: os 

princípios e as regras. Mas, existem algumas significativas diferenças entre 

essas duas normas, que serão assinaladas a seguir. 

Silva74 conceitua regras da seguinte forma: “Juridicamente, a 

regra traz o sentido geral: é o modo de proceder, é a imposição de forma ou a 

conduta imposta no texto legal”. 

Silva75 traz o seguinte conceito para princípios:  

[...] princípios revelam o conjunto de regras ou preceitos, que 
se fixam para servir de norma a toda espécie da ação jurídica, 
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação 
jurídica.  
 [...] 
Indicam o alicerce do Direito. 

                                                 
73 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, 
p.271. 
74 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia 
Carvaho – Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p.1187. 
75 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia 
Carvaho – Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p.1095. 
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E, nesta acepção, não compreendem somente os fundamentos 
jurídicos, legalmente instituídos, mas todo o axioma jurídico 
derivado da cultura jurídica universal. 
[...] 
Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, 
porque servem de base ao Direito, são tidos como preceitos 
fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos. 

Primeiramente, é possível observar no conceito das palavras 

algumas diferenças, pois, as regras são normas de imposição de conduta 

previstas no texto legal. Já os princípios são normas que servem de base para 

todo o Direito, podendo estar previstos em algum texto legal ou não, como 

explica Bonavides76, que em certa fase de elaboração doutrinária os princípios 

repartem-se em duas categorias: 

[...] a dos que assumem a caráter de idéias jurídicas 
norteadoras, postulando concretização na lei e na 
jurisprudência, e a dos que, não sendo apenas ratio legis, mas 
também, lex, se cristalizam desse modo, consoante Larenz 
assinala, numa regra jurídica de aplicação imediata. 
 

De acordo com Espíndola77, a primeira distinção entre 

princípios e regras reconhecida, proposta por Boulanger, trata das 

generalidades dessas duas espécies de normas:  

[...] a generalidade da regra jurídica não deve entender da 
mesma maneira que a generalidade de um princípio. [...] a 
regra é geral porque estabelecida para um número 
indeterminado de atos ou fatos. Isso não obstante, ela é 
especial na medida em que regula senão tais atos ou tais fatos: 
é editada para ser aplicada a uma situação jurídica 
determinada. Já o princípio, ao contrário, é geral porque 
comporta uma série indefinida de aplicações. 
 

As regras possuem um aspecto geral porque pode incidir sobre 

vários atos ou fatos, mas é feita para uma determinada situação jurídica. Os 

princípios são gerais porque podem ser aplicados a várias situações jurídicas. 

                                                 
76 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, 
p.272. 
77 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais : elementos teóricos 
para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 64. 
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Pacheco78 traz o pensamento de Ronald Dworkin, o qual 

estabeleceu dois critérios para diferenciar as duas normas: o do tudo ou nada e 

da dimensão de peso. O critério do tudo ou nada significa que as regras 

jurídicas são ou não aplicáveis por completo, ou seja, dada uma situação 

concreta, se presente os pressupostos aos quais a regra se refira (a regra é 

válida), esta deve ser aplicada.  Já os princípios não são aplicáveis de 

imediato, mas dependem de condições que tornem sua aplicação necessária. 

Sobre o critério da dimensão de peso Dworkin79 explica: 

Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – 
a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se 
intercruzam (por exemplo, a política de proteção aos 
compradores de automóveis se opõe aos princípios de 
liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito tem de 
levar em conta a força relativa de cada um. Esta não poder ser, 
por certo, uma mensuração exata e o julgamento que 
determina que um princípio ou uma política particular é mais 
importante que outra frequentemente será objeto de 
controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma parte 
integrante do conceito de um princípio, de modo que faz 
sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é. 
 

Assim, o critério da dimensão do peso ou importância quer 

dizer que os princípios possuem variados grau de importância diante de um 

caso concreto, ou seja, um princípio pode ter um peso maior em um 

determinado caso e em outro ter um peso menor. Já as regras não possuem 

essa diferença, pois, se uma regra é mais importante que a outra, é aquela 

regra que vai ser aplicada. 

Nesse sentido, há também, a problemática dos conflitos de 

normas que Braga80 esclarece:  

[...] em caso de conflitos, as regras se excluem, através da 
cláusula de exceção, ou são invalidadas, e os princípios são 

                                                 
78 PACHECO, Denílson Feitosa. O princípio da proporcionalidade no direito process ual 
penal brasileiro . Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007, p. 46-50. 
79 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério . Trad. Nelson Boeira, São Paulo: Martins 
Fontes , 2002, p. 35-36. apud PACHECO, Denílson Feitosa. O princípio da 
proporcionalidade no direito processual penal brasi leiro . Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Júris, 2007, p. 48-49. 
80 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 43. 
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sopesados, havendo a primazia do que tiver maior importância 
no caso concreto, sem que qualquer deles seja excluído do 
ordenamento jurídico. 

Para Alexy81, existem conflitos de regras e colisões de 

princípios. Os conflitos de regras se concluem na dimensão da validez (se há 

conflito entre duas regras uma é válida e a outra não), e a colisão de princípios 

se conclui na dimensão do peso (se há colisão entre dois princípios, os dois 

são válidos, mas aplica-se o que tiver o maior peso, naquele caso). 

Alexy82 traz outra diferença, na qual os princípios são 

mandados de otimização: 

O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é 
que os princípios são normas que ordenam que algo seja 
realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades 
jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são 
mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato 
de que podem ser cumpridos em diferente grau e que a medida 
devida de seu cumprimento não somente depende das 
possibilidades reais senão também das jurídicas. O âmbito das 
possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 
opostos. 
Ao contrário, as regras são normas que somente podem ser 
cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então deve fazer-se 
exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, 
as regras contêm determinações no âmbito do fática e 
juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre 
regras e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma é 
uma regra ou um princípio. 
 

Nesta concepção, os princípios são considerados mandados 

de otimização, pois, podem ser cumpridos em diferentes graus, estando 

presente às possibilidades reais e jurídicas, devem ser aplicados na maior 

medida possível. 

                                                 
81 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales . 2. reimpr. Madrid: Centro de 
Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 81-82. apud PACHECO, Denílson Feitosa. O 
princípio da proporcionalidade no direito processua l penal brasileiro . Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Júris, 2007, p. 52-53. 
82 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales . 2. reimpr. Madrid: Centro de 
Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 86-87. apud PACHECO, Denílson Feitosa. O 
princípio da proporcionalidade no direito processua l penal brasileiro . Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Júris, 2007, p. 51. 
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Ávila83 faz uma crítica aos critérios de Dworkin e Alexy, depois 

traz sua definição de regras de princípios: 

As regras são normas imediatamente descritivas, 
primariamente retrospectivas e com pretensão de 
decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade 
que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual 
da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, 
primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de 
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 
havida como necessária à sua promoção. 
 

A seguir ele explica que as regras são imediatamente 

descritivas porque estabelecem obrigações (direitos e deveres), proibições, 

mediante a descrição da conduta a ser cumprida, tendo como característica a 

“previsão do comportamento”. Os princípios são imediatamente finalísticos 

porque a sua graduação ou aplicação dependem dos efeitos decorrentes de 

uma situação que comporte os pressupostos necessários, tendo como 

característica a “determinação da realização de um fim juridicamente 

relevante”. 

Dando continuidade, ele esclarece que as regras são 

primariamente retrospectivas, pois, trazem nas normas regulamentação para 

condutas pré-estabelecidas, já conhecidas pelo legislador; possuem pretensão 

de decidibilidade e abrangência, porque pretendem abranger todos os aspectos 

relevantes para a tomada de decisão (julgamento), tem a intenção de gerar 

solução específica para a situação (fato/conflito). Os princípios são 

primariamente prospectivos porque determinam um estado de coisa a ser 

construído; e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, pois, 

abrangem apenas uma parte da decisão, sendo utilizado para contribuir 

                                                 
83 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos  princípios . 2 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 70, apud PACHECO, Denílson Feitosa. O princípio da 
proporcionalidade no direito processual penal brasi leiro . Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Júris, 2007, p. 66. 
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(complementar), ao lado de outras razões, para a tomada de decisão 

(julgamento). 

Muitas são as teorias e argumentos para distinguir regras de 

princípios, porém, Canotilho traz alguns critérios (alguns até baseados nos 

autores já citados) para essa distinção que tem sido muito utilizado por vários 

juristas nacionais. 

Braga84 em sua obra traz essa importante lição de Canotilho, 

apontando os seguintes critérios ou graus para distinção entre princípios e 

regras: 

a) abstração – os primeiros são altamente abstratos e vagos, 
enquanto as segundas possuem menor grau de abstração; 
b) determinabilidade – enquanto os princípios, em virtude do 
seu alto grau de vagueza e indeterminação, necessitam ser 
concretizados através de outras normas, as regras possuem 
aplicação direta e imediata, sendo mais fácil apontar a 
ocorrência de violação a um princípio do que definir-lhe o 
conteúdo, pois o seu raio de atuação é maior do que a das 
regras; 
c) fundamentalidade no sistema – os princípios fundamentam 
todo o ordenamento jurídico, e, por isso, possuem maior 
importância que as regras, preponderando sobre estas, 
portanto; 
d) proximidade da idéia de direito – os princípios são baseados 
no ideal de justiça, tendo acentuada carga valorativa, enquanto 
as regras possuem conteúdo funcional; 
e) natureza normogenética – as regras decorrem dos 
princípios. 
 

Diante de toda a exposição apresentada sobre as diferenças 

entre regras e princípios, pode-se dizer que os princípios, de uma forma geral, 

são mais abstratos, possuem vários graus de concretização, podem coexistir 

(mesmo quando se colidirem) e possuem uma importância maior do que as 

regras, pois, fundamentam todo o ordenamento jurídico, ou seja, até as 

próprias regras. 

 

                                                 
84 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 40. 
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2.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Primeiramente é necessário fazer uma breve distinção entre os 

princípios gerais do direito e os princípios constitucionais. 

Os princípios gerais do direito de acordo com Luiz Braga85 são: 

[...] enunciações normativas de valor genérico, que 
condicionam e orientam a compreensão do ordenamento 
jurídico em sua aplicação e integração ou mesmo para a 
elaboração de novas normas. 
Se originam num sentido de conveniência ou oportunidade que 
tanto no ambiente forense como na comunidade se 
desenvolvem com o tempo. 
Representam a manifestação do próprio espírito de uma 
legislação. 

Espíndola86 ensina que os princípios gerais do direito são 

“posições descritivas (e não normativas), através das quais os juristas referem, 

de maneira sintética, o conteúdo e grandes tendências do direito positivo”. 

Desta forma, tem-se que os princípios gerais do direito são 

enunciados gerais e com grande carga valorativa, que orientam na definição, 

interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico. 

Esses princípios podem ser normativos (positivados) ou não. 

Quando positivados, passam a integrar um sistema jurídico, sendo regrado em 

um texto legal. Mas, também, existem princípios gerais do direito que são 

alicerces de algum ramo do direito, por exemplo, o Direito Constitucional, e, 

que, mesmo não descritos na norma, são adotados pela doutrina e 

jurisprudência. 

Neste sentido, a lição de Bonavides87: 

                                                 
85 BRAGA, Wladimir Flávio Luiz. Princípios gerais do direito . Disponível em: 
<http://www.fdc.br/Artigos/..%5CArquivos%5CArtigos%5C14%5CPrincipiosGeraisDireito.pdf> 
Acesso em 10/09/2009. 
86 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais : elementos teóricos 
para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 52. 
87 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, 
p.289-290. 
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O ponto central da grande transformação por que passam os 
princípios reside, em rigor, no caráter e no lugar de sua 
normatividade, depois que esta, inconcussamente proclamada 
e reconhecida pela doutrina mais moderna, salta dos Códigos, 
onde os princípios eram fontes de mero teor supletório, para as 
Constituições, onde em nossos dias se convertem em 
fundamento de toda a ordem jurídica, na qualidade de 
princípios constitucionais. 
 
Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, 
sendo normas, se tornam, doravante, as normas supremas do 
ordenamento. Servindo de pautas ou critérios por excelência 
para a avaliação de todos os conteúdos normativos, os 
princípios, desde sua constitucionalização, que é ao mesmo 
passo positivação no mais alto grau, recebem como instancia 
valorativa máxima categoria constitucional, rodeada do 
prestígio e da hegemonia que se confere às normas inseridas 
na Lei das Leis. 
 

É neste contexto que nascem os princípios gerais do direito 

constitucional, quando um princípio geral do direito é adotado pela 

Constituição, mesmo que não esteja expresso na mesma, este princípio 

adquire maior valor, como fundamento do sistema jurídico. 

Interessante, neste momento, trazer um breve conceito de 

Constituição, que nas palavras de Canotilho88 define-se: 

[...] a Constituição é, [...] uma lei, configurando a forma 
típica de qualquer lei, compartilhando com as leis em 
geral um certo número de características (forma escrita, 
redação articulada, publicação oficial etc). Mas também, é 
uma lei diferente das outras: é uma lei específica, já que o 
poder que a gera e o processo que a veicula são tidos 
como constituintes, assim como o poder e os processos 
que a reformam são tidos como constituídos, por ela 
mesma; é uma lei necessária, no sentido de que não pode 
ser dispensada ou revogada, mas apenas modificada; é 
uma lei hierarquicamente superior – a lei fundamental, a 
lei básica – que se encontra no vértice da ordem jurídica, 
à qual todas as leis têm de submeter-se; é uma lei 
constitucional, pois, em princípio, ela detém o monopólio 
das normas constitucionais.  
 

                                                 
88 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos da Constituição . Coimbra: Almedina, 
1991, p. 40, apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais . 2ª ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 100.  
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Se a Constituição é a lei fundamental do ordenamento jurídico, 

é lógico afirmar que os princípios contidos nela são os norteadores 

fundamentais, tanto da carta Magna, como de todo o sistema jurídico. 

Muitos autores, como Barroso89, entendem que os princípios da 

Constituição são aqueles que estão previstos no seu próprio texto, e que 

existem outros princípios que interferem na ordem jurídica, mas não estão 

expressos. Nas palavras do autor supracitado: 

Os princípios instrumentais de interpretação constitucional 
constituem premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas 
que devem anteceder, no processo intelectual do intérprete, a 
solução concreta da questão posta. Nenhum deles encontra-se 
expresso no texto da Constituição, mas são reconhecidos 
pacificamente pela doutrina e pela jurisprudência. 
 

Barroso90 cita os principais princípios instrumentais de 

interpretação da Constituição, são eles: o princípio da supremacia da 

Constituição; princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do 

poder público; princípio da interpretação conforme a Constituição; princípio da 

unidade da Constituição; princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade; e 

o princípio da efetividade. 

Ao mesmo tempo, para Carmem Rocha91 os princípios 

constitucionais são: 

[...] os conteúdos primários diretores do sistema jurídico-
normativo fundamental de um Estado. Dotados de originalidade 
e superioridade material sobre todos os conteúdos que formam 
o ordenamento constitucional, os valores firmados pela 
sociedade são transformados pelo Direito em princípios. 
Adotados pelo constituinte, sedimentam-se nas normas, 
tornando-se, então, pilares que informam e conformam o 
Direito que rege as relações jurídicas no Estado. São eles 

                                                 
89 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformada. 6 ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 370. 
90 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformada. 6 ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 370-374. 
91 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública . 
Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 308, apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios 
constitucionais: elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente 
adequada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 76. 
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assim as colunas mestras da grande construção do Direito, 
cujos fundamentos se afirmam no sistema constitucional [...]. 
 

Os princípios constitucionais (positivados) são normas que 

estão presentes na Constituição que servem de base, fundamento, alicerce 

para todo o ordenamento jurídico.  

Existem, também, os princípios constitucionais que não estão 

expressamente descritos na norma constitucional, mas que fazem parte da 

ciência jurídica no plano teórico e são incorporados ao Direito através da 

doutrina e da jurisprudência. 

Antes de encerrar este tema, é interessante fazer uma 

pequena distinção entre princípios gerais do Direito Constitucional e os 

princípios constitucionais fundamentais. 

Sobre isto, Afonso da Silva92 explica que os princípios 

constitucionais fundamentais integram o Direito Constitucional positivo, e 

continua: 

[...] traduzindo-se em normas fundamentais, normas-síntese ou 
norma-matriz, que explicitam as valorações políticas 
fundamentais do legislador constituinte, normas que contêm as 
decisões políticas fundamentais que o constituinte acolheu no 
documento constitucional. Os princípios gerais formam temas 
de uma teoria geral do Direito Constitucional, por envolver 
conceitos gerais, relações, objetos, que podem ter seu estudo 
destacado da dogmática jurídico-constitucional. 
 

Os princípios fundamentais da Constituição, descritos no título 

um da Carta Magna, expressam as principais decisões políticas no âmbito do 

Estado, sua estrutural essencial. Como exemplo: a forma, o regime e o sistema 

de governo, forma de Estado, os objetivos da República, os princípios que 

regem as relações internacionais, e um dos mais importantes, o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88). 

 

                                                 
92 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo . 29 ed., rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 95. 
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2.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu título dois os 

direitos e garantias fundamentais. Vai do art. 5º ao art.17, tratando de diversas 

matérias, apontadas como as mais importantes para o indivíduo, divididas em 

cinco capítulos: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos 

sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos, e dos partidos políticos. 

Afonso da Silva93 discorre sobre o conceito dos direitos 

fundamentais afirmando que a expressão mais adequada é direitos 

fundamentais do homem, e dá seus motivos: 

[...] porque, além de referir-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada 
ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do 
direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele 
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual 
de todas as pessoas. 
 

O mesmo autor caracteriza os direitos fundamentais como 

históricos, inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. Ou seja, são direitos 

que surgem e modificam-se conforme a evolução histórica; são intransferíveis, 

inegociáveis, indisponíveis; não prescrevem; e não são passíveis de renuncia. 

Gilmar Mendes94 também define os direitos fundamentais: 

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos 
subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional 
objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais 
outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus 
interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão 
como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, 
os direitos fundamentais – tanto aqueles que não asseguram, 
primariamente, um direito subjetivo quanto aqueloutros, 
concebidos como garantias individuais – forma a base do 
ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático. 
 

                                                 
93 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo . 29 ed., rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 178. 
94 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constituciona lidade , 3 
ed, 2004, p. 2, apud BARROS, Janete Ricken Lopes de. Direitos fundamentais como direitos 
subjetivos. Artigo publicado no Jus Navegandi, 2009. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13032&p=1>. Acesso em 11/09/2009. 
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Os direitos fundamentais são aqueles direitos inerentes ao ser 

humano, que limitam e impõe ao Estado o seu respeito e cumprimento. São 

direitos que asseguram, principalmente, a liberdade, a igualdade, a segurança, 

a propriedade e a convivência digna para todas as pessoas. 

Com o passar dos tempos e a evolução da ciência jurídica, os 

direitos fundamentais adquiriram uma nova concepção de universalidade, que 

os colocou, conforme Bonavides95, “num grau mais alto de juridicidade, 

concretude, positividade e eficácia”. 

 

2.4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

2.4.1 UM BREVE HISTÓRICO 

O princípio da proporcionalidade não possui um conceito 

uniformizado, claro e unânime. Existem várias interpretações a respeito deste 

princípio, muitas que trazem o princípio da razoabilidade ou o princípio do 

devido processo legal como seus sinônimos. Desta forma, para alcançar um 

significado (mais próximo) do princípio da proporcionalidade é fundamental a 

análise, mesmo que breve, da evolução histórica deste princípio. 

Começando por Aristóteles96 que defendia uma justiça 

distributiva baseada na equidade e prudência, afirmando que a “justiça realiza 

um certo tipo de proporção”. Conclui que o proporcional é o justo, e que injusto 

seria não aceitar essa proporção.  

Com base na citação acima se verifica que Aristóteles já falava 

em proporcionalidade, não como princípio, mas como forma (fórmula) de 

alcançar a justiça. 

                                                 
95 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, 
p. 573. 
96 ARISTÓTELES, Da justiça . In: ___. Obra jurídica. São Paulo: Ícone, 1997. Livro I (livro V da 
Ética a Nicômano), p. 20-21, apud BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.  Curitiba: Juruá, 2009, p. 91. 
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Em meados de 1850, na França, conforme Braga97 ensina, a 

idéia de proporcionalidade surgiu nas ações contra o excesso de poder, e 

desenvolveu-se em virtude da necessidade de coibir a torpeza dos agentes 

estatais. Nesse sentido o autor destaca: 

[...] a idéia inicial de proporcionalidade (não expressa) foi 
vinculada à de limitação administrativa, e se desenvolveu 
através da jurisprudência do Conselho de Estado nos recours 
pours excès de pouvoir, onde a doutrina do dètournement de 
pouvoir ou teoria do desvio de poder tomou fôlego, 
disseminando a idéia de que os atos administrativos poderiam 
ser controlados, nos casos de desvio de finalidade. 
 

No direito francês, este princípio foi utilizado no início como 

forma de limitar o poder administrativo. Mais tarde, a jurisprudência francesa foi 

se direcionando no sentido da ponderação do custo-benefício, surgindo, a partir 

daí, uma manifestação concreta do princípio da proporcionalidade.  

Bonavides98 afirma com segurança que a “Alemanha é o pais 

onde o princípio da proporcionalidade deitou raízes mais profundas, tanto na 

doutrina como na jurisprudência”. E ainda, afirma que foi lá que começaram a 

dar importância à sua natureza de princípio constitucional, embora a introdução 

deste princípio no Direito Constitucional tenha ocorrido primeiro na Suíça. 

Apesar da Alemanha se destacar com o desenvolvimento deste 

princípio no Direito Constitucional, foi no Direito Administrativo, assim como na 

França, que este princípio surgiu e esteve, por muito tempo, atrelado. 

Neste sentido, o princípio da proporcionalidade estava 

relacionado com o Poder de Polícia Administrativa, e conforme Ferraz99 atuava 

da seguinte forma: 

Nessa esfera, exigia-se que a intervenção administrativa fosse 
proporcional à situação fática, na exata medida em que deveria 

                                                 
97 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 95. 
98 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, 
p. 407. 
99 FERRAZ, Leonardo de Araújo. Da teoria à Crítica. Princípio da proporcionalidade : uma 
visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Editora 
Dictum, 2009, p. 82. 
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circunscrever a limitação da liberdade individual ao 
estritamente necessário, em suma, deveria adotar medidas 
necessárias para alcançar determinado fim legitimo a ser 
perseguido pelo Estado. 
 

Apesar de toda a discussão teórica sobre a proporcionalidade 

relacionada com o Poder Administrativo, foi depois da Segunda Guerra Mundial 

que este princípio atingiu seu caráter constitucional sendo largamente aplicado 

no Tribunal Constitucional.  

Assim explica Ferraz: 

Todo esse contexto teórico de sedimentação da noção de 
proporcionalidade propiciou, no cenário pós-guerra, um fértil 
campo para seu desenvolvimento no Direito Constitucional, 
tanto na doutrina, como na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Alemão, ávido por minimizar e amenizar as 
conseqüências nefastas de uma guerra perdida em uma 
sociedade órfã e moralmente aniquilada. Em um primeiro 
momento, portanto, a noção de proporcionalidade – note-se: 
ainda sem a formulação teórica desenvolvida pó Robert Alexy 
esteve indelevelmente identificada com o conceito de proibição 
de excesso, na exata medida em que era entendida como um 
mecanismo de controle do excesso dos poderes estatais. 
 

Conforme Bonavides100 cita, houve dois julgamentos célebres, 

o “Lüth-Urteil” e o “Apotheken-Urteil”, onde o Tribunal de Karlsruhe firmou 

posição interpretativa sobre direitos fundamentais, inserindo a aplicação do 

princípio da proporcionalidade em matéria constitucional da mais alta 

relevância. No primeiro caso, relativo ao direito de opinião, refere-se ao 

exercício de uma liberdade com caráter de garantia institucional; no segundo 

caso, relativo ao livre exercício da profissão, refere-se às limitações que lhe 

são possíveis aplicar. 

Bonavides101 esclarece: 

Na tradição do Lüth-Urteil deve o titular do direito fundamental 
demonstrar o valor de sua ação, ao passo que no Apotheken-
Urteil é ao Estado que cabe justificar por que interveio. Em 

                                                 
100 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 408. 
101 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 409. 
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conseqüência, na tradição Lüth-Urteil faz-se relevante para a 
distinção de vários graus a qualidade do direito fundamental; já 
no Apotheken-Urteil, importa a intensidade da intervenção 
estatal. 
 

Com o exposto acima, pode-se verificar que o Tribunal 

Constitucional deu interpretações divergentes quanto ao conceito e fixação de 

um conteúdo teórico referente ao princípio da proporcionalidade. E não foi só 

nestes casos, mas por muito tempo o Tribunal divergiu, não fixando uma 

interpretação única. 

Ainda nas palavras de Bonavides102, foi com a decisão em um 

julgamento sobre armazenagem de petróleo em 16 de março de 1971 que 

“pela primeira vez aquela Corte se houve com clareza acerca de seu 

entendimento sobre a natureza e essência do princípio da proporcionalidade, 

ao defini-lo numa fórmula feliz, concisa e lapidar”. A decisão tem o seguinte 

teor: 

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e 
necessário para alcançar o objetivo procurado. O meio é 
adequado quando com seu auxílio se pode alcançar o 
resultado desejado; é necessário, quando o legislador não 
poderia ter escolhido um outro meio, igualmente eficaz, mas 
que não limitasse ou limitasse da maneira menos sensível o 
direito fundamental. 
 
 

Nesse julgado já é possível observar o surgimento dos 

elementos do princípio da proporcionalidade, e assim, como afirma a doutrina 

os seus subprincípios são: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. 

Nesse sentido, Ferraz103 aduz: 

Fundamental, ainda, para que seja compreendida a 
estruturação do princípio da proporcionalidade, ter em mente 

                                                 
102 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 409-410. 
103 FERRAZ, Leonardo de Araújo. Da teoria à Crítica. Princípio da proporcionalidade : uma 
visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Editora 
Dictum, 2009, p. 86. 
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que na ocorrência de uma colisão entre direitos (fundamentais) 
– que implica em intervenção e restrição desses direitos – é 
necessária a pressuposição de uma relação entre meio e fim, 
sendo que o fim é o objetivo e o meio, a própria decisão 
normativa (legislativa, administrativa, judicial ou contratual) 
limitadora que torna possível a obtenção de fim almejado. O 
princípio da proporcionalidade ordena, então, que a relação 
entre fim que se pretende alcançar e o meio utilizado seja 
adequada, necessária e proporcional. 
 

Na mesma corrente, Braga104 explica que adequação ou 

conformidade “é a correspondência entre meio e finalidade”; exigibilidade ou 

necessidade é a “escolha do meio mais suave” - sendo esses dois primeiros 

elementos verificados diante das possibilidades fáticas; e proporcionalidade em 

sentido estrito significa que “as vantagens da medida devem superar os 

sacrifícios” – sendo este último elemento verificado com base nas 

possibilidades jurídicas, “observando-se sempre que a efetivação de um 

princípio não pode gerar o aniquilamento de outro”. 

Na continuação do pensamento, a autora esclarece que os 

“elementos devem ser atendidos concomitantemente, pois somente através da 

trifásica aplicação, pode ser concretizado, eis que, insatisfeito qualquer 

daqueles, a medida ou ato será considerado (a) desproporcional”. 

Ainda sobre os elementos do princípio da proporcionalidade 

Bonavides105 explica que primeiro deve-se analisar a adequação (validade) do 

fim, se a medida representa o “meio certo para levar a cabo um fim baseado no 

interesse público”; em seguida deve ser analisada a necessidade da medida, 

sendo que “a medida não há de exceder os limites indispensáveis à 

conservação do fim legítimo que se almeja”; e por último o terceiro elemento é 

a própria proporcionalidade, tomada estricto sensu, onde a “escolha recai sobre 

o meio ou os meios que, no caso específico, levarem mais em conta o conjunto 

de interesses em jogo”. 

                                                 
104 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 110. 
105 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 396-397. 
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Assim, pode-se afirmar que na Alemanha o princípio da 

proporcionalidade foi muito discutido, principalmente como matéria 

constitucional, tendo sido delimitado quando estabelecido seus três 

subprincípios que são a adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. Esses elementos devem ser verificados ao aplicar o princípio da 

proporcionalidade, faltando qualquer um deles haveria impossibilidade da sua 

aplicação e o ato seria considerado desproporcional. 

 

2.4.1.1 Evolução teórica no Brasil 

No Brasil, a norma constitucional não traz expressamente o 

princípio da proporcionalidade, mas há muitas teorias que defendem que este 

princípio encontra-se implícito no texto constitucional vigente, uns alegam que 

deriva do Estado de Direito, outros do princípio da igualdade ou até do princípio 

do devido processo legal.  

Bonavides106 afirma que a proporcionalidade no Brasil “existe 

como norma esparsa no texto constitucional” e que sua noção é baseada no 

princípio da igualdade, e ainda, aduz: 

O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito 
positivo em nosso ordenamento constitucional. Embora não 
haja sido ainda formulado como “norma jurídica global”, flui do 
espírito que anima em toda sua extensão e profundidade o § 2º 
do art. 5º, o qual abrange a parte não-escrita ou não expressa 
dos direitos e garantias da Constituição, a saber, aqueles 
direitos e garantias cujo fundamento decorre da natureza do 
regime, da essência impostergável do Estado de Direito e dos 
princípios que este consagra e que fazem inviolável a unidade 
da Constituição. 
 
Poder-se-á enfim dizer, a esta altura, que 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 poder do Estado 
no quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de 
autoridade. A ele não poderia ficar estranho, pois, o Direito 
Constitucional brasileiro. Sendo, como é, princípio que abrange 
direta ou indiretamente o exercício da liberdade e dos direitos 

                                                 
106 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 434-436. 
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fundamentais, mister se faz proclamar a força cogente de sua 
normatividade. 

Desta forma, para o autor citado acima, o princípio da 

proporcionalidade faz parte do Direito Constitucional brasileiro, mesmo que não 

expresso na Carta Magna, mas como princípio implícito que tem como 

fundamento o Estado de Direito e o princípio da igualdade. Regra que limita o 

poder do Estado com relação aos direitos fundamentais. 

Por outro lado, Stumm107 entende que o princípio da 

proporcionalidade tem fundamento no princípio do devido processo legal 

substancial: 

A fundamentação do princípio da proporcionalidade, no nosso 
sistema, é realizada pelo princípio constitucional expresso do 
devido processo legal. Importa aqui a sua ênfase substantiva, 
em que há a preocupação com a igual proteção dos direitos do 
homem e os interesses da comunidade quando confrontados. 
O núcleo essencial dos direitos fundamentais deve sempre ser 
resguardado de arbitrariedades, ou de excessos cometidos 
contra eles. 
Nesse sentido, tem o princípio da proporcionalidade um papel 
importantíssimo para a racionalidade do Estado de Direito: a 
garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Nesse 
contexto, o princípio do devido processo legal tem a sua razão 
de existência no Estado de Direito e é procedimentalizado pelo 
princípio da proporcionalidade, que é um princípio jurídico-
material. 
 

Já Guerra Filho108, aduz que o princípio da proporcionalidade 

não deriva ou depende de qualquer outro princípio, e sim é um princípio 

constitucional independente: 

A ausência de uma referência explícita ao princípio no texto da 
nova Carta não representa nenhum obstáculo ao 
reconhecimento de sua existência positiva, pois ao qualificá-lo 
como “norma fundamental”, nos termos da Teoria Pura 
Kelseniana, se lhe atribui o caráter ubíquo de norma a um só 

                                                 
107 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constituc ional 
brasileiro . Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1995, p. 173, apud PACHECO, 
Denílson Feitosa. O princípio da proporcionalidade no direito process ual penal brasileiro . 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007, p. 77. 
108 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais . São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 2001, p. 64 e 83-84, apud PACHECO, Denílson Feitosa. O 
princípio da proporcionalidade no direito processual penal brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Júris, 2007, p. 79. 
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tempo “posta” (positivada) e “pressuposta” (na concepção 
instauradora da base constitucional sobre a qual repousa o 
ordenamento jurídico como um todo). Por isso, haveria mesmo 
uma incompatibilidade sua com uma prescrição na forma de 
uma proposição normativa, pois, trata-se de um princípio 
denominado “aberto” por LARENZ (1995, p. 308s), em 
contraposição àqueles formulados normativamente 
(rechtssatzförmige Prinzipien). 
Em conseqüência desse posicionamento, não se mostra 
necessário, nem mesmo correto, procurar derivar o princípio da 
proporcionalidade de um outro qualquer [...]. Aí haveria, na 
verdade, um enfoque distorcido da questão, pois, a opção do 
legislador constituinte brasileiro por um “Estado Democrático 
de Direito” (art. 1º), com objetivos que na prática se conflitam 
(art. 3º), bem como pela consagração de um elenco 
extensíssimo de direitos fundamentais (art. 5º), co-implica na 
adoção de um princípio regulador dos conflitos na aplicação 
dos demais e, ao mesmo tempo, voltado para a proteção 
daqueles direitos. 
 

De outro modo, Mello109 se posiciona no sentido de que o 

princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade são sinônimos, 

nas suas palavras: “em rigor, o princípio da proporcionalidade não é senão 

faceta do princípio da razoabilidade”. 

Por fim, Ávila arremata: 

Consiste numa condição normativa, isto é, instituída pelo 
próprio Direito para a sua devida aplicação. Sem obediência ao 
dever de proporcionalidade não há a devida realização integral 
dos bens juridicamente resguardados. 
[...] 
O dever de proporcionalidade é o dever de atribuir uma 
proporção ínsita à idéia de relação. O Direito tutela bens que se 
dirigem a finalidades muitas vezes antagônicas, cuja 
concretização exige, porque há correlação, uma ponderação 
dialética ou proporção. 
 

Assim, observa-se que na doutrina brasileira não há consenso 

quanto à fundamentação do princípio da proporcionalidade, mas o que todos 

acabam por defender é que este princípio apesar de não estar expresso na 

Constituição, ele se encontra implícito em seu texto. Possui grande importância 

no Direito para limitar o poder do Estado, bem como para resolver colisão entre 

                                                 
109 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo . 18 ed. rev. atual. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 103. 
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princípios fundamentais. Deve ser tratado como princípio constitucional, 

preceito de interpretação e aplicação de direitos ou princípios fundamentais. 

Muitos juristas brasileiros exaltam a importância e a 

complexidade deste princípio, mas durante muito tempo este princípio foi 

utilizado pela Corte Suprema de maneira diversa da que a doutrina teoriza, 

principalmente, pela teoria alemã (proibição e excessos) com seus 

subprincípios. Muitos utilizam a terminologia “princípio da proporcionalidade” 

para descrever, na verdade, outros princípios como razoabilidade, devido 

processo legal, etc. 

Nesse sentido, Ferraz110 afirma: 

[...] 
Isso porque, quase sempre, não existe sequer menção, seja 
ela explícita ou mesmo implícita, a qualquer dos subprincípios 
ou máximas parciais do princípio da proporcionalidade. Sendo 
assim [...] a babel terminológico-conceitual [...] apurada nos 
arestos do nosso Excelso Pretório, não conduz a uma 
unicidade de tratamento que um maior rigor científico exige, a 
ponto de Luiz Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 31), com razão, 
aduzir que “[...] o recurso è regra da proporcionalidade na 
jurisprudência do STF, pouco ou nada acrescenta à discussão 
[...]” acerca da utilização do princípio no Brasil.  
 

No mesmo sentido, Ferraz111 exemplifica com vários julgados a 

variação de terminologia e de maneiras (para ele errônea) de aplicação do 

princípio da proporcionalidade. Afirma que grande parte da doutrina brasileira 

aponta o RE 18331/SP de 21 de setembro de 1951 (tratava-se de 

inconstitucionalidade de Lei Municipal) como o marco da introdução deste 

princípio pela Corte Suprema, mas que neste julgado não foi feito sequer 

referência à necessidade de coibir o abuso pelo legislador. Em poucos julgados 

há o comprometimento com os subprincípios da proporcionalidade, como é o 

caso do RE 413.882/SC, onde o Ministro Gilmar Mendes analisou-os. 

                                                 
110 FERRAZ, Leonardo de Araújo. Da teoria à Crítica. Princípio da proporcionalidade : uma 
visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Editora 
Dictum, 2009, p.102-103. 
111 FERRAZ, Leonardo de Araújo. Da teoria à Crítica. Princípio da proporcionalidade : uma 
visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Editora 
Dictum, 2009, p.103-111. 
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Ao final o autor conclui: 

Portanto, como se pode observar pelos exemplos 
apresentados, com raríssimas exceções, a utilização do 
princípio da proporcionalidade em sua formulação teórica, tal 
qual preconizada por Alexy (1993), não encontra guarita na 
Jurisprudência pátria, pois não se constata o rigor 
metodológico exigido para a caracterização do princípio, 
sintetizado pela obediência a lei da ponderação e pelo exame 
seqüencial e subsidiário de suas máximas parciais. 
 

Assim, tem-se que não há unicidade na jurisprudência 

brasileira quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, sendo que este 

assunto vem sendo, cada vez mais, discutido em diversas áreas do Direito. 

 

2.4.2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988 

Como já explicado, o princípio da proporcionalidade não está 

previsto expressamente na Constituição, mas é um princípio implícito, que 

encontra respaldo em várias normas Constitucionais. 

O princípio da proporcionalidade conecta-se com vários outros 

princípios e normas presentes na Constituição. Adiante serão apresentados 

alguns destes princípios e normas. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, 

III, da CRFB/88, possui diversas interpretações e grande extensão teórica, 

dentre essas, pode-se citar a proteção dos direitos inalienáveis do homem (por 

exemplo: o direito a vida e a liberdade) e a garantia de meios fundamentais 

para o desenvolvimento de alguém como pessoa ou a proteção contra 

imposição de condições subumanas de vida. 

Quando se aplica o princípio da proporcionalidade em um caso 

de abuso de poder ou para resguardar algum direito fundamental violado, tem-

se presente a proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana que 

pretende garantir o respeito recíproco e uma existência digna. 
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Os remédios constitucionais são medidas utilizadas para tornar 

efetivo o exercício dos direitos constitucionais, atuam como instrumentos de 

defesa do cidadão contra abusos estatais. Desta forma, o princípio da 

proporcionalidade quando atua na orientação da interpretação de normas afim 

destas cumprirem com os objetivos da Constituição, bem como, para proteger 

toda vez que alguém sofrer (no caso dos remédios constitucionais: se achar na 

iminência de sofrer) lesão de algum direito por abuso de poder ou ilegalidade 

praticado por agentes públicos (Estado) acaba se confundindo com essas 

garantias constitucionais, pois, atuam concomitantemente na proteção dos 

mesmos direitos. São exemplos de remédios constitucionais: habeas corpus 

(art. 5º, LXVIII, da CRFB/88), mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da 

CRFB/88), habeas data (art. 5º, LXII), assim como o direito de petição (art. 5º, 

XXXIV, “a”, da CRFB/88). 

O princípio da isonomia é outro princípio que se acha 

diretamente associado ao princípio da proporcionalidade, pois traduz a idéia de 

“igualdade proporcional”. O princípio da isonomia (igualdade) significa tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A Constituição, ao garantir 

que todos os cidadãos serão tratados de forma eqüitativa, preconizou, além 

desta igualdade formal, tratamento diferenciado e adequação da lei às 

necessidades e peculiaridades de cada um. 

Não só princípios, mas existem várias normas da Constituição 

em que é possível verificar o princípio da proporcionalidade, como, por 

exemplo, no direito de resposta proporcional ao agravo (art. 5º, V, da 

CRFB/88); também, no âmbito penal, ao garantir a individualização das penas 

(art. 5º, XLVI, caput), está implicitamente garantido que estas serão 

proporcionais ao delito cometido. 

 

2.4.3 CONCEITO 
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Diante de toda exposição feita sobre a evolução histórica e 

teórica do princípio da proporcionalidade, faz-se possível agora trazer alguns 

conceitos (não há um conceito único e unânime) deste respeitável princípio. 

Na concepção de Barroso112 o princípio da proporcionalidade 

ou da razoabilidade (sinônimos), tem seu fundamento na idéia de devido 

processo legal substantivo e na de justiça. Para ele trata-se de um valioso 

instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público por 

atuar como indicador de como uma norma deve ser interpretada no caso 

concreto para melhor alcançar os objetivos da Constituição. 

Para Juarez Freitas113, a proporcionalidade significa “uma 

coordenação proporcional de bens, que faz às vezes de um critério orientador 

contido no próprio sistema, similarmente ao que ocorre com a concepção de 

justiça”. Em seguida o autor completa, que este é o critério que melhor cumpre 

a tarefa de otimização, pois, indica o rumo para uma solução justa, bem como 

dá sustentação para a harmonia entre normas constitucionais. 

Já para Alexy, conforme cita Braga114: 

Os princípios são mandamentos de otimização e a 
proporcionalidade, a maneira pela qual se aplica essa 
otimização no caso concreto. [...] é da própria natureza dos 
princípios que se deduz a máxima da proporcionalidade e vice-
versa. Ela decorreria do caráter otimizador das normas 
principais, pois, sua relativização somente é permitida se 
atendido este critério. 
 

Para Bonavides, conforme já citado, o princípio da 

proporcionalidade é preceito do Estado de Direito e máxima do Direito 

Constitucional, bem como regra que tolhe toda a limitação do poder do Estado 

no quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de autoridade. 

                                                 
112 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformada. 6 ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 372-373. 
113 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito . São Paulo: Malheiros, 1995, p. 
106, apud BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 97. 
114 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 97. 
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Sobre o princípio da proporcionalidade Souza115 preleciona: 

Trata-se de instrumento moderador que norteia todo o sistema 
jurídico, tendo como principal finalidade a contenção de 
excessos, apresentando-se como mecanismo apto para 
ponderar direitos, valores e interesses, quando estes se 
encontram em rota de colisão.  
 

Com base nas citações acima é possível verificar que não há 

um conceito uniformizado na doutrina. Porém, em geral, pode-se afirmar que o 

princípio da proporcionalidade pode ser elevado ao mesmo patamar de justiça, 

é garantia do indivíduo contra excessos de poder, possui função orientadora na 

interpretação e aplicação de outros princípios e normas, atuando na proteção 

dos direitos fundamentais, buscando alcançar de maneira justa os objetivos da 

Constituição.  

Não se pode esquecer, também, que o princípio da 

proporcionalidade é formado por três elementos ou subprincípios que são a 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, e sem a 

aplicação destes não haverá o fiel cumprimento dos preceitos do princípio da 

proporcionalidade. 

 

2.4.4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE 

Existe muita divergência quanto o conceito e a ligação destes 

dois princípios. Muitos doutrinadores dizem que são sinônimos, outros alegam 

que um originou-se do outro, também há os que alegam que são princípios 

autônomos. Desta forma, é importante trazer uma breve analise deste tema. 

Alguns autores diferenciam estes princípios apenas em razão 

da territorialidade, pois, o princípio da proporcionalidade surgiu na Europa e o 

princípio da razoabilidade surgiu nos Estados Unidos. 

                                                 
115 SOUZA, Sérgio Ricardo. Manual de processo penal constitucional : pós reforma de 2008. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 8.     
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Conforme Barroso116, o princípio da razoabilidade, com origem 

no direito anglo-saxão (Common Law), como face material da cláusula do due 

process of law, determina que haja uma relação lógica entre o fato (o motivo) e 

a medida adotada. Isto é, o princípio da razoabilidade enseja a verificação da 

compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e os fins visados, bem 

como a aferição da legitimidade dos fins. Para este autor, o princípio da 

proporcionalidade e o principio da razoabilidade são sinônimos. 

Da mesma forma se posiciona Mello117 afirmando: “em rigor, o 

princípio da proporcionalidade não é senão faceta do princípio da 

razoabilidade”. 

Braga118 cita vários autores e suas concepções quanto a esses 

princípios, por exemplo: para Odete Medauar, o princípio da razoabilidade está 

contido no da proporcionalidade; para José Cardozo, o princípio da 

proporcionalidade é desdobramento do princípio da razoabilidade; para Carlos 

Ari Sunfeld, a proporcionalidade é expressão quantitativa da razoabilidade.  

Entretanto, a autora defende que esses princípios são 

autônomos, sendo que a proporcionalidade envolve ponderação entre duas 

grandezas (sopesa-se os meios empregados para o alcance de determinado 

objeto), enquanto a razoabilidade tende a afastar os atos destoantes do bom 

senso aceitável pelo homem comum (observa-se a correlação entre os motivos 

e a finalidade) 119. 

Ainda de acordo com Braga120 existem seis diferenças entre o 

princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, são elas: 

a) Quanto à origem 
                                                 
116 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformada. 6 ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 218-220. 
117 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo . 18 ed. rev. atual. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 103. 
118 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 156-159. 
119 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 156. 
120 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 182-186. 
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A autora afirma que é unânime a doutrina no sentido de que a 

origem da razoabilidade é do due process of law desenvolvido na 

jurisprudência norte-americana, enquanto a proporcionalidade surgiu na 

Europa, e foi aperfeiçoada principalmente pelos alemães. 

Assim, sendo dois princípios que surgiram em territórios 

diferentes, com características e ideologias diferentes, dificilmente apresentam 

definições idênticas. 

b) Pelo fundamento 

O fundamento da razoabilidade vem do devido processo legal, 

enquanto a proporcionalidade possui outro fundamento, que a doutrina 

majoritária afirma ser do Estado de Direito. 

c) Pelo conteúdo 

Para a autora a proporcionalidade envolve a compatibilidade 

dos meios com os fins, enquanto a razoabilidade avalia a congruência dos 

motivos com a finalidade da medida. 

Além disso, a proporcionalidade possui maior importância, pois, 

tem por objetivo dar subsídio a interpretação jurídica e otimização dos direitos 

fundamentais, dando-lhe solução aos conflitos. 

d) Pelos elementos 

O princípio da proporcionalidade possui três elementos ou 

subprincípios, que são a necessidade, adequação e proporcionalidade em 

sentido estrito. A razoabilidade não possui elementos, mas a sua noção 

coincide com os aspectos da adequação e da necessidade, porém, neste caso, 

com dimensões diferentes. 

e) Pelo nível de objetividade 

No caso da razoabilidade, a noção do que é razoável é variável 

conforme o momento histórico e o lugar onde se encontra, com diferentes 
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culturas, religiões, etc. (pode variar de acordo com o senso comum). Já a 

proporcionalidade pretende dar uma noção mais objetiva, válida de modo 

perene no tempo e no espaço. 

Na proporcionalidade os critérios são predefinidos (busca-se 

uma aplicação unificada) e na razoabilidade o conteúdo é mais subjetivo, pois 

envolve a percepção do bom senso admitido por certa comunidade, que possui 

seus próprios valores e ideologias que podem ser diferentes de outra 

comunidade. 

f) Pelas funções 

A principal função do princípio da razoabilidade é a valoração 

dos atos emanados do Poder Público, para que sejam dotados de justiça, bom 

senso, razão. Avaliar se um interesse é legítimo ou não. 

Por outro lado, na proporcionalidade o aplicador deve ponderar 

dois interesses legítimos, para que sejam sopesados, a fim de que seja 

analisado qual deles deve prevalecer. 

A autora, por fim, arremata dizendo que os princípios podem 

até serem similares, porém possuem diferenças marcantes. “Além da linha de 

raciocínio diversa, o resultado não é o mesmo”. 

Desta forma, conclui-se que, o princípio da proporcionalidade 

não se confunde com o da razoabilidade, ou seja, são autônomos e que o 

princípio da proporcionalidade pretende solucionar colisão de direitos 

fundamentais, função esta que será abordada na seqüência na analise da 

admissão de provas ilícitas no processo penal brasileiro. 
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CAPÍTULO 3  

 

A POSSIBILIDADE DE ADMISSSÃO DE PROVAS ILÍCITAS NO 
PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

 

3.1 PROVAS ILÍCITAS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALID ADE 

 

Quando se trata de processo penal a apresentação das provas 

constitui elemento fundamental visto que estas embasarão o convencimento do 

Magistrado e serão utilizadas como principal fundamento da sentença. 

A prova tem seu valor, também, por ser instrumento utilizado 

para demonstrar uma verdade nos autos. Esta verdade no processo penal 

busca descobrir o verdadeiro culpado pela infração a fim do Estado poder puni-

lo.  

No processo penal, vigora o princípio da verdade real, que 

Tourinho Filho121 esclarece: 

A função punitiva do Estado deve ser dirigida àquele que, 
realmente, tenha cometido uma infração; portanto o Processo 
Penal deve tender à averiguação e descobrimento da verdade 
real, da verdade material, como fundamento da sentença. 
 

Nas palavras de Capez122, no princípio da verdade real o “juiz 

tem o dever de investigar como os fatos se passaram na realidade, não se 

conformando com a verdade formal constante dos autos”. 

Diante do princípio da verdade real o juiz não precisa ficar 

adstrito às informações constantes nos autos, e sim deve utilizar-se de vários 
                                                 
121 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. 
122 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 28. 
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elementos para alcançar (o mais próximo possível) os reais acontecimentos do 

fato para descobrir quem realmente é o culpado pela infração, podendo até 

aceitar provas contaminadas com vícios de legalidade que trazem, por 

exemplo, o verdadeiro culpado do fato. 

É justamente essa possibilidade ou não da utilização das 

provas ilícitas, que pela nova redação do CPP deverão ser desentranhadas do 

processo devido à existência de vícios no momento da sua obtenção, que vem 

sendo reiteradamente discutido. 

A Constituição Federal ao mesmo tempo em que prevê o 

princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas no processo (art. 5º, LVI), ela 

também elenca vários princípios e garantias individuais que acabam por 

colidirem.  

E é neste contexto que surge a necessidade de aplicação do 

princípio da proporcionalidade, para que seja feita uma análise do caso 

concreto e identificar qual o princípio mais importante e sobrepô-lo em relação 

aos outros.  

Entre outros princípios elencados na Constituição o direito à 

vida é o mais valioso, em seguida vem o direito à dignidade da pessoa humana 

e o da liberdade sendo estes bens jurídicos de maior importância no 

ordenamento jurídico brasileiro, por isso, a Constituição Federal os protegem 

por meio de vários princípios, os quais podem ser destacados: o do devido 

processo legal, que já engloba o do contraditório e da ampla defesa, o da 

presunção de inocência, o da legalidade etc. De tal forma, fica claro e evidente 

que esses princípios (possuem maior valor) se sobrepõem à norma 

constitucional que proíbe a utilização de prova ilícita (possui menor valor). 

A eventual possibilidade de um réu utilizar-se de uma prova 

ilícita sendo ela a única forma de provar sua inocência, pode ferir alguns 

princípios ou normas constitucionais e processuais. Mas ao analisar quais 

direitos são mais importantes, por exemplo: o princípio da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade e até da vida dessa pessoa (réu) contra o direito de 
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acusação do Estado (ter que dar uma resposta à sociedade), da segurança 

jurídica, da ampla defesa, entre outros; com base nos preceitos constitucionais, 

bem como em um dos principais fundamentos da constituição federal 

(dignidade da pessoa humana, art. 1º, III da CRFB/88) é possível aceitar a 

admissibilidade da prova ilícita no processo penal. 

Essa possibilidade de sobrepor um princípio (norma) a outro é 

postulado do princípio da proporcionalidade. Sobre este princípio, o 

ensinamento de Grinover123: 

 

A teoria, hoje dominante, da inadmissibilidade processual das 
provas ilícitas, colhidas com infringência a princípios ou normas 
constitucionais, vem, porém, atenuada por outra tendência, que 
visa corrigir possíveis distorções a que a rigidez da exclusão 
poderia levar em casos de excepcional gravidade. Trata-se do 
denominado verhaltnismassigkeit prinzip (sic), ou seja, de um 
critério de proporcionalidade, pelo qual os tribunais da então 
Alemanha Federal, sempre em caráter excepcional e em casos 
extremamente graves, têm admitido a prova ilícita, baseando-
se no princípio do equilíbrio entre valores fundamentais 
contrastantes. 

 

Desta forma, de acordo com o princípio da proporcionalidade, 

havendo conflito entre valores constitucionais, serão eles sopesados para 

verificar qual deverá preponderar no caso concreto. 

Neste sentido, o princípio da inadmissibilidade das provas 

ilícitas no processo pode ser ignorado quando estiver em conflito com outro 

princípio de maior valia, como o da liberdade.  

Confirmando este posicionamento, Prado124 aduz: 

Assim, tem como base o equilíbrio, a proporcionalidade entre 
valores contrastantes. Dessa forma, o princípio da vedação às 
provas ilícitas não deve ser visto como absoluto, sendo 
excepcionalmente relevado, sempre que estiver em jogo um 

                                                 
123 GRINOVER, Ada Pelegrini; SCARANCE FERNANDES, Antonio; GOMES  FILHO, Antonio 
Magalhães. As nulidades no processo penal . 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1992. 
124 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais 
superiores. 2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 31. 
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valor significativo, podendo um princípio de menor importância 
ceder a um de maior importância. 
 
Sabe-se que não existe hierarquia entre os princípios. Devem 
sempre ser analisados no caso concreto, atribuindo-se valor a 
cada um dos princípios envolvidos. Se existir alguma 
circunstância mais importante a ser protegida que a vedação 
ao uso das provas ilícitas, pode-se, aplicando-se este princípio 
da proporcionalidade, afastar aquela proibição. 

 

Nesse sentido já houve julgamento no STJ125 a favor da 

aplicação do princípio da proporcionalidade e da utilização de provas ilícitas: 

Constitucional e Processo Penal. Habeas Corpus. Escuta 
telefônica com ordem judicial. Réu condenado por formação de 
quadrilha armada, que se acha cumprindo pena em 
penitenciária, não tem como invocar direitos fundamentais 
próprios do homem livre para trancar ação penal (corrupção 
ativa) ou destruir gravação feita pela polícia. O inciso LVI do 
artigo 5º da Constituição, que fala ‘são inadmissíveis as provas 
obtidas por meio ilícito’, não tem conotação absoluta. Há 
sempre um substrato ético a orientar o exegeta na busca de 
valores maiores na construção da sociedade. A própria 
Constituição Federal Brasileira, que é dirigente e programática, 
oferece ao juiz, através da ‘atualização constitucional 
(verfassungsaktualisierung), base para o entendimento de que 
a cláusula constitucional invocada é relativa. A jurisprudência 
norte-americana, mencionada em precedente do Supremo 
Tribunal Federal, não é tranqüila. Sempre é invocável o 
princípio da ‘Razoabilidade’ (Reasonableness). O ‘princípio da 
exclusão das provas ilicitamente obtidas’ (Exclusionary Rule) 
também lá pede temperamentos. Ordem denegada (Acórdão 
da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJU 
de 26.02.96, p. 4.084, rel. Adhemar Maciel, autos do HC nº 
3982/RJ, v.u.). 
 
 

Além do princípio da proporcionalidade, outro motivo lógico 

para a aceitação das provas ilícitas é que não seria justo deixar alguém ser 

condenado por uma infração penal (violação ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, liberdade, presunção de inocência, etc.) quando 

                                                 
125 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, HC nº 3982/RJ , acórdão da 6ª Turma, publicado no 
DJU de 26.02.96, p. 4.084, rel. Adhemar Maciel, v.u. Disponível 
em<http://www.conjur.com.br/2008-nov-29/proibicao_prova_ilegal_nao_absoluta?pagina=5> 
Acesso em 29/04/2009. 
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é possível demonstrar sua inocência através de uma prova obtida ilicitamente 

(se esta obtenção violar princípios de menor valia). 

 Hoje, a doutrina e a jurisprudência majoritária defendem a 

não utilização das provas ilícitas no processo penal tomando como absoluto o 

princípio constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas. Porém, 

significativa corrente jurisprudencial e doutrinária começa a surgir admitindo a 

utilização de provas ilícitas, acolhendo o princípio da proporcionalidade em 

casos excepcionais e graves, uma vez que nenhuma norma constitucional tem 

caráter absoluto.  

 

3.2 A PRODUÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS 

 

A questão das provas ilícitas tem sido tema de muitos debates 

no mundo jurídico, este assunto não é pacífico e contêm várias correntes 

teóricas. 

Alguns não aceitam a utilização das provas ilícitas e seguem a 

risca os dispositivos da Constituição (art. 5º, LVI) e do Código de Processo 

Penal (art. 157), tendo essas garantias como absolutas. Há aqueles que 

defendem a utilização das provas ilícitas, de forma ampla, sempre que esta 

trouxer algum elemento importante para a lide. Outros se posicionam a favor da 

utilização das provas ilícitas, não de forma absoluta, mas somente em casos 

graves, onde o direito violado pela captação das provas seja menor do que o 

direito defendido. 

 

3.2.1 PELA ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS 

A teoria que admite a utilização das provas ilícitas, em caráter 

geral, tem fundamento nos princípios do livre convencimento do Juiz, liberdade 

probatória e da verdade real, sustenta que deve prevalecer o interesse da 
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Justiça no descobrimento da verdade. A não admissão destas provas poderia 

trazer prejuízo ao interesse do Estado na justa atuação da lei, bem como, na 

resolução de infrações e crimes. 

A prova por ser ilícita, não perde seu valor, devendo ser 

apurada a violação ocorrida e, se for o caso, punir o responsável. Mas, de 

qualquer forma, poderia ser utilizada no convencimento do Juiz e na 

fundamentação da decisão, pois, traz a verdade dos fatos. 

Neste sentido, Leite126 esclarece: 

Há segmentos na doutrina que admite a prova obtida 
ilicitamente como válida e eficaz no processo civil, sem 
nenhuma ressalva (é o caso de Walter Zeiss que analisando 
vários casos da jurisprudência alemã, concluir, sem restrições, 
pela validade e eficácia da prova obtida ilicitamente). 
 

Sobre a teoria da admissibilidade das provas ilícitas, Silva127 

explica: 

A corrente que defende em qualquer caso a possibilidade do 
emprego de provas obtidas por meios ilegítimos, afirma que a 
solução contra a ilicitude praticada pela parte não deve ser a 
proibição de que ela faça uso da prova assim obtida, mas sua 
sujeição ao correspondente processo criminal para punição 
pela prática do ilícito cometido na obtenção da prova. Assim, se 
um marido penetra clandestinamente na residência de alguém 
para documentar fotograficamente, ou por qualquer outro meio 
mecânico ou eletromagnético, a prática de um adultério de sua 
mulher, deverá responder pelo crime de invasão de domicílio, 
porém jamais ser impedido de comprovar em juízo o adultério, 
através da prova por tal forma obtida; e nem teria sentido, 
pretender-se que o juiz, depois de induvidosamente convencido 
da existência do adultério, demonstrado por meio dessa prova 
criminosamente obtida, devesse julgá-lo não provado e 
improcedente a ação de separação nele fundada. 

Barbosa128 cita e resume o posicionamento de Pedroso: 

                                                 
126 LEITE, Gisele. Considerações sobre o princípio da proibição da pro va ilícita . Revista 
Jus Vigilantibus, 18 de agosto de 2004. Disponível em: http://jusvi.com/artigos/2162. Acesso 
em 12 de novembro de 2009. 
127 SILVA, Ovídio Baptista. Curso de processo civil . v. 1. São Paulo: RT, 1997, p. 300. 
128 BARBOSA, José Olindo Gil. As provas ilícitas no processo brasileiro . Revista Jus 
Vigilantibus, Domingo, 19 de junho de 2005. Disponível em: http://jusvi.com/artigos/16034. 
Acesso em 12 de novembro de 2009. 



 70 

FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, dentre os nacionais, é 
filiado a essa corrente doutrinária. Apóia-se ele no argumento 
de que se o fim precípuo do processo é a descoberta da 
verdade real, aceitável é que, se a prova ilicitamente obtida 
mostrar essa verdade, seja ela admissível, sem olvidar-se o 
Estado da persecução criminal contra o agente que infringiu as 
disposições legais e os direitos do réu. Entretanto, a 
admissibilidade das provas ilícitas não está condicionada única 
e exclusivamente na busca da verdade real. Longe disso. Na 
verdade, a prova ilícita somente será rechaçada do processo 
se a lei processual assim a determinar. 

 

Portanto, para os adeptos desta teoria, a prova ilícita deve ser 

aceita sempre, pois, o objetivo da ação penal é a busca da verdade real e a 

punição dos verdadeiros culpados pela infração, sendo assim, se a prova ilícita 

trouxer elementos que ajudem na elucidação dos fatos esta deve ser acolhida. 

Esta teoria, apesar de ter alguns adeptos, é a menos aceita 

pela doutrina, por desprezar de forma absoluta o princípio da inadmissibilidade 

das provas ilícitas, que também figura como garantia individual. Aceitar as 

provas ilícitas de forma ampla no processo penal pode acarretar abusos do 

Estado para com os cidadãos, bem como, aceitar que um indivíduo cometa um 

crime para elucidar outro. Neste caso, a segurança jurídica não seria, de forma 

alguma, assegurada. 

 

3.2.2 PELA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS 

 

Grande parte da doutrina defende a teoria da inadmissibilidade 

da prova obtida ilicitamente, tomando a regra constitucional prevista no art. 5º, 

LVI, como absoluta, não aceitando qualquer exceção a esta norma.   

Para esta teoria, o direito não deve amparar alguém que tenha 

violado preceito legal para obter qualquer prova, com prejuízo alheio, não 

importando se esta violação protege outro direito ou garantia de maior 
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relevância. Constatada a prova ilícita o juiz tem o dever de determinar de ofício 

o desentranhamento desta prova dos autos, não lhe reconhecendo eficácia. 

Assim, com rigor absoluto, são vedadas, por exemplo, as 

buscas e apreensões sem a devida observância da lei, as confissões e 

depoimentos obtidos com violência ou coação, as cartas interceptadas, as 

gravações de conversas, captações de cenas fotográficas ou cinematográficas 

das pessoas em sua intimidade (sem sua anuência), intervenções corporais 

contra a vontade do réu, etc.  

Todas essas hipóteses ferem de alguma forma os preceitos da 

Constituição, seja na intimidade do indivíduo (art. 5º, X), no sigilo de 

correspondência, na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), na vedação à 

tortura ou tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), à integridade física 

e moral do preso (art. 5º, XLIX), como na observância do devido processo legal 

(Art. 5º, LIV e LV). 

O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas de forma 

ilícita foi criado com o objetivo de restringir o princípio da liberdade probatória 

que garante amplos poderes ao Juiz para averiguar os fatos, em busca da 

verdade real, como também, garante as partes um leque enorme de 

possibilidades na produção de provas. Porém esta investigação não deve ferir 

direitos e garantias previstos na Constituição, desta forma, existem limites 

fixados pela lei para que haja um processo ético, evitando que ocorram abusos. 

Neste sentido Souza129 explica: 

A lógica da vedação é simples e procura mandar duas 
mensagens claras; a primeira aos órgãos encarregados da 
produção de provas, qual seja: “não adianta utilizar-se de 
meios escusos para alcançar a qualquer custo uma pseudo-
verdade processual, pois seus ilícitos esforços serão em vão”; 
a segunda deve ressoar em toda a sociedade a idéia de que 
“na relação Estado-individuo não pode vigorar na máxima 
maquiavélica de que os fins justificam os meios, mas sim, deve 
vigorar a ética do devido processo legal”. 

 

                                                 
129 SOUZA, Sérgio Ricardo. Manual de processo penal constitucional : pós reforma de 2008. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 301. 
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Existem vários argumentos para defender a inadmissibilidade 

das provas ilícitas, são alguns deles: 

Camargo Aranha130 aduz que: 

O direito é um todo unitário, formando um universo, e não 
composto por compartimentos estanques, por áreas separadas 
e irredutíveis. Ora, se a prova é ilícita, afronta ao direito em seu 
universo, não sendo admissível no processo, ainda que não 
seja instrumental a norma violada. Não se pode admitir que o 
mesmo fato seja objeto de julgamentos diferentes: condenado 
e prestigiado, apenas porque dividiu-se o direito em ramos 
autônomos. O ilícito, desde que reconhecido, contamina todo o 
direito e não somente partes separadas. 

 

Paulo Rangel131 esclarece que: 

No Estado Democrático de direito, os fins não justificam os 
meios. Não há como se garantir a dignidade da pessoa 
humana admitindo uma prova obtida com violação às normas 
legais em vigor. Do contrário, estaríamos em um Estado 
opressor, totalitário e não Democrático de Direito (cf. art. 1º da 
CRFB). 
 

Gomes132 também é a favor da inadmissibilidade das provas 

ilícitas: 

Não importa, como se vê, se a norma violada é constitucional 
ou internacional ou legal, se material ou processual: caso 
venha a prova a ser obtida em violação a qualquer uma dessas 
normas, não há como deixar de concluir pela sua ilicitude (que 
conduz, automaticamente, ao sistema da inadmissibilidade). 

Em acordo com essa teoria, a jurisprudência133: 

                                                 
130 CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. Da prova no processo penal . 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 49. 
131 RANGEL, Paulo. Direito processual penal . 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 
430. 
132 GOMES, Flávio Luiz. Lei nº 11.690/2008 e provas ilícitas : conceito e inadmissibilidade. 
2008, Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11466. Acesso em 
12/11/2009. 
133 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC Nº 90376, acórdão da Segunda Turma, publicado 
no DJU em 18 de maio de 2007, relator Min. Celso de Mello. Disponível em 
http://br.vlex.com/vid/41076813. Acesso em 12/11/2009.  
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PROVA PENAL - BANIMENTO CONSTITUCIONAL DAS 
PROVAS ILÍCITAS (CF, ART. 5º, LVI) - ILICITUDE 
(ORIGINÁRIA E POR DERIVAÇÃO) - INADMISSIBILDADE - 
BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
REALIZADA, SEM MANDADO JUDICIAL, EM QUARTO DE 
HOTEL AINDA OCUPADO - IMPOSSIBLIDADE - 
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DESSE ESPAÇO PRIVADO 
(QUARTO DE HOTEL, DESDE QUE OCUPADO) COMO 
'CASA', PARA EFEITO DA TUTELA CONSTITUCIONAL DA 
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - GARANTIA QUE TRADUZ 
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM 
TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SUA FASE 
PRÉ-PROCESSUAL - CONCEITO DE 'CASA' PARA EFEITO 
DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI E CP, 
ART. 150, § 4º, II) - AMPLITUDE DESSA NOÇÃO 
CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE OS 
APOSENTOS DE HABITAÇÃO COLETIVA (COMO, POR 
EXEMPLO, OS QUARTOS DE HOTEL, PENSÃO, MOTEL E 
HOSPEDARIA, DESDE QUE OCUPADOS): NECESSIDADE, 
EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, 
XI). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À 
GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA 
ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - RECURSO ORDINÁRIO 
PROVIDO. BUSCA E APREENSÃO EM APOSENTOS 
OCUPADOS DE HABITAÇÃO COLETIVA (COMO QUARTOS 
DE HOTEL) - SUBSUNÇÃO DESSE ESPAÇO PRIVADO, 
DESDE QUE OCUPADO, AO CONCEITO DE 'CASA' - 
CONSEQÜENTE NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE 
MANDADO JUDICIAL, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES 
PREVISTAS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
[...] 
 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 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' [...]. 
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Com base no exposto, verifica-se que há vários fundamentos 

para não admitir a utilização das provas ilícitas no processo penal: a 

universalidade do direito não admite a retirada de uma parte para analisá-la em 

separado; os fins não justificam os meios, sendo uma afronta ao Estado 

Democrático de Direito aceitar as provas ilícitas; a norma estabelecida na 

Constituição deve ser levada como absoluta, sem exceções. 

De outra forma, o Estado não pode aceitar de maneira 

desordenada que um princípio constitucional seja violado, nem que uma 

infração seja cometida para averiguação de outra. Deve haver limites para que 

os objetivos da Constituição sejam alcançados. 

Assim, para a teoria da inadmissibilidade das provas ilícitas, a 

utilização dessas provas no processo penal constitui-se regramento 

expressamente vedado, de eficácia plena, protegendo os cidadãos de 

eventuais abusos e arbitrariedades do Estado. Além disso, figura como regra 

restritiva de outros princípios, tais como a liberdade de prova, a ampla defesa, 

a busca da verdade real, e etc. 

Esta teoria possui muitos adeptos e tem sido muito aplicada, 

porém, cada vez mais, vem sendo amenizada por outra tendência, que visa a 

corrigir possíveis distorções que a rigidez da exclusão das provas ilícitas 

poderia levar em casos extremamente graves. Trata-se da admissão das 

provas ilícitas com base na aplicação do princípio da proporcionalidade, que 

diante de determinadas situações concretas de colisão de princípios 

fundamentais, possibilita a análise de qual princípio é o mais importante (maior 

peso) e determinar que este seja respeitado em detrimento do outro de menor 

importância.  

 

3.2.3 PELA ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS E O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 
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As duas teorias citadas acima vão ao extremo de admitir as 

provas ilícitas de forma ampla, sem limites, e de aplicar o princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas de forma absoluta, sem exceções. 

Nenhuma dessas teorias é capaz de solucionar de forma eficaz 

a problemática das provas ilícitas. Desta forma, surge a teoria intermediária 

com a aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Barbosa134 apresenta o posicionamento de Nery Junior: 

Não devem ser aceitos os extremos: nem a negativa 
peremptória de emprestar-se validade e eficácia à prova obtida 
sem o conhecimento do protagonista da gravação sub-reptícia, 
nem a admissão pura e simples de qualquer gravação 
fonográfica ou televisiva. (A propositura da doutrina quanto à 
tese intermediária é a que mais se coaduna com o que se 
denomina modernamente de princípio da proporcionalidade), 
Devendo prevalecer, destarte, sobre as radicais. 

 

Nesse sentido destaca-se o princípio da proporcionalidade 

como moderador de direitos fundamentais. Os direitos e garantias 

fundamentais não são absolutos, e pode haver a colisão de dois direitos diante 

de um caso concreto, assim, um direito pode ser relativizado diante de outro 

com maior peso jurídico. 

Nesse sentido, Bonavides135 aduz: 

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente 
no princípio da proporcionalidade é aquela que o faz 
instrumento de interpretação toda vez que ocorre antagonismo 
entre direitos fundamentais e se busca desde aí solução 
conciliatória, para a qual o princípio é indubitavelmente 
apropriado.  
 
 
 
 

                                                 
134 BARBOSA, José Olindo Gil. As provas ilícitas no processo brasileiro . Revista Jus 
Vigilantibus, Domingo, 19 de junho de 2005. Disponível em: http://jusvi.com/artigos/16034. 
Acesso em 12 de novembro de 2009. 
135 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 425. 
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  A Constituição prevê a inadmissibilidade das provas ilícitas no 

processo, ocorre que este princípio constitucional não é absoluto, como todas 

as demais normas constitucionais. Desta forma este princípio pode ser 

desconsiderado, aplicando o princípio da proporcionalidade, quando tiver em 

colisão com outro princípio que proteja um bem, direito ou garantia fundamental 

de maior importância.  

Neste sentido, Greco Filho136 posiciona-se:  

 
O texto constitucional parece, contudo, jamais admitir qualquer 
prova cuja obtenção tenha sido ilícita. Entendo, porém, que a 
regra não seja absoluta, porque nenhuma regra constitucional 
é absoluta, uma vez que tem de conviver com outras regras ou 
princípios também constitucionais. Assim, continuará a ser 
necessário o confronto ou peso entre os bens jurídicos, desde 
que constitucionalmente garantidos, a fim de se admitir, ou 
não, a prova obtida por meio ilícito.  
 
 

No mesmo sentido Camargo Aranha137 aduz: 

 
Para tal teoria intermediária, propomos uma nova 
denominação: a do interesse preponderante. 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. A solução deve 
consultar o interesse que preponderar e que, como tal, deve 
ser preservado. 
 

Fernandes138 comenta que apesar da proibição da 

Constituição, “vai tomando corpo entre nós a aceitação da teoria da 

proporcionalidade, visando-se a evitar a aplicação muito rígida do inc. LVI do 

art. 5º [...]”, e em seguida menciona duas hipóteses concretas que “mostram a 

necessidade de se admitir critério de proporcionalidade”. 

                                                 
136 GRECO FILHO, Vicente, Manual de processo penal  / Vicente Greco Filho. - 4. ed., ampl. e 
atual. - São Paulo : Saraiva, 1997, p. 199-200. 
137 CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. Da prova no processo penal . 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 50. 
138 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 80. 
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No primeiro caso, citado por Fernandes139, para evitar a fuga 

de presos perigosos de um estabelecimento penitenciário, abriu-se as 

correspondência desses presos, violando o sigilo de correspondência (art. 5º, 

XII, da CRFB/88), descobrindo-se que, além do plano de fuga, havia um plano 

para seqüestrar um Juiz. Assim, evitou-se a fuga e o seqüestro. Se fosse 

levado ao extremo o princípio da inviolabilidade de sigilo da correspondência e 

o da inadmissibilidade das provas ilícitas, não teriam descoberto o plano e 

essas cartas não poderiam ser utilizadas como prova no processo criminal.  

Neste caso, foi aplicada a teoria da proporcionalidade, pois, 

resguardaram-se os direitos (de maior valia no caso concreto): à segurança 

pública (da sociedade), à vida e à integridade física (dos agentes penitenciários 

e do Juiz), e etc. Em detrimento do princípio da inviolabilidade das 

correspondências (dos presos) e da inadmissibilidade das provas ilícitas. 

Nesse sentido, o STF140 já se pronunciou: 

- A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de 
segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da 
ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que 
respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei 
n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondência 
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da 
inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir 
instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas.  

No segundo caso, Fernandes141 cita o caso em que o réu 

obtém prova ilícita mediante interceptação telefônica não autorizada, que 

infringe a Constituição e a Lei 9.296/96, mas é a única maneira que este dispõe 

para provar a sua inocência. Em seguida o autor afirma que seria inaceitável 

“que o acusado fosse condenado apenas porque a demonstração de sua 

inocência só pôde ser realizada por prova obtida por meio ilícito”. 

                                                 
139 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 80-81. 
140 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC 70814/SP, primeira turma, publicado DJU do 
24/06/1994, rel. Celso de Mello. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/748560/habeas-corpus-hc-70814-sp-stf. Acesso em 
16/11/2009.   
141 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 81. 
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No caso citado acima, aplica-se também o princípio da 

proporcionalidade, onde prevalece o princípio e direito fundamental do acusado 

à liberdade (art. 5º, caput, da CRFB/88) e à ampla defesa (art. 5º, LV, da 

CRFB/88), sobre o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, 

LVI, da CRFB/88). Assim, o Juiz deve aceitar essa prova e inocentar o réu. 

 Por fim, Fernandes142 conclui: 

Em suma, a norma constitucional que veda a utilização no 
processo de prova obtida por meio ilícito deve ser analisada à 
luz do princípio da proporcionalidade, devendo o juiz, em cada 
caso, sopesar se outra norma, também constitucional, de 
ordem processual ou material, não supera em valor aquela que 
estaria sendo violada. 

 
 
 

Desta forma, em casos concretos (graves) que exista a colisão 

de princípios fundamentais deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade 

para analisar o peso de cada um e estabelecer qual é mais importante, ou seja, 

qual princípio possui maior valia naquele caso e determinar que este seja 

considerado e o outro não. Para fazer esta ponderação é essencial analisar a 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade da medida. 

Como exemplo, tem-se o caso citado acima onde o réu para 

provar sua inocência dispõe apenas de uma interceptação telefônica sem 

autorização (prova ilícita). Afastar a vedação das provas ilícitas e aceitar essa 

prova para inocentá-lo é medida adequada, pois, era a única maneira de provar 

que não era culpado; é medida necessária, pois, além de não ter cometido uma 

infração mais grave, utilizou-se do único instrumento que estava ao seu 

alcance; a medida é proporcional, pois, com a utilização da prova ilícita o réu 

estará garantindo o seu direito à liberdade, que é um bem jurídico muito mais 

importante que a vedação à prova ilícita. 

O afastamento da vedação das provas ilícitas só deve ser feito 

em casos graves, em que a situação concreta exija o balanceamento de 

                                                 
142 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 82. 
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princípios constitucionais. Porém, de fato não deverá ser tranqüila a função do 

juiz quando da valoração desses direitos fundamentais colocados em 

confronto, já que ambos possuem pesos distintos conforme a situação que se 

apresentam. 

Um exemplo, onde deve prevalecer o princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas é no caso de um policial obter uma 

confissão (depoimento pessoal) sob meio de tortura. A tortura é vedada pela 

Constituição (art. 5º, XLIII, da CRFB/88), tendo ainda, sido violado a 

integridade física e a dignidade da pessoa humana desta pessoa. Como são 

direitos fundamentais de maior importância, não pode o Estado utilizar esta 

prova para condená-lo.  

Nesta acepção, Capez143 expõe seu posicionamento: 

Entendemos não ser razoável a postura inflexível de se 
desprezar, sempre, toda e qualquer prova ilícita. Em alguns 
casos, o interesse que se quer defender é muito mais relevante 
do que a intimidade que se deseja preservar. Assim, surgindo 
conflito entre princípios fundamentais da Constituição, torna-se 
necessária a comparação entre eles para verificar qual deva 
prevalecer. Dependendo da razoabilidade do caso concreto, 
ditada pelo senso comum, o juiz poderá admitir uma prova 
ilícita ou sua derivação, para evitar um mal maior, como, por 
exemplo, a condenação injusta ou a impunidade de perigosos 
marginais. Os interesses que se colocam em posição 
antagônica precisam ser cortejados, para escolha de qual deva 
ser sacrificado. 

 

No mesmo contexto, Tourinho Filho144 manifesta-se: 

Sem embargo, já se esboça na doutrina um movimento no 
sentido de não emprestar a esse princípio constitucional que 
inadmite as provas obtidas ilicitamente uma importância que 
supere o direito de liberdade.  
Na verdade, se a inadmissibilidade das provas ilícitas está no 
capítulo destinado aos direitos e garantias fundamentais do 
homem, não pode repugnar à comum consciência jurídica o 
fato de a defesa conseguir por meio ilícito prova que demonstre 
a inocência do imputado. Poder-se-á, então, dizer: male 

                                                 
143 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 35-36. 
144 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 532. 
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captum, bene retentum. Essa mesma corrente, por esse 
“critério de proporcionalidade sobre o qual se baseia a exceção 
aos princípios de exclusão da prova ilícita” (Verhältins 
Mässigkeits Prinzip), não empresta um valor inquebrável 
àquela proibição constitucional. Entre o sigilo das 
comunicações e o direito a liberdade, este supera aquele.  
Essa doutrina da proporcionalidade, surgida na jurisprudência 
tedesca, chegou a inspirar a Súmula 50 das Mesas de 
Processo Penal da Faculdade de Direito da USP, no sentido de 
se autorizar a prova ilícita se necessariamente indispensável 
para a defesa do réu. 

A jurisprudência145 já se posicionou a favor da 

proporcionalidade: 

 
Prova criminal – Interceptação Telefônica – Inviolabilidade do 
sigilo que não tem caráter absoluto – Aplicação do princípio da 
proporcionalidade – Hipótese em que a polícia tendo suspeita 
razoável sobre o envolvimento no comércio de drogas, obteve 
autorização judicial – Recurso provido. Havendo conflitância 
entre o direito à intimidade e o direito à prova (due process of 
law), deve prevalecer o que atenda ao interesse maior, vale 
dizer ao interesse da sociedade (ApCrim nº 185.901-3 - 
Indaiatuba - 3ª Câmara Criminal - Relator Segurado Braz - 
30/10/95 - v.u.). 

 
 

Na mesma linha, outra Jurisprudência146: 

 
PENAL. PROCESSUAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA 
TELEFÔNICA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. 
"HABEAS CORPUS". RECURSO. 
1. A gravação de conversa por um dos interlocutores não é 
interceptação telefônica, sendo lícita como prova no processo 
penal. 
2. Pelo Princípio da Proporcionalidade, as normas 
constitucionais se articulam num sistema, cujo harmonia impõe 
que, em certa medida, tolere-se o detrimento a alguns direitos 
por ela conferidos, no caso, o direito à intimidade. 
3. Precedentes do STF. 

                                                 
145SILVA, César Dario Mariano. A relatividade das provas ilícitas e processualment e 
ilegítimas . Revista Consultor Jurídico, 29 de novembro de 2008. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2008-nov-29/proibicao_prova_ilegal_nao_absoluta?pagina=5. Acesso 
em 14/11/2009. 
146BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, RHC 7216 / SP, acórdão da 5ª turma, publicado no 
DJU28/04/1998, Relator Edson Vidigal. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199800040358&dt_pu
blicacao=25-05-1998&cod_tipo_documento=1. Acesso em 14/11/2009. 
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4. Recurso conhecido mas não provido. 

 

No mesmo sentido a Jurisprudência147: 

Constitucional e Processo Penal. Habeas Corpus. Escuta 
telefônica com ordem judicial. 
[...]  
O inciso LVI do artigo 5º da Constituição, que fala ‘são 
inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito’, não tem 
conotação absoluta. Há sempre um substrato ético a orientar o 
exegeta na busca de valores maiores na construção da 
sociedade. A própria Constituição Federal Brasileira, que é 
dirigente e programática, oferece ao juiz, através da 
‘atualização constitucional (verfassungsaktualisierung), base 
para o entendimento de que a cláusula constitucional invocada 
é relativa. A jurisprudência norte-americana, mencionada em 
precedente do Supremo Tribunal Federal, não é tranqüila. 
Sempre é invocável o princípio da ‘Razoabilidade’ 
(Reasonableness). O ‘princípio da exclusão das provas 
ilicitamente obtidas’ (Exclusionary Rule) também lá pede 
temperamentos. Ordem denegada (Acórdão da 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJU de 26.02.96, p. 
4.084, rel. Adhemar Maciel, autos do HC nº 3982/RJ, v.u.). 

 

Diante do exposto, não se pode duvidar que a doutrina e a 

jurisprudência estejam, cada vez mais, se posicionando a favor da 

admissibilidade das provas ilícitas no processo penal com base na aplicação do 

princípio da proporcionalidade. 

Como Tourinho Filho esclarece, se o princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas encontra-se na Constituição dentro do 

capítulo dos direitos e deveres individuais do homem, esta norma não pode ser 

utilizada para prejudicar um indivíduo violando outra garantia fundamental. 

Assim, o princípio da proporcionalidade quando aplicado para 

afastar o princípio da vedação das provas ilícitas não tem o escopo de ferir um 

direito individual, mas, ao contrário, pretende assegurar o exercício de outro 

direito individual de maior importância. 

                                                 
147 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, HC nº 3982/RJ, acórdão da 6ª turma, publicado no 
DJU de 26.02.96, p. 4.084, rel. Adhemar Maciel. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548539/habeas-corpus-hc-3982-rj-1995-0053161-5-
stj. Acesso em 14/11/2009. 
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Portanto, pode-se observar que a teoria da admissibilidade das 

provas ilícitas no processo penal diante da teoria da proporcionalidade é aceita 

por vários doutrinadores e já utilizada em diversos julgados. Ocorre que, esta 

teoria comporta outra discussão, se o princípio da proporcionalidade pode ser 

usado somente a favor do réu ou se a acusação também poderia se valer deste 

princípio. É este tema que será abordado adiante. 

 

3.3 PROVAS ILÍCITAS A FAVOR DO RÉU 

Diante de todo o exposto no item anterior, pode-se afirmar que 

muitos doutrinadores são a favor da utilização das provas ilícitas no processo 

penal. Ocorre que essa admissão não é ilimitada, pelo contrário, a maioria 

acredita que só poderia aceitar as provas ilícitas para beneficiar o réu. 

A possibilidade de o réu poder utilizar as provas ilícitas se 

baseia em vários fundamentos. A seguir serão apresentados alguns deles. 

Um dos argumentos muito utilizado é que o princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas encontra-se previsto dentro dos direitos e 

garantias fundamentais do individuo, não podendo esta norma ser utilizada 

para prejudicar alguém, mas sim servir para assegurar outros direitos e 

garantias. 

Sobre este argumento, é o posicionamento de Mendonça148: 

De qualquer sorte, é importante ressaltar que a doutrina 
majoritária entende admissível a prova ilícita pro reo, ou seja, 
para comprovar a inocência do acusado. Se a vedação foi 
estabelecida como garantia do individuo, não poderia ser 
utilizada em seu desfavor, quando necessária para comprovar 
a inocência. Ademais, outro fundamento comumente invocado 
para a admissão da prova ilícita pro reo é que haveria, nesta 
situação, exclusão da ilicitude, em razão da caracterização do 
estado de necessidade. 

Um dos fundamentos mais utilizado é que se a prova ilícita for 

a única forma de o réu provar sua inocência, esta deve ser aceita, diante do 
                                                 
148 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal : 
comentada por artigo. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 166. 
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princípio da proporcionalidade, onde o direito à liberdade do réu é mais 

importante que o da vedação das provas ilícitas. 

Adepto deste argumento, Prado149 explica: 

Como se percebe, o princípio da proporcionalidade tem lugar 
em situações nas quais, usando-se validamente uma prova 
ilícita, possa ser absolvido um réu. Outro caminho não é 
possível. 
[...] 
Então, poder-se-á admitir uma prova ilícita no processo, 
excepcionalmente, quando tal providência seja favorável ao 
réu. Essa posição é praticamente unânime na doutrina 
nacional. 

Sobre este argumento Tourinho Filho150 esclarece: 

Essa doutrina da proporcionalidade, surgida na jurisprudência 
tedesca, chegou a inspirar a Súmula 50 das Mesas de 
Processo Penal da Faculdade de Direito da USP, no sentido de 
se autorizar a prova ilícita se necessariamente indispensável 
para a defesa do réu. 
 

Greco Filho151 também se posiciona desta maneira: 

Veja-se, por exemplo, a hipótese de uma prova decisiva para a 
absolvição obtida por meio de uma ilicitude de menor monta. 
Prevalece o princípio da liberdade da pessoa, logo a prova será 
produzida e apreciada, afastando-se a incidência do inc. LVI do 
art. 5º. da Constituição, que vale como princípio, mas não 
absoluto, como se disse. Outras situações análogas poderiam 
ser imaginadas.  

Outro argumento é que, além do direito à liberdade ser mais 

importante, a utilização das provas ilícitas pelo réu é, também, forma de 

garantir que a Justiça seja feita, não condenando alguém que é inocente. 

Nesse sentido, as palavras de Fernandes152: 

                                                 
149 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 32. 
150 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal , 11 ed. Ver. e atual. – 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 532. 
151 GRECO FILHO, Vicente, Manual de processo penal  / Vicente Greco Filho. - 4. ed., ampl. e 
atual. - São Paulo: Saraiva, 1997, p. 200. 
152 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 86. 
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Não se pode olvidar, ainda, que, segundo forte corrente, a 
prova ilícita em favor do réu deve ser admitida quando seja 
meio eficaz de evitar condenação injusta. Nessa ótica, não 
deveria o tribunal determinar o desentranhamento pedido pelo 
Ministério Público quando, sem a prova, o réu seria condenado, 
alterando-se anterior solução absolutória. Haveria, aqui, 
aplicação da proporcionalidade.  
[...] 
É ampla a aceitação de que seja ele aplicado aos casos em 
que a prova da inocência de réu depende de prova produzida 
de maneira ilícita. Não se conseguiria justificar a condenação, 
até mesmo a pena elevada, de uma pessoa quando há nos 
autos prova de sua inocência, ainda que não tenha sido obtida 
por meio lícitos. 
 

Ainda, há alguns doutrinadores que se referem a utilização das 

provas ilícitas pelo réu como estado de necessidade e legítima defesa. Sendo 

que o réu não estaria agindo contra a lei, pois, a mesma possibilita estes 

institutos. 

De acordo com este fundamento Rangel153 ensina: 

Dessa forma, é admissível a prova colhida com (aparente) 
infringência às normas legais, desde que em favor do réu para 
prova sua inocência, pois absurda seria a condenação de um 
acusado que, tendo provas de sua inocência, não poderia usá-
las só porque (aparentemente) colhidas ao arrepio da lei. 
Afirmamos se aparente a infringência da lei por entendermos 
que o estado de necessidade exclui a ilicitude, pois a 
necessidade de salvar o interesse maior (liberdade de 
locomoção), sacrificando o menor (sigilo das comunicações 
telefônicas) em uma situação não provocada de conflito 
externo, justifica a conduta do réu. Estará ele (réu) agindo de 
acordo com o direito e não de forma contrária. 
 

Corroborando com esse fundamento a seguinte 

jurisprudência154: 

"Habeas corpus". Utilização de gravação de conversa 
telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos 

                                                 
153 RANGEL, Paulo. Direito processual penal . 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 
439. 
154 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC nº 74.678/SP, acórdão da 1ª turma, publicado no 
DJU de 15/08/19997, Rel. Moreira Alves. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/742275/habeas-corpus-hc-74678-sp-stf. Acesso em 
16/11/2009. 
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interlocutores sem o conhecimento do outro quando há, para 
essa utilização, excludente da antijuridicidade 
. - Afastada a ilicitude de tal conduta - a de, por legítima defesa, 
fazer gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não haja 
o conhecimento do terceiro que está praticando crime -, é ela, 
por via de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, 
essa gravação não pode ser tida como prova ilícita, para 
invocar-se o artigo 5º, LVI, da Constituição com fundamento em 
que houve violação da intimidade (art. 5º, X, da Carta Magna). 
"Habeas corpus" indeferido. 
 

Também, é possível encontrar na doutrina o fundamento de 

que o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV) previsto na Constituição, o 

princípio da presunção da inocência e o princípio do favor rei garantem ao réu 

utilizar de todos os métodos possíveis (existem limites) para provar sua 

inocência. 

De uma forma em geral, a favor da utilização das provas ilícitas 

pelo réu Capez155aduz: 

A aceitação do princípio da proporcionalidade pro reo não 
apresenta maiores dificuldades, pois o princípio que veda as 
provas obtidas por meios ilícitos não pode ser usado como um 
escudo destinado a perpetuar condenações injustas. 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 é, sem 
dúvida, a mais consentânea com o Estado Democrático de 
Direito e a proteção da dignidade humana.  

 

Neste contexto, já julgou o STF156:  

 
 
EMENTA: 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 

                                                 
155 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 35-36. 
156 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC nº 402717/PR, acórdão da 2ª turma, publicado no 
DJU de 13/02/2009, Rel. Cezar Peluso. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=402717&classe=RE. 
Acesso em 16/11/2009. 
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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 conversação, sobretudo quando se predestine a 
fazer prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou. 

 

Diante do exposto, observa-se que a vedação da admissão das 

provas ilícitas pode ser afastada quando o réu utilizar estas provas para provar 

sua inocência.  

Grande parte da doutrina cita esta possibilidade como a única 

exceção para o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Entretanto, 

essa exceção não é ilimitada, podendo ser aplicada somente em casos graves, 

ou quando a prova ilícita for a única maneira de afastar a condenação injusta 

do réu. 

 

3.4 PROVAS ILÍCITAS A FAVOR DA SOCIEDADE 

Apesar da maior parte da doutrina não admitir a utilização das 

provas ilícitas a favor da sociedade, sobrevive, ainda, algumas discussões 

sobre o tema. 

Nesta linha, Fernandes157 aduz:  

Outros entendem que o princípio também pode servir à 
acusação, justificando-se com a aplicação do princípio da 
isonomia, principalmente em face da crescente criminalidade 
organizada. 

O Estado é o detentor da ação penal, representado pelo 

Ministério Público, sendo sua função julgar, condenar e punir indivíduos que 

cometam alguma violação a lei penal em nome da segurança pública e como 

                                                 
157 FERNADES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 82. 
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forma de proteger direitos e garantias fundamentais das vítimas. Desta forma, a 

princípio não se poderia aceitar que o Estado possa utilizar provas ilícitas em 

seu favor, violando direitos e garantias individuais. O Estado, com seu poder, 

possui outros meios para captação legal de provas. 

Prado158 é objetivo e direto ao se posicionar frente a 

impossibilidade do Estado utilizar provas ilícitas, afirmando que “não pode o 

Estado fazer uso de uma prova ilícita para condenar um réu”. 

De outra forma, a inadmissibilidade das provas ilícitas 

encontra-se prevista na Constituição dentro dos direitos e garantias 

fundamentais do homem, sendo assim, norma criada para a proteção do 

individuo contra eventuais abusos do Estado, não podendo ser usada em 

desfavor deste. 

Entretanto, a sociedade de hoje vem sofrendo com o crescente 

número da violência, e ainda, enfrenta vários desafios diante da corrupção, 

falta de estrutura e policiamento, que se soma à problemática de uma 

legislação penal antiquada, obscura e que favorece a impunidade. 

A Constituição assegura aos indivíduos as liberdades públicas, 

mas há muito tempo o cidadão está preso em suas residências cheias de 

grades e câmeras de segurança com medo da criminalidade, e os bandidos a 

solta.  

Diante desses problemas, a polícia no momento da 

investigação criminal, o Ministério Público na persecução da ação penal e o juiz 

na formação de sua convicção para tomada de decisões, têm muita dificuldade 

de captar provas dos fatos criminosos, principalmente, diante de organizações 

criminosas e crimes de colarinho branco que possuem toda uma estrutura e 

planejamento para por em prática seus delitos, o que exigem investidas mais 

apuradas do Estado. Essas dificuldades acabam por macular a eficácia do 

sistema punitivo criminal. 

                                                 
158 PRADO, Leandro Cadenas. Provas ilícitas  – teoria e interpretação dos tribunais superiores. 
2 ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 32. 
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Por esses motivos, muitas vezes a captação de provas desses 

tipos de delitos só seria possível com a violação de algum direito ou garantia 

fundamental do individuo, como o direito à intimidade com as interceptações 

telefônicas. 

A jurisprudência159 já se posicionou a favor da 

proporcionalidade para afastar a ilicitude de interceptação telefônica feita por 

policiais: 

 
Prova criminal – Interceptação Telefônica – Inviolabilidade do 
sigilo que não tem caráter absoluto – Aplicação do princípio da 
proporcionalidade – Hipótese em que a polícia tendo suspeita 
razoável sobre o envolvimento no comércio de drogas, obteve 
autorização judicial – Recurso provido. Havendo conflitância 
entre o direito à intimidade e o direito à prova (due process of 
law), deve prevalecer o que atenda ao interesse maior, vale 
dizer ao interesse da sociedade (ApCrim nº 185.901-3 - 
Indaiatuba - 3ª Câmara Criminal - Relator Segurado Braz - 
30/10/95 - v.u.). 

 

Portanto, é neste contexto que surgem as discussões sobre a 

possibilidade ou não de usar o princípio da proporcionalidade para afastar a 

vedação das provas ilícitas. 

Mendonça160 faz referencia a questão da aplicação da 

proporcionalidade para beneficiar a sociedade: 

[...] a questão da proporcionalidade em desfavor do cidadão. 
Segundo os defensores desta tese, “a efetiva realização da 
justiça penal constitui um importante interesse do Estado de 
Direito, que, em determinadas circunstâncias, pode, justificar o 
sacrifício dos direitos individuais; à vista disso, entende-se 
legítima a derrogação de certas regras de exclusão de prova, 
ditadas pelo interesse de proteção ao indivíduo, em nome da 
prevenção e repressão das formas mais graves de 
criminalidade”.  

                                                 
159SILVA, César Dario Mariano. A relatividade das provas ilícitas e processualment e 
ilegítimas . Revista Consultor Jurídico, 29 de novembro de 2008. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2008-nov-29/proibicao_prova_ilegal_nao_absoluta?pagina=5. Acesso 
em 14/11/2009. 
160 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal : 
comentada por artigo. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 166. 
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Ademais, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas foi 

criado para proteger os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, e essa 

proteção deve ser interpretada de forma a dar eficácia às diretrizes da própria 

Constituição. Desta forma, os direitos fundamentais não podem ser utilizados 

como salvaguardas da prática de atividades ilícitas, pois, iria contra os 

preceitos da Carta Magna. 

De outro lado, existe um conflito de interesses entre o individuo 

e o interesse público, sendo difícil mensurar no plano teórico quem teria maior 

peso. Quando há um crime e um indivíduo está na mira da Justiça para ser 

condenado podem-se verificar dois lados: a) o do interesse público querendo 

que o autor do delito seja condenado e pague pelo mal cometido, na proteção 

da segurança pública, do meio ambiente, da saúde pública, do bem estar 

social, da honra da vítima e da sua família, entre outros; b) do indivíduo que 

está sendo acusado, querendo que todos seus direitos e garantias sejam 

preservados, para se socorrer de eventuais abusos que possam ser cometidos 

pelo Estado. 

É nessa hora que o princípio da proporcionalidade entra em 

cena para tentar resolver esses conflitos, pesando esses interesses no caso 

concreto, para identificar qual direito deve ser resguardado. Pois, negar a 

aplicação deste princípio de forma incontestável é impossibilitar que todos os 

indivíduos recebam uma resposta do Estado em situações graves, deixando 

toda a sociedade desprotegida diante dos atos ilícitos dos criminosos, em 

casos em que a prova da autoria só poderia ser verificada mediante prova 

ilícita. Prejudicando as pessoas de bem e beneficiando os delinqüentes. 

Como exemplo já citado anteriormente, um exemplo concreto 

da aplicação do princípio da proporcionalidade para beneficiar a sociedade é o 

caso em que um agente penitenciário violou as correspondências dos presos 

evitando tanto a fuga dos mesmos como o seqüestro de um juiz que estava 

sendo planejado. 

Aplicou-se o princípio da proporcionalidade para pesar os 

interesses e direitos envolvidos, sendo que a segurança pública e a integridade 
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física do juiz foram identificadas como mais importante do que o direito ao sigilo 

de correspondência dos presos. 

Se a liberdade individual pode ser assegurada com a aplicação 

do princípio da proporcionalidade no caso em que o réu está sendo acusado 

injustamente, nada mais justo poder aplicar este princípio para resguardar a 

liberdade coletiva que está sendo ameaçada com o progresso da violência. 

Não poderia o criminoso alegar direitos fundamentais para garantir sua 

impunidade. 

Na mesma linha, antes da lei nº 9.296/96 que disciplinou a 

interceptação das comunicações telefônicas, o STF admitiu a incidência do 

princípio da proporcionalidade a favor da sociedade, segue algumas partes 

retiradas da Jurisprudência161: 

“Não se pode esquecer que aqui (o comentarista se refere a 
caso da prova ilícita servir para inocentar alguém de crime) há 
um direito constitucional a ser protegido: o da liberdade, que, 
que talvez só perca em importância e relevância para a própria 
vida. É por isso que sem embargos de o Texto Constitucional 
excluir do processo as provas obtidas por meio ilícitos, é nosso 
convencimento que alguns temperamentos se tornam 
impositivos em decorrência da própria relativização dos direitos 
individuais e da sua prevalência segundo a própria valoração 
feita pela Constituição. Aliás, interpretação em sentido contrário 
deixaria de prestigiar o interesse social em que se faça justiça 
para encarecer tão-somente o direito individual encarnado em 
uma pessoa” (Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, 
1989, 2º vol., p.273 e seg.). 
[...] 
Com isso, é bom que fique claro, não me quero transformar em 
mensageiro de violações dos direitos e garantias fundamentais. 
Só estou pondo em destaque que a sociedade, como um todo, 
também merece proteção, tanto quanto o individuo.  
[...] 
Numa análise apressada da jurisprudência americana anterior 
a 1987, pode-se constatar que a Exclusionary Rule162 não é 
tomada em termos absolutos. Como em termos absolutos não 
é tomada na Alemanha, e não deve ser no Brasil. Além de 
casos gritantes de proteção individual, pode haver, do outro 

                                                 
161 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, HC nº 3982/RJ, acórdão da 6ª turma, publicado no 
DJU de 26.02.96, p. 4.084, rel. Adhemar Maciel. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548539/habeas-corpus-hc-3982-rj-1995-0053161-5-
stj. Acesso em 14/11/2009. 
162 Regra ou princípio da exclusão do processo de prova obtida ilicitamente. 
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prato da balança, o peso do interesse público a ser preservado 
e protegido. 
[...] 
Na própria Alemanha, [...] as provas ilícitas não são sempre 
afastadas de plano. Sua contaminação é, assim, relativa. 
Adota-se o “Princípio da Proporcionalidade ou Relatividade” 
(Verhältnismässigkeitsprinzip)163. 
 
O inciso XII, em que se baseia a impetração, para dizer que a 
sua aplicação está dependendo de regulamento por legislação 
ordinária, só tem lugar sem a observância do sistema 
constitucional, e cairia em um outro absurdo, o de que um texto 
feito em defesa da sociedade, do homem de bem, deve ser 
utilizado para proteger marginal.164 

Neste sentido, Capez165 se posiciona a favor, trazendo 

argumentos que servem de respaldo para esta tese: 

Mais delicada, portanto, é a questão da adoção do princípio da 
proporcionalidade pro societate. Aqui, não se cuida de um 
conflito entre o direito ao sigilo e o direito da acusação à prova. 
Trata-se de algo mais profundo. A acusação, principalmente a 
promovida pelo Ministério Público, visa resguardar valores 
fundamentais para a coletividade, tutelados pela norma penal. 
Quando o conflito se estabelecer entre a garantia do sigilo e a 
necessidade de se tutelar a vida, o patrimônio e a segurança, 
bens também protegidos por nossa Constituição, o juiz, 
utilizando seu alto poder de discricionariedade, deve sopesar e 
avaliar os valores contrastantes envolvidos. Suponhamos uma 
carta apreendida ilicitamente, que seria dirigida ao chefe de 
uma poderosa rede de narcotráfico internacional, com extensas 
ramificações com o crime organizado. Seria mais importante 
proteger o direito do preso ao sigilo de sua correspondência 
epistolar, do qual se serve para planejar crimes, do que 
desbaratar uma poderosa rede de distribuição de drogas, que 
ceifa milhões de vidas de crianças e jovens? Certamente não. 
Não seria possível invocar a justificativa do estado de 
necessidade? 
 
Nesse sentido, interessante acórdão do STF: "A administração 
penitenciária, com fundamento em razões de segurança 
pública, pode, excepcionalmente, proceder à interceptação da 
correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a 
cláusula da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode 
constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas" (STF, 
HC 70.814-5, reI. Min. Celso de Mello, DJU, 24 jun. 1994, p. 
16649). A prova, se imprescindível, deve ser aceita e admitida, 
a despeito de ilícita, por adoção do princípio da 
proporcionalidade, que deve ser empregada Pro reo ou pro 

                                                 
163 Parte do voto do Ministro Adhemar Maciel. 
164 Parte do voto do Ministro William Patterson. 
165 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal , 14 ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 35-36. 
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societate. Ressalvamos apenas a prática de tortura, que, por 
afrontar normas de direito natural, anteriores e superiores às 
próprias Constituições, jamais pode ser admitida, seja para que 
fim for. A tendência, entretanto, tanto da doutrina quanto da 
jurisprudência, é a de aceitar somente pro reo a 
proporcionalidade (STF, 1ª T., HC 74.678/DF, reI. Min. 
MoreiraAlves. Apud Uadi Lammêgo Bulos, Constituição Federal 
anotada, cit., p. 245). 
 

É claro que o juiz deverá analisar cada caso concreto, 

principalmente, aqueles de extrema gravidade, aplicando o princípio da 

proporcionalidade e seus elementos, não admitindo abusos e excessos 

cometidos pelo Estado, como por exemplo, o uso da tortura para colher 

depoimento pessoal almejando a confissão. 

Assim, sabe-se que a maioria da doutrina não confere a 

aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a vedação das provas 

ilícitas para beneficiar a sociedade, porém, alguns defendem essa 

possibilidade, principalmente, diante de casos de extrema gravidade na defesa 

da segurança coletiva, buscando a efetivação da Justiça. 

 

3.5 A POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE PROVAS ILÍCITAS NO 

PROCESSO PENAL BRASILEIRO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Diante de toda a matéria apresentada neste capítulo, pode-se 

afirmar que é possível a admissão de provas ilícitas no processo penal. Porém, 

essa possibilidade não é unânime, e mesmo, para aqueles que as admitem, a 

maioria defende que sua utilização só poderá ser feita em benefício do réu. 

Alguns até trazem a possibilidade das provas ilícitas serem 

usadas para beneficiar a sociedade, mas é apenas a minoria da doutrina. 

A Constituição Federal, como já vimos, traz expressamente o 

princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo, não trazendo 

nenhuma exceção, nem conseqüências do uso dessas provas. 
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A exceção a esta norma é a própria teoria da 

proporcionalidade, que depende de uma interpretação hermenêutica dos 

princípios constitucionais. 

Já sobre as conseqüências das provas ilícitas no processo não 

havia nenhuma norma expressa. Havia a discussão se deveria buscar a 

responsabilização da infração cometida no ato da obtenção desta prova ou se 

era excluída a sua antijuridicidade através ad legítima defesa e do estado de 

necessidade. Da mesma forma, os juízes quando determinavam a ilicitude das 

provas, apenas não as aceitavam como motivação única da denúncia ou para a 

fundamentação exclusiva da condenação. 

Ocorre que a recente promulgação da Lei 11.690/08, que 

alterou dispositivos do Código de Processo Penal, trouxe nova redação ao art. 

157, determinando que as provas ilícitas são inadmissíveis e devem ser 

desentranhadas do processo. 

Além de serem desentranhadas do processo, as prova ilícitas 

são consideradas nulas e ineficazes. Neste sentido, a jurisprudência166: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA 
CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
DEMISSÃO. QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL. PROVA 
ILÍCITA. INVALIDADE. 
- O direito constitucional-penal inscrito na Carta Política de 
1988 e concebido num período de reconquista das franquias 
democráticas consagra os princípios do amplo direito de 
defesa, do devido processo legal, do contraditório e da 
inadmissibilidade da prova ilícita (CF, art. 5º, LIV, LV e LVI). 
- O processo administrativo disciplinar que impôs ao Delegado 
de Polícia Civil a pena de demissão com fundamento em 
informações obtidas com quebra de sigilo funcional, sem a 
prévia autorização judicial, é desprovido de vitalidade jurídica, 
porquanto baseado em prova ilícita. 
- Sendo a prova ilícita realizada sem a autorização da 
autoridade judiciária competente, é desprovida de qualquer 
eficácia, eivada de nulidade absoluta e insusceptível de ser 
sanada por força da preclusão. 
- Recurso ordinário provido. Segurança concedida. 

                                                 
166 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, MS n. 8.327/MG, Rel. Min. Vicente Leal, DJU 
24/06/1999, Disponível em: 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=JSTJ.font.+ou+JSTJ.suce.&&b=JUR2&
p=true&t=&l=20&i=495. Acesso em 17/11/2009. 
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A prova ilícita, quando não comporta a aplicação do princípio 

da proporcionalidade, é prova nula e inexistente devendo ser desentranhada do 

processo, não podendo servir de motivação para decisão judicial. 
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CONCLUSÃO 

A prova constitui um elemento de grande importância no 

âmbito do processo judicial, tendo em vista que, influência diretamente na 

formação do convencimento do juiz (e, também, do grupo social) acerca da 

lide. Convencimento este que pode acarretar na absolvição ou na condenação 

de uma pessoa, podendo trazer danos irreparáveis para a vida de um 

indivíduo. Essa importância pode ser observada nos casos em que o juiz 

absolve o réu por falta de provas, ou, ainda, por falhas no sistema probatório 

acaba condenando um inocente injustamente. 

A prova é toda informação (instrumento) levada ao 

conhecimento de uma pessoa (juiz) para confirmar ou não um fato ou 

alegação. No caso do direito processual penal, a prova tem por objetivo 

principal formar a convicção do juiz acerca de fatos alegados na lide, além de 

motivar a condenação ou absolvição do réu na sentença. 

No Sistema Criminal vigora a norma de que a prova da 

alegação incumbi a quem a fizer, no caso da ação penal, quem acusa é o 

órgão do Ministério Público (Estado), assim, quem deve provar a culpabilidade 

de um agente é o próprio Estado. Cabendo ao acusado provar alegações que 

vier a fazer no processo, por exemplo, seu álibi. 

No processo há vários tipos de provas que podem ser usadas 

pelas partes, como exemplo, pode-se citar as testemunhais, documentais, 

periciais, e etc. Com o princípio da liberdade probatória e o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, as partes têm como direito e garantia a 

possibilidade de se valher de quase todos os tipos, maneiras e formas de 

provas para comprovar o que alegam. Porém este princípio possui algumas 

limitações. 

A principal limitação à liberdade probatória é o princípio 

constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo (art. 5º, LVI, 

da CRFB/88). 
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Provas ilícitas são aquelas obtidas com violação a normas 

constitucionais ou legais. Assim, toda prova que for colhida com a violação de 

alguma norma constitucional ou legal, é considerada ilícita, e, a princípio, deve 

ser desentranhada do processo. 

Ocorre que esta regra não é absoluta, como qualquer outra 

regra ou princípio no ordenamento jurídico brasileiro. Ao mesmo tempo em que 

a Constituição Federal prevê o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas 

no processo, ela também elenca vários princípios de garantias individuais que 

acabam por colidirem algumas vezes. 

Entre outros princípios elencados na Constituição o direito à 

vida é o mais valioso, em seguida vem o direito à liberdade sendo um dos bens 

jurídicos mais importantes, por isso, a Constituição Federal o protege por meio 

de vários princípios, os quais podem ser destacados: o do devido processo 

legal, que já engloba o do contraditório e da ampla defesa, o da presunção de 

inocência, o da legalidade, e etc. De tal forma, fica claro que esses princípios 

podem ser sobrepostos à norma constitucional que proíbe a utilização de prova 

ilícita. 

A eventual possibilidade de um réu utilizar-se de uma prova 

ilícita sendo ela a única forma de provar sua inocência, pode ferir alguns 

princípios ou normas constitucionais e processuais. Mas se analisarmos quais 

direitos são mais importantes, por exemplo: o princípio da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade e até da vida dessa pessoa (réu) contra o direito de 

acusação do Estado (ter que dar uma resposta à sociedade), da segurança 

jurídica, entre outros; com base nos preceitos constitucionais, bem como em 

um dos principais fundamentos da Constituição Federal (dignidade da pessoa 

humana, art. 1º, III da CRFB/88) é possível aceitar a admissibilidade da prova 

ilícita no processo penal. 

Desta forma, surge à necessidade da aplicação do princípio da 

proporcionalidade. Este princípio não está expresso, porém, encontra-se 

implícito na Constituição, pode ser elevado ao mesmo patamar de justiça, é 

garantia do indivíduo contra excessos de poder do Estado, possui função 
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orientadora na interpretação e aplicação de outros princípios e normas, 

atuando na proteção dos direitos fundamentais, buscando alcançar de maneira 

justa os objetivos da Constituição.  

O princípio da proporcionalidade é constituído por três 

elementos ou subprincípios que sempre devem ser analisados no momento da 

sua aplicação, que são: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 

sentido estrito. Apresenta-se como mecanismo apto para ponderar direitos, 

valores e interesses, quando estes se encontram em rota de colisão. Havendo 

conflito entre direitos fundamentais constitucionais, serão eles sopesados para 

verificar qual deverá preponderar no caso concreto. 

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, 

expressamente, a proibição da prova ilícita no processo brasileiro no rol dos 

direitos e garantias individuais (art. 5º, LVI, da CRFB/88). Porém, em 

determinadas situações, o Estado (dever-poder de exercer a tutela jurisdicional; 

no caso do processo penal seu papel principal é a acusação) se depara com 

dois ou mais interesses relevantes e antagônicos, conflitantes entre si, aos 

quais cabe a ele tutelar. Assim, verifica-se a importância do princípio da 

proporcionalidade que se apresenta como indispensável para indicar, no plano 

teórico, quais bens, sob quais formas de agressão e em que medida, merecem 

ser protegidos no caso concreto. 

Sobre a admissão das provas ilícitas no processo penal 

existem três teorias diversas: a teoria da inadmissibilidade das provas ilícitas; a 

teoria da admissibilidade das provas ilícitas; e a teoria da admissibilidade das 

provas ilícitas com a aplicação da teoria da proporcionalidade. 

 Alguns não aceitam a utilização das provas ilícitas e seguem a 

risca os dispositivos da Constituição (art. 5º, LVI) e do Código de Processo 

Penal (art. 157), estabelecendo que a prova que for captada com qualquer 

violação as normas constitucionais ou legais devem ser desentranhadas do 

processo, tendo essas garantias como absolutas. Constitui-se regramento 

expressamente vedado, de eficácia plena, protegendo os cidadãos de 

eventuais abusos e arbitrariedades do Estado. Além disso, figura como regra 
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restritiva de outros princípios, tais como a liberdade de prova, a ampla defesa, 

a busca da verdade real, e etc. 

Há aqueles que defendem a utilização das provas ilícitas, de 

forma ampla, sempre que esta trouxer algum elemento importante para a lide. 

È a teoria menos aceita pela doutrina. 

Mas a teoria que mais coaduna com os preceitos da 

Constituição e da Justiça é a do princípio da proporcionalidade. Essa teoria 

posiciona-se na utilização das provas ilícitas com a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, não de forma absoluta, mas somente em casos graves, 

onde o direito violado pela captação das provas seja menor do que o direito 

defendido. Esta teoria defende que não devem ser aceitos os extremos, de não 

admitir ou de admitir as provas ilícitas de forma absoluta. 

Neste sentido, o princípio da inadmissibilidade das provas 

ilícitas no processo pode ser ignorado quando estiver em conflito com outro 

princípio de maior valia, como o da liberdade.  

Além do princípio da proporcionalidade, outro motivo lógico 

para a admissão das provas ilícitas no processo é que não seria justo deixar 

alguém ser condenado por uma infração penal ou por um crime quando é 

possível demonstrar sua inocência através de uma prova obtida ilicitamente.  

O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas encontra-se 

na Constituição dentro do capítulo dos direitos e deveres individuais do 

homem, diante disso, esta norma não pode ser utilizada para prejudicar um 

indivíduo violando outra garantia fundamental. Assim, o princípio da 

proporcionalidade quando aplicado para afastar o princípio da vedação das 

provas ilícitas não tem o escopo de ferir um direito individual, mas, ao contrário, 

pretende assegurar o exercício de outro direito individual de maior importância. 

Atualmente, a teoria mais aceita é a da inadmissibilidade das 

provas ilícitas no processo penal, porém, a teoria da proporcionalidade vem 

tomando corpo entre as discussões jurídicas, e, vem sendo, cada vez mais, 

aceita pelos doutrinadores. Significativa corrente jurisprudencial começa a 
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surgir acolhendo o princípio da proporcionalidade em casos excepcionais e 

graves, uma vez que nenhuma norma constitucional tem caráter absoluto.  

A admissibilidade das provas ilícitas mediante o princípio da 

proporcionalidade comporta outra discussão, que é a aplicação desta teoria 

apenas a favor do réu, ou se poderiam aceitar, também, a favor da sociedade. 

A maioria dos juristas que admitem as provas ilícitas no 

processo penal é a favor da aplicação somente na defesa do réu. São alguns 

argumentos utilizados: a) o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas 

encontra-se previsto dentro dos direitos e garantias fundamentais do individuo, 

não podendo esta norma ser utilizada para prejudicar alguém, mas sim servir 

para assegurar outros direitos e garantias; b) se a prova ilícita for a única forma 

de o réu provar sua inocência, esta deve ser aceita, diante do princípio da 

proporcionalidade, onde o direito à liberdade do réu é mais importante que o da 

vedação das provas ilícitas; c) a utilização das provas ilícitas pelo réu é, 

também, forma de garantir que a Justiça seja feita, não condenando alguém 

que é inocente; d) o réu não estaria agindo contra a lei, pois, estaria protegido 

pelos institutos do estado de necessidade e da legítima defesa; entre outras. 

Sobre utilizar provas ilícitas para favorecer a sociedade, a 

problemática é maior, e poucos admitem essa possibilidade. Os principais 

argumentos a favor e que acabam por fundamentar esta discussão são: a) o 

princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas foi criado para proteger os 

direitos e garantias fundamentais do indivíduo, e essa proteção deve ser 

interpretada de forma a dar eficácia às diretrizes da própria Constituição. Desta 

forma, os direitos fundamentais não podem ser utilizados como salvaguardas 

da prática de atividades ilícitas, pois, iria contra os preceitos da Carta Magna; 

b) negar a aplicação deste princípio de forma incontestável é impossibilitar que 

todos os indivíduos recebam uma resposta do Estado em situações graves, 

deixando toda a sociedade desprotegida diante dos atos ilícitos dos criminosos, 

em casos em que a prova da autoria só poderia ser verificada mediante prova 

ilícita. Prejudicando as pessoas de bem e beneficiando os delinqüentes; c) Se a 

liberdade individual pode ser assegurada com a aplicação do princípio da 

proporcionalidade no caso em que o réu está sendo acusado injustamente, 



 100 

nada mais justo poder aplicar este princípio para resguardar a liberdade 

coletiva que está sendo ameaçada com o progresso da violência. Não poderia 

o criminoso alegar direitos fundamentais para garantir sua impunidade; entre 

outros. 

Os argumentos contra baseiam-se em que o principal objetivo 

do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas é a proteção do individuo 

contra os excessos do Estado, por isso, seria irônico abrir exceção ao mesmo. 

De outra forma, o Estado, com seu poder, possui outros meios para captação 

legal de provas. 

Apesar dos prós e contras e da jurisprudência já ter julgado 

neste sentido, a possibilidade de admitir provas ilícitas a favor da sociedade é 

pouca aceita, sendo que alguns juristas não admitem sequer tal discussão. 

Prevalece no ordenamento jurídico brasileiro a regra da 

inadmissibilidade das provas ilícitas devendo ser desentranhadas do processo. 

Porém, essa norma não é absoluta. 

Desta forma, pode-se afirmar que as provas ilícitas podem ser 

admitidas no processo penal mediante a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, principalmente, para beneficiar o réu, em casos graves em 

que outras garantias mais importantes se sobrepõem sobre a vedação das 

provas ilícitas. 

Há que se destacar que este assunto não é pacífico, embora 

significativa corrente jurisprudencial começa a surgir acolhendo o princípio da 

proporcionalidade em casos excepcionais e graves, uma vez que nenhuma 

norma constitucional tem caráter absoluto. 

Contrapondo-se a temática às hipóteses inicialmente 

elencadas para encetar a investigação, verificou-se: 
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1. A inadmissibilidade das provas ilícitas no 

processo penal brasileiro pode ser relativizada 

com base em uma interpretação de prevalência 

de princípios. 

2. O princípio da proporcionalidade pode fazer 

com que outros princípios constitucionais e 

processuais penais prevaleçam sobre o 

princípio da inadmissibilidade das provas 

obtidas por meio ilícito. 

3. O réu para provar sua inocência pode utilizar 

provas ilícitas. 

 

Desta forma, verificou-se que todas as hipóteses levantadas ao 

início do trabalho de pesquisa para a presente monografia restaram 

devidamente confirmadas.  
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