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RESUMO 
 

 
 

BUENO, Patrícia Viana. A admissão de provas ilícitas à luz da teoria dos direitos 

fundamentais e do direito comparado. 2020. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. 

 

O processo penal por condensar direitos fundamentais e o jus puniendi acaba por refletir as 

alterações ideológicas sociais inspiradas no aumento ou queda da criminalidade, ora 

prevalecendo valores de eficiência repressiva, ora de afirmação das garantias do acusado. A 

Constituição Federal ao estabelecer o corpo normativo fundamental do Estado Brasileiro 

exerceu, sobretudo na fixação de regras, juízo de valor sobre quais bens jurídicos deveriam 

preponderar em determinadas situações de conflitos de interesses, tal é o caso da regra 

estatuída no art. 5º, LVI, que diz: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio 

ilícitos”. No Brasil, a restrição do alcance da previsão constitucional tem encontrado adeptos 

que, mediante a utilização do princípio da proporcionalidade, de origem alemã, bem como de 

exceções importadas sobretudo dos Estados Unidos da América, defendem a utilização de 

provas ilícitas em casos de expressão mais aguda da criminalidade. Todavia, a superação de 

regra constitucional originária precisa ser realizada com a profundidade devida, o que leva à 

considerações acerca da correta interpretação do que seja o “caráter principiológico das 

normas de direito fundamental”, que dá sustentação teórica à aplicação do princípio da 

proporcionalidade no país. Nesse processo de derrogação, sugeriu-se como forma mais 

adequada ao nosso ordenamento jurídico, o juízo de razoabilidade complementado, capaz de 

conferir legitimidade às decisões discrepantes, sem afetar a higidez constitucional. Por fim, 

analisou-se as exceções à ilicitude derivada e originária no direito comparado a fim de 

estabelecer quais delas, à luz do Direito interno, poderiam, funcional e logicamente, ser 

admitidas no Brasil. 

 
Palavras-chave: Provas ilícitas. Admissão. Princípio da proporcionalidade. Caráter 

principiológico das normas de direito fundamental. Juízo de razoabilidade complementado. 

Exceções à ilicitude. Direito comparado. 



ABSTRACT 
 

 
 

BUENO, Patrícia Viana. The admission of illegal evidence in view of the theory of 

fundamental rights and comparative law. 2020. Master's Dissertation. Faculty of Law, 

University of São Paulo. 

 

The concentrating of the fundamental rights and the jus puniendi in the criminal procedure 

ends up reflecting the social ideological changes inspired by the increase or fall in criminality, 

sometimes prevailing values of repressive efficiency, sometimes affirming the guarantees of 

the deffendant. The Constitution when establishing the fundamental normative body of the 

Brazilian State, above all in the setting of rules, exercised value judgment on which legal 

assets should prevail in certain situations of conflicts of interest, such is the case of the rule 

established in art. 5º, LVI, which says: “illegally obtained evidence is inadmissible in the 

process”. In Brazil, the restriction of the scope of the constitucional provision has found 

adherents who, using the principle of proportionality, of German origin, as well as exceptions 

imported mainly from the United States of America, defend the use of illicit evidence in cases 

of more expressive criminality. However, the overcoming of the original constitutional rule 

needs to be carried out with due depth, which leads to considerations about the correct 

interpretation of what is the “principiological character of the norms of fundamental right”, 

which gives theoretical support to the application of proportionality principle in country. In 

this process of derogation, suggested as the most adequate way to our legal system, the 

complemented reasonableness judgment, capable of giving legitimacy to dissenting decisions, 

without affecting constitutional health. Finally, the exceptions to the evidence derived and 

directly obtained from illegal action in the comparative law were analyzed in order to 

establish which ones, in the light of domestic law, could be functionally and logically, 

admitted in Brazil. 

 

 
Keywords: Illegal evidence. Admissibility. Proportionality principle. Principiological 

character of the norms of fundamental right. Complemented reasonableness judgment. 

Exceptions to illegality. Comparative law. 
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Introdução 
 

 
O interesse por esta pesquisa decorreu da leitura do RE 251.445/GO, em  

que se considerou imprestável prova (fotografias) furtada por menores, um deles vítima, do 

consultório profissional do réu acusado pelo crime tipificado no art. 241 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), sob o argumento de que “o réu tem o direito de 

não ser denunciado, de não ser processado e de não ser condenado com apoio em elementos 

probatórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites ético-jurídicos que 

restringem a atuação do Estado em sede de persecução penal”
1
. 

Nessa ocasião, questionei a justiça da decisão me fazendo duas perguntas: 

Por que o Estado teria atuado infringindo deveres éticos se foram os menores que violaram o 

estabelecimento profissional do réu? Num caso como esse, a decisão determinando o 

desentranhamento da prova considerada ilícita não causa mais prejuízos que benefícios à 

comunidade a que se dirige? 

Todavia, atenta ao que diz Habermas sobre a defesa dogmática de opiniões 

que não podem ser fundamentadas, perguntei-me se seria possível tecnicamente falando, ante 

a natureza jurídica da norma e, para além disso, se seria recomendável no cenário brasileiro, a 

superação da norma constitucional para a admissão dessa prova nos autos do processo a fim 

de possibilitar a punição do infrator. 

Com efeito, o embate travado entre a finalidade do processo de realizar 

justiça, especialmente frente aos desafios que a criminalidade crescente e organizada impõem 

ao Estado moderno, e a proteção aos direitos fundamentais, historicamente tão caros a nossa 

sociedade, geram inúmeras questões sensíveis que cada vez mais são objeto de estudo e 

discussão acadêmica no âmbito do processo penal, notadamente no campo da prova. 

Até mesmo o cinema já retratou o impasse, o filme “The Star Chamber” (em 

Português, O Esquadrão da Justiça), de 1983, retratou um caso em que acusados de homicídio 

são absolvidos pelo juiz Steven R. Hadin, mesmo sem convicção alguma da inocência, pela 

reconhecida ilicitude da prova colhida contra eles. Ao final da sentença afirma o magistrado: 

“alguém sequestrou a justiça e a ocultou na lei”. 

 
 

1 
STF, RE 251445/GO, Relator Min. Celso de Mello, DJU 03/08/2000. 
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Barbosa Moreira, ao escrever especificamente sobre o tema, já sinalizou a 

densidade dessa pesquisa, afirmando ser quase impossível um perfeito equilíbrio entre 

assegurar um resultado justo ao processo e inviabilizar o proveito de uma ação antijurídica
2
. 

A contraposição entre a exclusão de provas ilícitas com efetivo potencial 

heurístico e o apego à forma pode levar a dois extremos, o primeiro àquele em que a forma é 

interpretada como simples formalidade de menor importância e, o outro, que eleva a forma 

pura e simples ao nível de garantia do devido processo legal, em que não há problema se 

justiça e verdade não tiverem qualquer correspondência. 

Mais recentemente a questão voltou à tona com o Projeto de Lei nº 4.850/16, 

fruto da iniciativa do Ministério Público Federal que sob a campanha “10 medidas contra a 

corrupção” colheu cerca de dois milhões de assinaturas pelo país a fim de apresentar ao 

Congresso Nacional uma proposição de iniciativa popular. Dentre as propostas legislativas 

inicialmente divulgadas estava a redefinição do conceito de provas ilícitas e a possibilidade de, 

salvo exceções mais graves, serem usadas quando “os benefícios decorrentes do 

aproveitamento forem maiores do que o potencial efeito preventivo”3. 

O relator do PL nº 4.850/16, Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 

ponderou que: “Há, na jurisprudência, uma relativização do meio ilícito quando é para 

beneficiar o réu. E quando é para proteger a sociedade, vale? Esse é o ponto que a gente está 

tentando ver se constrói.”
4
. 

Muito embora o texto constitucional brasileiro vede peremptoriamente a 

admissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI), há significativa tendência 

em se relativizar essa vedação por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade 

(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz), admitindo-se em determinadas circunstâncias e, 

 

2 
“(...) o problema das provas ilícitas inclui-se entre os mais árduos que a ciência processual e a política 

legislativa têm precisado enfrentar, dada a singular relevância dos valores eventualmente em conflito. De um 

lado, é natural que suscite escrúpulos sérios a possibilidade de que alguém tire proveito de uma ação 

antijurídica e, em não poucos casos, antiética; de outro lado, há o interesse público de assegurar ao processo 

resultado justo, o qual normalmente se impõe que não se despreze elemento algum capaz de contribuir para o 

descobrimento da verdade. É sumamente difícil, quiçá impossível, descobrir o ponto de perfeito equilíbrio 

entre as duas exigências contrapostas”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as provas 

ilicitamente adquiridas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 205, jul./set. 1996). 
3
Proposta de redação do art. 157, § 3º do CPP: “Ressalvados os casos de tortura, de violência física, de ameaça, 

ou de violação da residência e interceptação de comunicações sem mandado ou ordem judicial, bem como 

outros de igual gravidade, poderá o juiz ou tribunal determinar novos parâmetros para definição da prova 

lícita e sua valoração, com base no princípio da proporcionalidade, quando os benefícios decorrentes do 

aproveitamento forem maiores do que o potencial efeito preventivo, da decretação da nulidade, sobre o 

comportamento futuro do Estado em investigações”. 
4  

Acesso         em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,de-10-medidas-anticorrupcao-4-sao- 

alteradas,10000083021, 19/10/16. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cde-10-medidas-anticorrupcao-4-sao-alteradas%2C10000083021
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cde-10-medidas-anticorrupcao-4-sao-alteradas%2C10000083021
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casuisticamente, a prova ilicitamente produzida a fim de, segundo Scarance

5
, salvaguardar 

valor maior também garantido pela Constituição. 

Fato é que grande parte da doutrina e, em menor medida da jurisprudência, 

que inadmite a aplicação da teoria da proporcionalidade à matéria, também afirma não 

descartar a necessidade de ponderação de interesses nos casos concretos, vide a título de 

exemplo o caso em que correspondências de presos foram violadas para impedir um plano de 

fuga e, utilizadas como prova, depois que se descobriu a intenção dos presos de sequestrar um 

juiz
6
. 

É inegável que o desprezo absoluto de qualquer prova obtida ilicitamente ao 

contrário de reafirmar o Estado de Direito pode até mesmo fragilizá-lo, no exato ponto em  

que a sociedade visualiza a ineficiência do Poder Estatal em punir aqueles sabidamente 

criminosos. O sentimento de impunidade é reforçado a cada criminoso que escapa à mão da 

Justiça, gerando reflexos sociais múltiplos, todos infirmando a regência das leis instituídas e a 

proibição da autodefesa. 

Diga-se também que uma decisão incompatível com a realidade substancial 

é injusta, ainda que não seja a busca da verdade o objetivo principal do processo, é inegável 

que a finalidade da própria atividade jurisdicional é fazer justiça. A exclusão de provas ilícitas 

que comprovam cabalmente o cometimento de um crime afetam a verdade e, por conseguinte, 

a justiça da decisão
7
. 

Todavia, a norma brasileira não está estampada numa lei ordinária, mas na 

Constituição Federal, e isso precisa ser considerado e com a profundidade devida. 

Com essas ponderações cheguei à dissertação de Thiago André Pierobom de 

Ávila, Provas ilícitas e proporcionalidade
8
 e notei que o autor partiu da mesma indignação 

que senti ao ler o referido acórdão RE 251.445/GO, concluindo que a regra de exclusão de 

provas ilícitas não poderia ser absoluta. Ao final da leitura, porém, não me convenci sobre a 

 

5    
FERNANDES,    Antônio    Scarance.    Processo    Penal    Constitucional.    São    Paulo:     Editora     

Revista dos Tribunais, 2012, pp. 92/93. 
6 
STF, HC 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 01.03.1994. 

7
“A luta judiciária não é um duelo, nem um jogo em que cada litigante se pode utilizar dos meios que melhor lhe 

assegurem a vitória. O Juiz não pode ficar sujeito a essas maquinações interesseiras para sentenciar, dando 
um veredictum falso se comparado com a realidade dos fatos. Fazer justiça é o ideal do magistrado, desde 

que possa conhecer lisamente, em seu conteúdo, todos os fatos debatidos, para aplicar a lei em favor de quem 

a mereça. Se o fato existe, mas deixa de ser conhecido, por aspectos meramente formais, e isso influir no 

julgamento, não haverá justiça, no sentido alcandorado do termo, mas embuste dos mais graves, porque se 

revela sob o pálio, embora conspurcado, do Poder Judiciário". Alcandorado deriva de alcândor, que significa 

cume. LIMA, Alcides de Mendonça. A eficácia do meio de prova ilícito no CPC Brasileiro, p. 141. 
8 
Brasília: Lumen Juris, 2008. 
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relativização de uma regra constitucional pelo raciocínio principiológico dos direitos 

fundamentais com a aplicação do princípio da proporcionalidade. 

É esse o ponto de partida do estudo. 
 

Como trazer flexibilidade à rigidez da norma constitucional proibitiva, em 

que medida e sob quais circunstâncias? São perguntas que se pretende responder ao final 

desse estudo, sem olvidar a realidade político-institucional do Brasil que nos leva a pensar se 

temos o amadurecimento necessário para flexibilizar o comando constitucional em comento, 

haja vista sua natureza jurídica de garantia individual ou, se a pretexto de um suposto risco 

institucional baseado no incentivo às práticas ilegais, nos furtamos à inconveniência prática da 

análise casuística e especialmente fundamentada que reclama excepcionar regra dessa ordem. 

Ao lado disso, a par dos últimos acontecimentos políticos do país em que a 

ideologia de extrema-direita ganhou espaço nas instituições e na sociedade brasileira, é 

preciso atenção para reafirmar com vigor os direitos subjetivos e garantir a efetividade das 

normas constitucionais, bastião do Estado de Direito. 

Com o devido enfrentamento teórico, são esses os esclarecimentos e um 

equilíbrio entre todos esses pontos que o presente trabalho pretende alcançar, é uma pesquisa 

aberta, portanto, não se partiu de uma ideia preconcebida de possibilidade ou impossibilidade 

de aplicação do exame de proporcionalidade para excepcionar a norma de inadmissibilidade 

processual de provas obtidas ilicitamente, pretendi perscrutar todas as variáveis desse assunto, 

para ao final elaborar as conclusões pertinentes. 

 

 

Delimitação do objeto de trabalho 
 

 

 

O propósito dessa dissertação é enfrentar a questão se é possível e 

recomendável no cenário jurídico e social brasileiro a admissão de provas ilícitas no processo, 

demonstrando, se a conclusão for positiva, em que medida e condições isso deve ser feito. 

Por conseguinte, não é objeto desse trabalho analisar os contornos da 

ilicitude probatória em si, mas se uma prova considerada ilícita, pode ou não ser utilizada no 

processo e em que circunstâncias. 

Outrossim, considerada a uniformidade do entendimento que admite a 
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prova ilícita pro reo, o debate deste trabalho restringir-se-á à admissão pro societate, que 

encerra maior problemática técnica, seja pelo objetivo central da norma proibitiva voltada à 

persecução penal, seja pelos valores de grandeza similar em conflito, quais sejam, o respeito 

aos direitos fundamentais e a realização de justiça estatal por meio do exercício do jus 

puniendi. 

 

 

Desenvolvimento do trabalho 
 

 

 

O trabalho desenvolver-se-á em cinco capítulos. 
 

No primeiro, tratarei de responder a pergunta se o art. 5º, LVI, da 

Constituição Federal é uma regra de direito ou um princípio jurídico e, sendo regra, se é 

possível superá-la e de que forma, é aqui que se cuidará do exame de proporcionalidade, já 

que desponta como o principal método de argumentação jurídica para afastar a incidência da 

norma. 

O segundo cuidará de questões teóricas que necessariamente perpassam a 

análise da aceitação no processo de uma prova ilícita, como o garantismo, certas 

características dos direitos fundamentais, como dimensão objetiva e eficácia horizontal, a 

conexão entre direitos fundamentais e procedimento, o direito à prova e a própria verdade 

como valor processual. 

No terceiro capítulo, sem descuidar dos riscos que envolve a importação 

simplista de modelos teóricos, traçarei um panorama do direito comparado sobre a regra de 

exclusão, com enfoque nos Estados Unidos e Alemanha, a fim de entender o seu fundamento 

e o seu âmbito de aplicação. 

Em cotejo com as diretrizes constatadas no capítulo anterior, serão tratados 

no quarto capítulo o contexto histórico em que se dera, no Brasil, a consagração da norma 

constitucional e o aprimoramento interno da cláusula, isso com vistas a definir o fundamento 

da regra de exclusão no país e delimitar o conceito de provas ilícitas. 

Por fim, partindo-se da análise comparada do fundamento da regra da 

norma, o quinto capítulo tratará das exceções à regra de exclusão no direito estrangeiro e 

brasileiro, demarcando quais delas são lógica e funcionalmente aplicáveis ao ordenamento 
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jurídico local. 
 

O objetivo do estudo é contribuir para que a ciência processual caminhe, 

senão para um perfeito equilíbrio entre os valores em conflito na questão, o que para muitos é 

considerado impossível, para ao menos a criação de um esboço objetivo de critérios para a 

elaboração de regras de exclusão e de aproveitamento de provas ilícitas, a fim de afastar o 

subjetivismo exacerbado nos julgamentos pontuais sobre a matéria, que não raro deixam de 

avaliar os “systemic effects of interpretive decision-procedures”
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: an institucional theory of legal interpretation, 2006, p. 289. 
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Considerações Finais 
 

 

 

O “caráter principiológico dos direitos fundamentais”, mencionado na obra de Alexy, vem 

sendo utilizado de forma equivocada pela doutrina e jurisprudência brasileiras como razão 

para interpretar e aplicar todas as normas constitucionais como sendo, em rigor, princípios, 

quando na verdade o alemão refuta expressamente essa prática e utiliza a expressão para 

explicar que: i) quando se cria uma regra o que se faz é estabelecer a restrição de princípios 

contrapostos; ii) o sopesamento entre princípios conflitantes geram uma regra de direito 

fundamental subsidiária, iii) regras incompletas admitem sopesamento na parte estruturada 

como princípio. 

 

 
A máxima da proporcionalidade decorre da natureza das normas de direitos fundamentais, na 

medida em que tenham estrutura de princípios. 

 

 
O art. 5º, LVI, da CF, é do ponto de vista normativo uma regra jurídica completa estabelecida 

pelo Poder Constituinte originário. 

 

 
O exame de proporcionalidade é inadequado para qualquer análise que envolva uma regra 

constitucional originária e completa. 

 

 
Razoabilidade e proporcionalidade são conceitos distintos, com origem e estrutura próprias. 

 

 

A única possibilidade de afastar a incidência de uma regra completa é a impossibilidade 

(fática ou jurídica) de sua aplicação, por isso o juízo a ser feito é mais simples e comporta 

demonstrar a incompatibilidade da regra geral com um caso verdadeiramente extraordinário, 

num juízo que mais se aproxima ao da razoabilidade do que ao de proporcionalidade 

propriamente dito. 

 

 
O juízo de razoabilidade complementado é o método que permite, superada a impossibilidade 
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fática, a admissão de provas ilícitas sem afetar a higidez constitucional. 

 

 

O juízo de razoabilidade complementado refere-se à impossibilidade jurídica, que ocorre 

apenas em casos raríssimos e verdadeiramente extraordinários, de cujos fatos seja possa 

extrair valores essenciais para o próprio Estado brasileiro reconhecidos na Carta Política. 

 

 
O juízo de razoabilidade complementado compreende um discurso argumentativo alinhado 

aos direitos fundamentais em que a regra constitucional e os princípios da liberdade e 

igualdade jurídica têm primazia prima facie e os precedentes do Supremo Tribunal Federal 

exercem papel de autoridade¸ sendo necessário demonstrar que o princípio (ou princípios) 

contraposto(s) estabelece uma razão contrária e extremamente mais forte do que àquela que 

sustenta a própria regra, além da ausência de insegurança jurídica causada pela reprodução do 

comportamento. 

 

 
O conceito de prova ilícita é restrito às situações em que se violem direitos fundamentais de 

conteúdo substancial, reservando-se ao conceito de prova ilegítima, todas as demais violações 

probatórias relacionadas aos direitos fundamentais processuais ou aos direitos previstos na 

legislação ordinária. Provas ilícitas são aquelas relacionadas a direito material não 

fundamentado em critério epistemológico. 

 

 
Se a Carta Política brasileira prevê uma regra de inadmissibilidade processual da prova ilícita 

e a insere dentre os direitos e garantias individuais, não é o efeito preventivo ou pedagógico 

de condutas policiais ilegais o fundamento da regra, mas a própria violação aos direitos 

fundamentais do acusado. 

 

 
Nos EUA, com relação à exceção de boa-fé, incidente sobre a ilicitude originária, parte-se da 

premissa de que o fundamento da regra de exclusão americana é apenas o efeito dissuassório. 

A exceção, portanto, não se aplica ao ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

A introdução da exceção de impugnação no Brasil é incoerente com o sistema adotado. 
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A exceção da contaminação expurgada no Brasil é tecnicamente possível, mas pouco 

recomendada, pela imaturidade do sistema acusatório e a trajetória de desrespeito aos direitos 

fundamentais. 

 
A chamada exceção da expectativa de privacidade não é propriamente uma exceção, o que 

permite a aplicação no direito interno sem necessidade de reforma legislativa. 

 
Quanto à descoberta inevitável é importante que se tenha em mente que, muito embora, na 

doutrina norte-americana a inevitable discovery rule esteja diretamente relacionada ao termo 

would have been, a hipótese de descoberta pela via lícita não é meramente suposta, mas 

dedutível do caso concreto. É esse o cuidado que se deve ter com reformas legislativas, não é 

possível que se suponha sempre a possibilidade de obtenção da prova por meios legais, essa 

interpretação desconexa do caso concreto seria inconstitucional por esvaziar a garantia. 

 
A prova será independente se não houver uma vinculação direta entre a diligência ilícita e 

àquela realizada posteriormente, ou quando a prova derivada tem concretamente duas origens: 

uma lícita e outra ilícita, susbsistindo como elemento de convicção mesmo com a supressão 

da fonte ilegal, o que se dá com juízo de certeza, e não de probabilidade como na descoberta 

inevitável. 

 
A interpretação coesa da regra do art. 5º, LVI, da Constituição Federal brasileira, do art. 157 

do Código de Processo Penal brasileiro, da teoria dos direitos fundamentais e do direito 

comparado quanto às regras de exclusão probatória, só ocorre se considerarmos que: i) a 

norma constitucional é estruturada como regra completa e tem natureza de direito subjetivo 

que visa tutelar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; ii) o princípio da 

proporcionalidade é instrumento hermenêutico inadequado para qualquer análise que envolva 

uma regra constitucional originária e completa; iii) o caráter principiológico dos direitos 

fundamentais não significa que todas as normas dessa natureza são, em rigor, princípios; iv) a 

admissão de prova ilícita só é possível em raríssimos casos mediante o juízo de razoabilidade 

complementado; v) o conceito de prova ilícita é restrito às situações em que se violem direitos 

fundamentais de conteúdo substancial; vi) o fundamento da norma constitucional brasileira 

ligado à proteção dos direitos fundamentais veda a admissão de provas ilícitas produzidas por 

particulares ou estrangeiros, ainda que sem participação do Estado; vii) o fundamento da 
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norma brasileira constitucional ligado à proteção dos direitos fundamentais torna inadequada 

a importação da exceção de boa-fé; viii) o fundamento da exclusionary rule norte-americana, 

o deterrent effect, é diverso da regra constitucional brasileira, o que impede, entre nós, o 

processo de desconstitucionalização recente levado a efeito naquele país. 
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