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RESUMO 

 
 

As provas no ordenamento jurídico são as bases para a demonstração dos fatos ocorridos. 

Para que se demonstre a verdade real dos acontecimentos, a importância delas, se dá ao 

fato de que a punição seja feita de maneira correta, e garanta os direitos a serem 

protegidos. A partir da apresentação das provas, o magistrado as aprecia, podendo assim 

formular seu convencimento quanto ao fato. Portanto, é de extrema importância que as 

provas sejam apresentadas licitamente. O presente trabalho teve por objetivo tratar a 

respeito das provas obtidas de maneira ilícita, sendo elas amplamente esplanadas e 

conceituadas sob a ótica da Constituição Federal, bem como pelo Código de Processo 

Penal. No entanto, discute-se muito a respeito de sua inadmissibilidade, porém, vale 

ressaltar, que sua proibição não tem caráter absoluto, pois a violação dos Direitos de 

outrem se sobressai aos que foram violados do acusado. Para o presente, além de 

analisadas e estudadas as leis e suas aplicações, foram também analisados os fundamentos 

e bases legais para a aplicação da teoria da razoabilidade ou proporcionalidade, ao qual 

cada autor se expressa de uma maneira. Elementos das provas ilícitas in dubio pro reo e 

pro societate foram analisados conforme doutrinas referenciadas, assim como análises 

jurisprudenciais. Isso caracteriza que as provas obtidas de maneira ilícita, beneficiam o 

acusado, quando utilizados em sua defesa.  Diante disso, pôde-se concluir que, em caráter 

pro societate, as provas ilícitas vêm sendo aceitas corriqueiramente, pois sua utilização é 

em prol da sociedade, descaracterizando elementos que ferem a dignidade do acusado, 

nos casos de crimes contra a vida e dignidade de outrem. 

 

Palavras-chave: Provas ilícitas; Processo Penal; Constituição Federal; "pro societate" e 

"pro reo".  



 
 

ABSTRACT 

 

The evidences in the legal system are the basis for the demonstration of the facts that 

occurred. In order to demonstrate the real truth of events, their importance is due to the 

fact that punishment is done correctly and guarantees the rights to be protected. From the 

presentation of the evidences, the magistrate appreciates them, and can thus formulate his 

conviction about the fact. Therefore, it is of utmost importance that the evidences are 

presented lawfully. This study aimed to treat about the evidences obtained in an unlawful 

manner, being broadly outlined and conceptualized from the point of view of the Federal 

Constitution, as well as by the Code of Criminal Procedure. However, much is discussed 

about its inadmissibility, but it is worth mentioning that it’s prohibition is not absolute, 

because the violation of the Rights of others excels those who have been violated by the 

accused. For the present, besides analyzing and studying the laws and their applications, 

were also analyzed the fundaments and legal basis for the application of the theory of 

reasonableness or proportionality, to which each author expressed in a way. Elements of 

the illicit evidences in dubio pro reo and pro societate were analyzed according to 

referenced doctrines, as well as jurisprudential analysis. This characterizes that the 

evidences obtained illicitly benefits the accused when used in his defense. In view of this, 

it was possible to conclude that, in a pro societate character, illicit evidences are being 

commonly accepted, since it’s use is for the benefit or society, depriving elements that 

hurt the dignity of the accused in cases of crimes against life and dignity of others. 

 

Key-words: Illicit evidence; Criminal Procedure; Federal Constitution; “pro societate”; 

“pro reo”. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 é a Lei suprema que vigora no Brasil. A Carta 

Magna é um documento sistematizado, elaborado de forma democrática, com normas 

fundamentais, de eficácia máxima dentro do ordenamento jurídico, as quais estabelecem 

a estrutura do Estado, fixando direitos e deveres, para o bem da nação, com o intuito de 

garantir ao povo todas as condições para o seu desenvolvimento.  

Um de seus princípios básicos é que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza” (CF, Art. 5º, 1988). 

Nesse contexto de igualdade perante a Lei, bem como o direito à vida, subentende-

se que a violação da mesma Lei acarretará em prejuízo. (MORAES, 2008) 

A Constituição Federal de 1988 deu forma, na República Federativa do País, a 

denominação de “Estado Democrático de Direito”. Atualmente, a ordem jurídica 

brasileira está alicerçada em cinco colunas de sustentação: “Art. 1°. [...] a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político”. Ainda, com relação a este artigo 1º, é importante 

reconhecer que se adota como forma de Estado, a Federação, como forma de governo, a 

República, como sistema de governo, o Presidencialismo e, como regime de governo, o 

Democrático. 

Sob a ótica penal, a CF de 1988 formalizou quatro princípios fundamentais: 

princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da humanidade da pena, 

princípio da responsabilidade pessoal. 

Alguns comentários acerca da discussão sobre a admissibilidade das provas 

consideradas ilícitas no processo de acusação e no processo em geral tem sua 

inadmissibilidade constituída, baseando-se na Carta Magna. Ainda assim, consideram-se 

os princípios processuais relativos às provas, distinguir o valor das provas lícitas e ilícitas 

perante a acusação.   

 Sob o aspecto geral, sabe-se que é aceitável e admissível para o processo, as 

provas consideradas ilícitas. Para que tais provas possam estar de elencadas nos 

processos, para a livre apreciação dos julgadores, atenta-se a justificar as mesmas no 

processo de acusação contra crimes de maneira geral, mediante as Leis do Código de 

Processo Penal.  

 O presente trabalho, de cunho dedutivo e analítico, objetivou analisar o conceito 

do valor das provas consideradas ilícitas bem como a sua utilização no processo penal de 
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acusação nos crimes “pro societate”. Fez-se necessário conceituar os princípios relativos 

das provas, as características dos crimes e as leis do código do processo penal para tais 

casos. A abordagem dos temas foi realizada através de pesquisas bibliográficas em livros 

de Legislação e Direito Penal e em referências da Internet. 
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2. CAPÍTULO – DA PROVA ILÍCITA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

2.1 Aspectos constitucionais 

 

Atualmente, apenas o Estado possui a legitimidade para punir (jus puniendi) os 

infratores das normas. Consequentemente, somente o Estado tem o direito de conceder 

qualquer das modalidades de extinção da punibilidade, as quais são integrantes tanto do 

direito penal quanto do direito constitucional. (MARCÃO, 2014; FERREIRA, 1997) 

A anistia é a modalidade mais antiga e mais ampla de perdão de prerrogativa do 

Estado, visto que retoma o crime em qualquer fase, na qual a sua concessão compete ao 

Congresso Nacional e a sanção ao Presidente da República, devendo sempre haver prévia 

definição por lei. (MONTEIRO, 2010) 

Não se deve confundir o instituto do indulto com a comutação. “O primeiro se 

trata de uma modalidade de extinção da pena, ao passo que a segunda é uma espécie de 

diminuição da pena, havendo a possibilidade de incidir mais de uma vez sobre a 

quantificação concedida ao acusado”. (FRANCO, 2011, p 299) 

Assim como o entendimento da Carta Magna, apresentada em 1988, é possível 

observar as premissas constitucionais, bem como os direitos garantidos. 

                            
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

(Constituição Federal de 1988) 

 

 Conforme como a própria Carta Magna diz em seu artigo, é inadmissível a 

utilização de provas obtidas por meios e formas ilícitas, mas ela se contradiz ao aceitar as 

determinadas provas quando se utiliza para absolvição do acusado, mesmo ela sendo 

obtida por meio ilícito. Ou seja, quando em um processo o acusado se beneficia da prova 

em seu favor, ela é aceita, mesmo sendo adquirida de maneira imprópria. (TOURINHO 

FILHO, 1997) 
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2.2 Requisitos 

 

  Para que as provas sejam consideradas ilícitas, elas devem ser obtidas de 

maneira repulsiva, no caso de torturas, como já se foi muito frequente, porém outros 

requisitos para que as mesmas sejam excluídas e ou consideradas ilícitas, ou seja, aquelas 

que vêm de forma controversa, aquelas que vão contra os princípios constituintes, contra 

os princípios básicos, e veementes contra a dignidade da pessoa humana. Sendo os 

requisitos que vão contra o direito material, quanto a sua forma, contra a constituição e 

seus valores e princípios. (MORAES, 2008) 

No entanto, referente ao litígio, é necessário que se faça a utilização das provas, 

para a livre apreciação dos julgadores, sob o prisma de responsabilidade social. Para que 

as provas sejam consideras ilícitas, faz-se necessário alguns requisitos básicos, como a 

violação de normas de direito constitucional e de processo penal. (CAPEZ, 2013) 

 Consideram-se requisitos necessários para qualificação de provas ilícitas, a 

conduta ilegal, seja ela em desobediência ao processo penal, tal como a apresentação de 

provas fora do prazo, a busca e apreensão sem autorização do juiz, indo na contramão dos 

princípios constituintes, violação de correspondências, e escutas não autorizadas entre 

outras, podendo considerar também por óbvio a tortura. (CAPEZ, 2000) 

 

O nosso ordenamento jurídico, em algumas oportunidades, impõe limitações a 

produção de provas obtidas por meio de tortura, por exemplo, ou da captação 

clandestina de conversações telefônicas, assim como da violação de sigilo de 

correspondência, dentre outras. (ANDREUCCI, p.120, 2014) 

 

Todavia, essas provas sendo produzidas em caráter ilícito, afrontando o 

ordenamento, são classificadas entre elas como ilegítimas, ilícitas.  

 Por fim, os requisitos para a que se considerem as provas ilícitas, de acordo com 

os doutrinadores, os recursos utilizados no momento da obtenção da prova, sendo elas 

consideradas infringentes e ofensivas ao devido processo legal. 

 

2.3 Analogia  

 

  No nosso ordenamento jurídico, é vedada a utilização de provas ilícitas, 

esse tipo de prova é vedado à apreciação da lei, não podendo as mesmas ser levadas ao 

conhecimento do magistrado, caso as mesmas cheguem, serão consideradas nulas. O 

embasamento em nossa constituição é bem claro quanto a isso. (FERREIRA 1997) 
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Dentre vários sistemas de apreciação da prova existentes, o Brasil adora o 

sistema de livre convicção, ou sistema do livre convencimento motivado, 

também conhecido por sistema de persuasão racional, segundo o qual o juiz 

formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em 

contraditório judicial, desde que o faça motivadamente. (Artigo 155, Caput, do 

Código de Processo Penal, 1973) 

 

 Há uma diferença entre os tipos de provas, onde é possível classificá-las em 

ilícitas, ilegais e ilegítimas. (NUCCI, 2012) 

 As provas vedadas, que são aquelas advindas de provas ilícitas, bem como as 

ilegais caminham juntamente com as ilegítimas. No ordenamento jurídico as provas do 

tipo ilícitas, ou seja, algumas delas advindo das provas ilegais, não se confundem com as 

provas ilegítimas, de forma que as ilícitas são adquiridas em controvérsia ao direito 

material, bem como as provas ilegítimas vão a contramão do direito processual. Mas, ao 

mesmo tempo, pode também os dois tipos de provas serem consideradas ilegítimas. 

(MORAES 2008) 

  Porém, há de se ressaltar, que existem correntes doutrinárias que 

viabilizam a utilização das mesmas, sendo elas usadas de acordo com o que será 

analisado, sendo analisada a gravidade da situação, a dificuldade de mostrar-se a prova 

fática de maneira ilícita, e a comparação ao direito violado, com o direito protegido, 

usando em proporcionalidade. (MORAES, 2008) 

No entanto, a “flexibilização” dos entendimentos podem ser considerados em 

diversos sentidos, de forma pertinente ao caso analisado, onde se é considerado o direito 

violado e o direito garantido. 

 

2.4 Comportamento da prova ilícita na Constituição Federal 

 

  Diante das discussões a respeito da admissibilidade das provas ilícitas aos 

processos, as correntes doutrinárias são em sentido estrito subdivididas em duas teorias, 

sendo elas extremas. (NUCCI, 2012) 

 No âmbito aos quais alguns doutrinadores admitem o uso da mesma, sem que se 

considere a ilícita, é de utilização e extrema à obtenção final da busca pela verdade, desde 

que a mesma seja de utilidade ao convencimento do magistrado, sendo assim aceita-se a 

prova. (MORAES, 2008) 
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 Em contrapartida, a maioria de outros doutrinadores, não aceitam tal 

comportamento, sendo ele totalmente ilegal, mesmo ao ponto ao qual o magistrado faça 

uso dele para utilizar-se ao consentimento, considerando as mesmas desentranhadas do 

processo, desde seu início. (MORAES, 2008) 

 

2.5 Vedação absoluta na Constituição Federal 

 

 À frente da Carta Magna de vosso estado, é vedada sempre, de maneira geral e 

absoluta, às provas que forem apresentadas ao processo, se elas forem obtidas de maneira 

ilícita, e se violarem o direito material, e a dignidade da pessoa humana. (GRECO FILHO, 

2013) 

 A princípio, seja ela subjetiva ou objetiva, a prova que for a contramão das normas 

constituintes e violarem a esses o seu direito, deverão, em caráter absoluto, ser vedadas 

ao uso no processo. (NUCCI, 2012) 

 O Direito, porém, não é absoluto, no momento em que a vedação for expressa e 

taxativa, se tornará de caráter absoluto e inquisitivo. O Direito é um estudo aberto a 

debates. Em comparação aos casos e eventos, as provas ilícitas têm sido aceitas em sua 

proporcionalidade, criando assim uma terceira corrente doutrinária, que se fala a respeito. 

(GRECO FILHO, 2013) 

 Como supracitado, o comportamento da prova ilícita na Constituição Federal, se 

dividia em duas correntes, onde as mesmas são absolutas, porém, quando se fala em 

vedação absoluta, existe um paradigma referente a isso, aos quais alguns doutrinadores, 

priorizam o uso da razoabilidade, assim como a sua proporcionalidade quanto à aplicação 

nos processos em geral, levando em consideração os direitos violados, em comparação 

aos direitos protegidos, como anteriormente mencionado. (GRECO FILHO, 2013) 

 

Certo é que as provas obtidas por considerado ilícito, não poderão ingressar no 

processo. Caso já se encontra nos autos, deve o julgador determinar seu 

desentranhamento, ou seja, sua retira dos autos, de modo a evitar essas provas, 

ainda que racionalmente desconsideradas pelo julgado e, acabem por exercer 

influência na formação do seu convencimento (art. 157, caput, do CPP). Com 

a preclusão da decisão que determinou o desentranhamento da prova 

inadmissível, o juiz determinará sai inutilização, sendo facultadas as partes 

acompanhar o incidente de inutilização. A sentença que se fundar em prova 

ilícita será nula. De observar, contudo, que, tratando se de matéria 

constitucional, nada impede, por estratégia processual, que a arguição de prova 

ilícita se dê em grau de recurso ou até mesmo após o transito em julgado da 

sentença penal condenatória[...]. (BONFIM, 2014, p 377) 

 



16 
 

  O colhimento e a produção das provas, provas essas que não podem ir contra os direitos 

e as garantias assegurados pela Constituição, nos casos concretos que se utilizam para o 

julgamento e a convicção do magistrado, fica caracterizada a violação dessas premissas 

constitucionais. (GRECO FILHO, 2012) 

 Porém, a discussão sobre a aceitação dessas provas, sendo elas aceitas em defesa 

do réu, mesmo que violados os direitos dele e de outrem, para a aquisição das mesmas, e 

uma corrente ínfima a respeito da aceitação e do uso dessas para a acusação, levando em 

consideração nos casos concretos o Direito violado. (GRECO FILHO, 2012) 

 Fala-se a respeito da vedação absoluta, porém, por sua não exatidão, o Direito 

proporciona uma discussão geral e relevante podendo ser aplicados aos casos concretos, 

para se chegar a uma solução plausível e justa.  

 Entretanto, a busca pela verdade não pode ser feita de qualquer maneira, não 

podendo de maneira geral afrontar os princípios constituintes, bem com os direitos 

resguardados.  
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3. CAPÍTULO – DAS PROVAS NO PROCESSO PENAL 

 

3.1 Princípios das provas 

 

  Referente aos princípios das provas no devido processo penal, ressalta-se 

que o termo é antigo e cabe destacar que de forma geral nada mais é que a busca pela 

verdade e ou a descoberta, referente a algo ou acontecimento, aquele ao qual 

possivelmente o fez ou é acusado de ter feito, utilizado em todas as ramificações do 

Direito, a prova é essencial para elucidar, esclarecer e ou determinar causa, fato e a 

distinção de algo aquela ao qual é, ou será imputado, para que não se reste dúvidas. 

(NUCCI, 2012) 

 

O termo prova origina-se do latim – Probatio –, que significa ensaio, 

verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. 

Dele deriva o verbo provar – Probare –, significado de ensaiar, verificar, 

examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, 

persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar. (NUCCI, 2012, p 389) 

 

A prova é o elemento chave para convicção do magistrado, cabendo a ele de 

maneira imparcial decidir sobre o fato. (MORAES, 2009) 

 

[...] a finalidade da prova é o convencimento do juiz do juiz, que pe o seu 

destinatário. No processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim 

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

se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza 

relativa suficiente na convicção do magistrado. (GRECO FILHO, 2013, p 212) 

 

 E assim os meios probatórios devem se valer de meios lícitos e possíveis, para que 

sejam validados, cabendo alegar no momento adequado. Os sujeitos das provas podem 

ser eles pessoais, como a exemplo as pessoas, juntamente com seus depoimentos. 

(GRECCO FILHO, 2013) 

 

[...]o tema referente à prova é o mais importante de toda ciência processual, já 

que as provas constituem os olhos do processo, o alicerce sobre o qual se ergue 

toda dialética processual. Sem provas idôneas e válidas, de nada adianta 

desenvolver se aprofundados debates doutrinários e variadas vertentes 

jurisprudências sobre temas jurídicos, pois a discussão não terá objetivo. 

(CAPEZ, 2013, P372) 
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 Todavia, há de se ressaltar que, em ambos os aspectos, as provas em análises dos 

aspectos gerais, não podem ser descartadas, em nenhuma das fases do processo, 

salientando, portanto, a importância das mesmas. 

 

3.2 Ônus probatório 

 

  O ônus da prova é parte fundamental à aquisição de provas relativas ao 

processo, seu caráter é subjetivo, em proporção às partes. As provas são levadas ao 

processo, de maneira geral, para suas alegações, acusações e/ou a defesas, em face às 

partes envolvidas, para a analogia do magistrado. (GRECO FILHO, 2013) 

 Em outras palavras, de maneira geral referente aos ônus probatório, incumbe-se 

aquele que acusa, a provar os fatos ao processo. Mas, em alegações ao processo penal, 

em muitos dos casos, compete a promotoria produzir as mesmas em complacências com 

a polícia, podendo ser ela civil, militar, criminalista, científica ou federal. (NUCCI, 2012) 

 

Quando se analisa as descrições relativas ao que seria sistema acusatório, o que 

se observa é que nenhum autor apresenta a quem cabia a atividade de 

investigação preparatória para a formulação da peça acusatória. Se a regra, no 

direito clássico, era de investigação ser uma atividade exclusiva do acusador, 

então se pode dizer que o caminho seguido pelo sistema acusatório 

contemporâneo não foi diferente. (ANDRADE, 2013, p 130) 

 

 As provas devem se adequar ao ordenamento jurídico vigente, tendo elas normas 

a serem seguidas, para que não violem os direitos alheios. Também elas podem, a pedido 

do juiz, serem feitas como ofício, e o juiz determinar a produção para se saber a respeito 

de fatos ou causas, para que a partir daí seja formulado o seu convencimento. Faz-se 

necessário a prova, quando não há como comprovar determinado fato alienado ao 

processo. (FERREIRA, 1997) 

 As regras vitais estabelecem, no ditame do procedimento probatório, ao qual 

designa-se e encaminha ao procedimento de buscas as provas, levando em consideração 

os preceitos referentes ao processo penal. (NUCCI, 2012) 

 

Essa realidade nos faz levar em consideração uma característica pouco 

explorada pela doutrina, mas que é um ponto de contato entre os dois modelos 

de sistema acusatório citados, além de ser unanimidade naquelas culturas 

antigas. Por isso, e ante a falta de apoio doutrinário, podemos chamar tal 

característica de princípio ou regra de quem acusa investiga. (ANDRADE, 

2013, p 130)   



19 
 

 Incumbe-se ainda ao legislador, a distribuição do ônus da prova, onde o mesmo a 

acolhe e/ou acata as partes interessadas. Compete ao acusador e/ou autor, provar-lhe o 

fato, de forma constituinte e legal, nos parâmetros da lei, sem que sejam violados os 

princípios regidos ao código de processo penal. Porém, quando os direitos daquele que é 

acusado é violado, o magistrado, a princípio, não acolhe a prova, em consideração aos 

ditames dos princípios do código de processo civil, sendo ele: (MARCÃO, 2014) 

 

CPP - Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941 

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) 

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

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

derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

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

trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, 

seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, 

de 2008) 

§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, 

esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 

incidente. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

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

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

derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

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

trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, 

seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, 

de 2008) 

§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, 

esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 

incidente. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

Em seus artigos, na lei, encontra-se a proibição da utilização das provas, inclusive 

das oriundas delas, mesmo elas sendo lícitas ao momento. (MARCÃO, 2014) 

 

O processo penal versa sobre fatos, imputados ao réu pelo titular da ação penal. 

Contra fatos alegados pelo autor da ação que deduz a pretensão punitiva em 

juízo, por meio da denúncia ou da queixa, conforme o caso, é que se defenderão 

acusados. Entretanto somente poderão ser adotados na fundamentação das 

decisões os fatos que houverem sido efetivamente provados. As regras do ônus 

da prova visam determinar, em casa situação, a quem incube a produção de 

provas acerca de cada fato. (BONFIM, 2014, p 393) 

 

No entanto, o ônus probatório é o dever de provar aquilo que se acusa, sendo parte 

fundamental do processo, não podendo alegar os fatos, o processo acaba sendo extinto. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/cpp-decreto-lei-n-3-689-de-03-de-outubro-de-1941#art-157
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Por vezes, o Estado é a parte acusadora, sendo assim, tem o dever de provar a 

culpabilidade do agente que causou o dano. 

 

3.3 Objeto da prova  

 

De forma simples e clara, o objeto da prova é, de maneira circunstancial à 

produção e ou alegação em determinado momento no processo, que se necessite sua 

demonstração ou comprovação em anexo ao caso afirmado. (MARCÃO, 2014) 

 

É uma virtude disso que se encontra certos casuísmos no trato de matéria por 

parte da doutrina, que ao discorrer sobre o tema não busca analisar o instituto 

da prova em bases teóricas, restringindo-se a análises estritamente dogmáticas, 

abdicando-se de abordar as categorias que integram e constituem, cujo 

conhecimento é imprescindível para ulterior abordagem de sua disciplina. 

(SILVA, 2010, p 41) 

 

Sendo assim, as afirmações deverão ser demonstradas ao juízo. Para que sejam 

reconhecidas, as mesmas deverão ser de maneira formal reconhecidas, para que tenham 

validade jurídica. (MARCÃO, 2014) 

 

O processo é uma atividade racional, voltada a assunção de um objeto, que é a 

aplicação do Direito para obter a pacificação dos conflitos de interesses que 

surjam da sociedade. Nesse contexto também a prova se pauta por regras e 

princípios organizados segundo critérios lógicos. Em primeiro lugar é certo 

que a atividade probatória – ou seja, a série de atos realizados com a finalidade 

de desvendar os fatos tais como tenham esse efetivamente ocorrido - deve 

restringir se aos fatos pertinentes a lide. (BONFIM, 2014, p 368) 

 

 Devem-se apenas ser constituídas ao processo, provas relevantes ao caso narrado 

e, ainda que tenham nexo com a causa, não podem violar a Constituição Federal e tão 

pouco o processo penal, e serão utilizadas para a análise do procedimento de imputação, 

que caberá na análise do julgamento, e devem cumprir os requisitos necessários de caráter 

probatório. (MARCÃO, 2014) 

 

A prova produzida em juízo serve para a demonstração da verdade que se 

pretende ver formalmente reconhecida, para que dela decorram os efeitos 

jurídicos em lei”. [...] Objeto da prova, portanto, é a veracidade, ou não, da 

imputação; é a alegação ou o fato que deve ser demonstrado nos autos do 

processo a fim de que o juiz possa conhecê-lo e sobre ele emitir juízo de valor 

quando for decidir a respeito. (MARCÃO, 2014, p 421) 
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 Contudo, ao final, entende-se que o objeto das provas, são os fatos alegados que 

necessitam ser provados. Porém, a ausência de controvérsia alegada a determinada prova, 

não dispensa a mesma, como no caso de uma confissão, ao qual deverá o mesmo 

comprovar que o fez, e ao final comutá-las. (MARCÃO, 2014) 

 

Objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao litígio sobre 

os quais pesa incerteza, e que precisam ser demostrados perante o juiz para o 

deslinde da causa. São, portanto, fatos capazes de influir na decisão do 

processo, na responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de 

segurança, necessitando, por essa razão, de adequada comprovação em juízo. 

Somente os fatos que relevem dúvida na sua configuração e que tenham 

alguma relevância para o julgamento da causa merecem ser alcançados pela 

atividade probatória, como coronário do princípio da economia processual. 

(CAPEZ, 2013, p 372) 

 

O objeto da prova é tudo aquilo que se pode usar a favor de uma condenação, bem 

como para absolvição, sendo constituídas por meios, formas e, por fim, o próprio objeto 

em caráter material, o que pode ter sido utilizado para o cometimento do crime, desde que 

preenchidos os requisitos em lei. 

 

3.4 Prova proibida 

 

No nosso convívio social, misturado com o ordenamento jurídico, assim como 

pensadores mestres e doutrinadores, a prova advinda e ou concebida de meios e maneiras 

ilícitas, tem praticamente total insignificância e repúdio pelo ordenamento.  Tal teoria se 

refere à captação, obtenção, descoberta e derivação de provas obtidas dessa forma, vindo 

a “envenenar” provas posteriores, remanescentes da prova inicial. (NUCCI, 2012) 

 

Essa categoria de provas ilícitas foi reconhecida pela suprema corte norte-

americana, com base na teoria dos “frutos da árvore envenenada” – fruits of 

the poisonous tree - segundo a qual o vício da planta transmite a todos os seus 

frutos. A partir de uma decisão proferida no caso Siverthorne Lumber Co. vs. 

United States, em 1920, as cortes americanas assaram a não admitir qualquer 

prova, ainda que licita em si mesma, oriunda de práticas ilegais. (CAPEZ, 

2013, p 377) 

 

Esse julgado, por diversos doutrinadores, é citado em suas publicações, sendo ele 

considerado um marco para a proibição da utilização das mesmas, portanto, deve-se de 

imediato verificar a ilicitude das mesmas, para que as demais provas decorrentes das 

inicias, não sejam consideradas frutos envenenados. 

 



22 
 

3.5 Provas lícita e ilícita  

 

  A prova, em sua verdade, deriva de um princípio básico, aquele ao qual 

se baseia na liberdade, sendo assim derivado, contudo não é uma forma absoluta, pois 

em suas apresentações os envolvidos contam com a obtenção das supracitadas de forma 

lícita, sendo as mesmas obtidas dentro dos parâmetros lineares, preceituados no código 

de processo penal. Dentre a verdade no processo, entende-se que deve ser comprovada 

a verdade jurídica, para que a mesma tenha validade, assim sendo demonstrada nos 

processos. (FRANCO et al., 2001; GRECO FILHO, 2013) 

 

São chamadas provas ilícitas aquelas cuja a obtenção viola princípios 

constitucionais ou preceitos legais de natureza material. Como exemplos de 

provas ilícitas, temos, dentre outras, a confissão do acusado obtida mediante 

tortura, coação, maus tratos, violando o direito a incolumidade física (art. 5°, 

III da CF) e o princípio da dignidade humana (art. 1°, III da CF); busca e 

apreensão domiciliar realizada sem autorização judicia ou durante a noite (art. 

5°, XI, da CF); a interceptação telefônica efetivada sem permissão judicial (art. 

5°, XII, da CF) etc. (BONFIM, p. 376, 2014) 

 

A busca pela verdade dos fatos, que seria a verdade absoluta, não pode ser 

buscada de maneira desproporcional e descabida, para que o mesmo não seja ofendido. 

A discussão sobre a terminologia ‘prova ilícita’ elenca-se, e deixa margens a sua aceitação 

e consideração, quanto ao ilícito, inadmissível e a considerada ilegítima. (MARCÃO, 

2014) 

Portanto, a prova considerada ilícita, quando obtida fora do processo legal, e em 

violação ao direito material, mantém-se no caráter ilícito, todavia, se for a prova obtida 

dentro e/ou durante o curso do processo em conjunto com a violação do direito material, 

considera-se a mesma como ilegítima. (GRECO FILHO, 2013) 

Para alguns doutrinadores, a alegação de prova obtida de forma ilícita, se difere 

da seguinte maneira:  

• A prova ilícita caracteriza-se com a violação à norma de direito penal, e 

a prova obtida de maneira ilegítima, viola o devido processo penal. 

• Assim, a ilegítima, viola e atinge os princípios do processo penal, no 

instante de sua obtenção no curso do processo naquele momento em que 

é obtida, ou ainda a ser produzida, como por exemplo, um interrogatório 

do réu, sem a presença de seu advogado. (GRECO FILHO, 2013) 
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Já no tocante a violação das normas legais, entende se por caracterizada como 

as provas que violam as normas de direito infraconstitucional material. 

Permaneceriam ainda, as provas ilegítimas, que seriam aquelas violadoras das 

normas de direito infraconstitucional processual. Em suma, as provas ilícitas 

seriam violadoras de normas de direito constitucional material e processual, 

bem como a de norma legal do direito infraconstitucional. (BONFIM, 2014, p 

376) 

 

Veta-se o uso das provas consideradas obtidas de maneira ilícita, não deixando 

dúvidas quanto a isso no processo. Não é aceita, em nome do bem-estar social e da 

segurança coletiva, que o direito do acusado seja violado, independente dos casos e 

acometimentos, portanto os princípios do réu e/ou acusado devem ser preservados, de 

maneira irrefutável. (NUCCI, 2012) 

 

3.6 Gravação - Escuta ambiental (Lei 9.296-96)  

 

 Referente as escutas ambientais, também as gravações, a Constituição Federal de 

1988, anula o seu uso, de forma clara, desde que ela seja obtida de maneira ilícita. 

 

Denomina-se interceptação no sentido jurídico, o ato de imiscuir-se em 

conversação alheia, seja por meio telefônico (interceptação telefônica), seja 

por qualquer outra forma de captação (interceptação ambiental). A 

Constituição Federal, expressamente, cuida da inviolabilidade da comunicação 

telefônica, como regra, autorizando, por exceção, que, por ordem judicial, para 

fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ocorra a 

interceptação, como consequente gravação, para utilização com meio de prova. 

(NUCCI, 2012, p 376) 

 

 Porém, no entendimento das correntes doutrinárias, se aceita a escuta, desde que 

um dos envolvidos, seja o acusado. Mesmo não sendo autorizado judicialmente (NUCCI, 

2012). 

 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando 

ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena 

de detenção. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação 

objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos 

investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada 

pelo juiz, de ofício ou a requerimento: 

I - da autoridade policial, na investigação criminal; 
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II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na 

instrução processual penal. 

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a 

demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração 

penal, com indicação dos meios a serem empregados. 

§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado 

verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a 

interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a 

termo. (LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996) 

 

 

No entanto, caso não haja uma pessoa envolvida, e ela não fazendo parte do 

contexto, a gravação se torna ilícita. (NUCCI, 2012) 

 

STJ - Tráfico de influência. [...] De início, cumpre diferenciar as diferentes 

espécies de interferência nas comunicações telefônicas. A interceptação 

telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento 

dos interlocutores, que depende de ordem judicial, nos termos do inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal. Por sua vez, a escuta é a captação de 

conversa telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um 

dos interlocutores, [...]. (MUSSI, 2008)  
 

 Contudo, se em uma escuta onde são envolvidas duas pessoas com autorização 

judicial, e é descoberto um outro fato que elenque uma terceira pessoa, a outro crime, a 

qual essa não tem autorização judicial para a gravação, torna-se a escuta válida, podendo 

ser utilizada como base para acusação. (NUCCI, 2012) 

Nessa situação, por óbice, poderia utilizar-se para a elucidação de novos fatos, 

podendo assim, a mesma ser considerada como prova emprestada. (NUCCI, 2012) 

Prova emprestada[...] se a interceptação telefônica se realizou com autorização 

judicial, para fins de investigação ou processo criminal, violou-se a intimidade 

dos interlocutores de maneira lícita. Ora, tornando-se de conhecimento de 

terceiros o teor da conversa e podendo produzir efeito concreto na órbita penal, 

é natural que possa haver empréstimo da prova[...] (NUCCI, 2012, p 378) 

 

 A escuta se torna válida, à medida que um dos participantes da escuta é 

diretamente envolvido no caso, mesmo que não se tenha autorização judicial. 

 

3.6.1 Tempo de interceptação 

 

 Perante a lei, só se pode fazer o uso das interceptações telefônicas, pelo prazo de 

até 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. (NUCCI, 2012) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.296-1996?OpenDocument
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 Contudo, o entendimento do STF a respeito, é de que podem ser prorrogados os 

prazos suscetivelmente, se necessário a elucidação do fato, ou seja, a busca pela verdade 

real. (NUCCI, 2012) 

 

Para a interceptação telefônica, com autorização judicial, realizar-se, não tem 

o menor sentido esse limite. Constituindo meio de prova lícito, pois autorizado 

por magistrado, no âmbito de investigação criminal ou processo-crime, é mais 

do que lógico não poder haver limitação em dias, sob pena de frustrar a verdade 

real. (NUCCI, 2012, p 378) 

 

 Não se pode admitir o prazo para a escuta, pois pode comprometer toda a 

investigação por mera burocracia, bem como se a escuta for delongada, tendo seus prazos 

estendidos por diversas vezes, a prova, contudo, se mantém ilícita. 
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4. CAPÍTULO – DA UTILIZAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS DE FORMA 

ILÍCITA “PRO SOCIETATE” 

  

4.1 Verdade absoluta 

 

No princípio da verdade absoluta tem-se o conhecimento também como verdade 

real ou material, no que tange a consistência das provas. Com o devido amparo do 

processo legal, o que importa para o processo penal é a descoberta da realidade e 

verdade dos fatos, o que interessa é a demonstração processual do que efetivamente 

ocorreu. (GRECO FILHO, 2013) 

Nem tudo que é uma prova pode ser utilizado na descoberta da verdade, de 

acordo com o código de processo penal. Tal direito à prova não deve ser exercido de 

qualquer forma. (NUCCI, 2012) 

O que vale então no processo penal, por conseguinte, é a verdade processual, no 

que tange a verdade, deve-se, por princípios constituintes, ser juridicamente válidas e, 

por consequência, demostra sua efetivação nos autos. (MORAES, 2008) 

As provas ilícitas, de acordo com a redação do art. 157 do CPP, são as adquiridas 

em detrimento a violação de normas constitucionais ou legais. Essa prova ilícita, em 

regra, é a que viola a regra de direito material, seja constitucional ou legal, no momento 

da sua obtenção. Um exemplo de uma prova obtida de tal forma, é a confissão advinda 

de abuso de autoridade, coação e tortura. (NUCCI, 2012) 

Destaca-se a observação que a prova ilícita está diretamente ligada com o 

momento da obtenção da prova e não com o momento da sua produção, dentro e/ou 

durante o devido processo. (NUCCI, 2012) 

Obstante a obtenção de provas adquiridas de formas obscuras, como o exemplo 

citado acima, o texto tem o intuito de demostrar a admissibilidade das provas de forma 

ilícita, mas obtidas em caráter excepcional, para que a verdade dos fatos, seja 

esclarecida, não deixando com que o equilíbrio do Direito, seja desqualificado. 

(GRECO FILHO, 2013) 

Tudo o que deve ser utilizado são as provas, de forma direta ou indireta para a 

demonstração do fato arguido ao processo. São estes os meios de demonstração da 

verdade e formação do convencimento a prima face do juiz, o ônus advindo da prova é 

de quem alega, após isso é facultado ao juiz de ofício, conforme nosso ordenamento, 

artigo 156, Código de Processo Penal. (GRECO FILHO, 2013) 
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Devido à falta de conhecimento técnico em diversas áreas, o magistrado tem de 

se valer de peritos e assistentes técnicos para o auxiliarem na busca pelo seu 

convencimento. (NUCCI, 2012) 

Porém, em busca da prova, ou a materialidade da verdade absoluta, por vezes 

nem tudo o que se obtém é válido. O Princípio da Liberdade de provas não é absoluto, 

pois há limites, aos quais muitas vezes, acabam por limitar o que deveria ajudar na busca 

pela verdade. 

 

4.2 Tipos de provas 

 

As provas são o tocante principal para a convicção do juiz ou júri, de que é a 

maneira aceitável e a base essencial para a solução das lides. (CAPEZ, 2013) 

 

Sem dúvida alguma, o tema referente a prova é o mais importante de toda a 

ciência processual, já que as provas constituem os olhos do processo, o alicerce 

sobre o qual se ergue toda a dialética processual. Sem provas idôneas e válidas, 

de nada adianta desenvolverem-se aprofundados debates doutrinários e 

variadas vertentes jurisprudenciais sobre temas jurídicos, pois a discussão não 

terá objetivo. (CAPEZ, p.372, 2013) 

 

Diante aos aspectos gerais da prova, existem os meios de análise delas, onde 

entende-se como perícia, ao qual, profissionais capacitados, tem a capacidade de concluir 

a respeito de questões relativas ao processo, a partir do momento que se fica resquícios 

sobre o fato, e de forma material, caso não seja feito pela autoridade policial, pode ser 

feito posteriormente por ordem judicial. (NUCCI, 2012) 

 

A prova pericial não era usual no direito romano, uma vez que o pretor 

nomeava juízes que detinham conhecimentos específicos sobre as matérias 

versadas no litígio prescindindo, portanto, do auxílio de terceiros experts. 

Dessarte, a prova pericial somente foi incorporada aos sistemas processuais no 

final do século XIX, inspirado as legislações processuais latino-americanas 

que passaram a alberga-la a partir de então. (MOUGEN, 2014, p 398)   

 

“São três os momentos das provas: o momento do requerimento ou propositura, o 

momento do deferimento e o momento da produção”. (GRECO FILHO, 2013) 

 

Para a acusação, em princípio, a prova deve ser requerida ou proposta na 

denúncia ou queixa; para a defesa, na defesa prévia. Todavia, os princípios da 

verdade real da ampla defesa permitem maior elasticidade quanto a propositura 

da prova, ou seja, se necessária à verdade, a prova pode ser proposta e 

determinada a qualquer tempo. (GRECO FILHO, 2013, p 222) 
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4.2.1 Do exame de corpo de delito 

 

 Considerada um dos tipos de provas mais importantes do processo penal, esse tipo 

de exame, tem um aspecto histórico relevante, esse tipo de prova evita com que falsas 

acusações sejam levantadas prejudicando o acusado, diante aos casos em concreto, são as 

primeiras provas a serem analisadas, vistos que são essencias. (GRECO FILHO, 2013) 

 

A expressão “corpo de delito” tem dois sentidos. Num sentido mais amplo (e 

histórico), o corpo de delito é a própria infração no que ela tem de exterior; 

confunde se muito com conduta criminosa. No sentido técnico – processual, 

corpo de delito é o conjunto de modificações físicas do mundo exterior 

provocado pela ação delituosa, ou seja, os vestígios deixados pela infração. 

Sobre estes, existirem, porque há infrações que não deixam vestígios, deve 

haver pericial, sob pena de nulidade. (GRECO FILHO, 2013, p 237) 

 

 Esse tipo de exame é feito por profissionais capacitados, onde observam preceitos 

técnicos e, ao final, elaboram um laudo pericial, sendo essa a parte que concluí o exame. 

Porém não cabe ao perito concluir ou elaborar o laudo de maneira conclusiva, aos olhos 

da justiça, deve apenas atentar se há análise e ao fato da situação. (GRECO FILHO, 2013) 

 

É próprio afirmar que toda infração penal possui corpo de delito, isto é, a prova 

de sua existência, pois se exige materialidade para condenar qualquer pessoa, 

embora nem todos fixem o corpo de delito por vestígios materiais [...]em 

caráter excepcional, no entanto, admiti – seque o façam por outros meios de 

prova em direito admitidos, tais como o exame da ficha clínica do hospital que 

atendeu a vítima, fotografias, filmes[...] (NUCCI, 2012, p158). 

 

 De maneira geral, aos olhos do processo penal, as perícias podem ser feitas 

gradativamente, diante os ditames de normas padrão e quesitos especiais. (GRECO 

FILHO, 2013) 

 

É o procedimento por inspeção pericial, procedendo diretamente o exame. 

Questão que se põe é sobre a necessidade de exame por peritos se outro 

particular constatar contrafação. Exemplo: na falsificação de guia de IPVA, o 

banco pode facilmente constatar que a autenticação não coincide com o banco. 

O perito dificilmente teria condições de concluir a contrafação. Entendemos 

que, que nesse caso, dispensável seria o exame para a prova da materialidade. 

(ISHIDA, 2013, p 157) 

 

 Porém, há de se ressaltar que existe o exame de corpo de delito indireto, que seria 

a apreciação de provas testemunhais, ante ao exame do corpo de delito, sendo que 

posteriormente não haveria vestígios necessários para a comprovação pelo exame, 

ressalta-se o exemplo da gravidez. (ISHIDA, 2013) 
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Nas perícias de laboratório, os peritos deverão guardar material suficiente para 

futura e eventual nova perícia, podendo também, os laudos ser ilustrados com 

provas fotográficas, microfotografias, desenhos e esquemas. Nos crimes 

cometidos com a destruição de obstáculos a subtração da coisa ou por meio de 

escalada, os peritos, além de descrever os vestígios que encontrarem, indicarão 

com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato 

praticado. (GRECO FILHO, 2013, p 240) 

 

 Considerando-se o corpo de delito e o exame de corpo de delito, configura-se no 

momento posterior do fato ocorrido, constata-se a ação, porém, só se tem conhecimento 

a respeito do ocorrido pelas palavras das testemunhas, ou seja, aquelas que viram o 

ocorrido e não apenas pelos vestígios deixados. (NUCCI, 2012) 

 

Essa prova pode ser feita de modo direto ou indireto, isto é, pela verificação 

de peritos do rastro deixado nitidamente pelo delito, como o exame 

necroscópico, bem como pela narrativa das testemunhas, que viram, sem, no 

entanto, manter – se o cadáver para exame. (NUCCI, 2012, p 383) 

 

 Aceita-se o corpo de delito formado por indícios, quando não se consegue concluir 

a materialidade do fato, segue a linha de investigação através de vestígios (NUCCI, 2013). 

 

Corpo de delito formado por indícios: entendemos não haver a possibilidade 

legal de se comprovar a materialidade de um crime, que deixa vestígios, por 

meros indícios como regra. A lei foi clara ao estipular a necessidade de se 

formar o corpo de delito – prova da existência do crime - através do exame 

(art. 158), direto (peritos examinando o rastro) ou indireto (peritos examinando 

outras provas, que compõe o rastro deixado; nesta hipótese, até mesmo o 

exame de DNA, comprovado ser o sangue da vítima o material encontrado nas 

vestes do réu ou em seu carro/casa, pode auxiliar à formação da materialidade 

por indícios [...] (NUCCI, 2012, p. 402). 

 

 Mas, para alguns juristas, não se pode simplesmente suprir o exame de corpo de 

delito, pela prova testemunhal. (ISHIDA, 2013) 

 

Se, porém, os vestígios desaparecerem em virtude da inércia, inclusive a 

burocrática, dos órgãos policiais ou judiciais, a menor segurança da prova 

testemunhal não pode ser carreada ao acusado. Assim, se a vítima de um furto 

com arrombamento, cansada de esperar a visita dos peritos, manda consertar a 

janela arrombada e, por ocasião do exame não se constatam mais vestígios, a 

prova testemunhal não pode suprir a falta de perícia. (GRECO FILHO, 2013, 

p 222, apud ISHIDA, 2013, p 159) 

  

 Os exames de corpo de delito, sendo direto ou indireto, são de extrema 

importância para a comprovação do fato e causa, sendo eles administrados pelas diretrizes 

julgadoras com total clareza e respeito, ainda assim tem a total consideração dos 

doutrinadores, como sendo ela a principal matéria de prova para elucidação dos fatos, 
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bem como acompanhada de outros fatores, elas têm maior valor na colaboração acerca da 

justiça, em busca da verdade real dos fatos. 

 

4.2.2 – Do interrogatório do acusado 

  

 Sempre se faz necessário, o interrogatório da pessoa que está sendo acusada, caso 

isso não ocorra, é considerada à revelia do réu. (GRECO FILHO, 2013) 

 

Denomina-se interrogatório judicial o ato processual que confere oportunidade 

ao acusado de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando a sua versão 

defensiva aos fatos que lhe foram imputados pela acusação, podendo inclusive 

indicar meios de prova, bem como confessar, se entender cabível, ou mesmo 

permanecer em silêncio, fornecendo apenas dados da qualificação. O 

interrogatório policial, por seu turno, é o que durante o inquérito, quando a 

autoridade policial ouve o indiciado, acerca da imputação indiciária. (NUCCI, 

2012, p 421) 

 

 Entretanto, quando não se localiza o acusado, no momento adequado ao processo, 

ou seja, no prazo inicial pode, a qualquer momento, posteriormente, interrogar o acusado 

sem prejuízos ao processo. (GRECO FILHO, 2013) 

  

O entendimento mais aceito sobre a natureza do interrogatório é o de que é ele 

ato de defesa, porque pode nele esboçar-se a tese de defesa e é a oportunidade 

para o acusado apresentar sua versão dos fatos, mas é também, ato de instrução 

porque pode servir como prova. [...] no interrogatório pode vir, 

espontaneamente a confissão. Mas o silencio não induz confissão ficta ou 

presumida [...]. (GRECO FILHO, 2013, p 241) 

 

 Entende-se que, no ato do interrogatório, o acusado pode colaborar com a 

investigação, e de forma livre confessar, desde que não seja coagido ou ameaçado, 

portanto o mesmo pode esclarecer a acerca dos acontecimentos, podendo vir a se 

defender, porém esse ato pode ser utilizado como prova, ela não sendo feita de maneira 

coercitiva, se torna válida a utilização no processo. (GRECO FILHO, 2013)  

 

Interrogatório é um ato de instrução, sob a presidência da autoridade policial 

ou da autoridade judiciária, em que se indaga ao réu sobre os fatos narrados na 

denúncia ou queixa, dando lhe oportunidade para a defesa. Ato personalíssimo, 

não pode ser representado por outra pessoa. Exemplo: o réu não deseja ser 

interrogado manda o seu defensor falar por ele. (ISHIDA, 2013, p 161)   

 

 Considera-se pela doutrina, o colhimento do procedimento de interrogar o réu 

diante do fato, que pode ser utilizado também como mecanismo de defesa, sendo 
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assegurada sua natureza diversa, podendo ser utilizado para a defesa, como também para 

a acusação. Antes ao interrogatório, é assegurado ao réu, uma entrevista juntamente com 

seu defensor e, posteriormente, utiliza-se do direito da ampla defesa, onde o réu tem o 

direito de ter em sua companhia, no ato do interrogatório, a presença do seu advogado. 

(ISHIDA, 2013) 

 

4.2.3 Da confissão 

 

 É quando o acusado de determinado delito, de maneira livre, confessa a prática 

desse delito, podendo ele ser considerado autor, coautor ou partícipe da infração. Porém, 

não se pode assumir o que não se praticou, muito menos o que não aconteceu. (ISHIDA, 

2013) 

 A confissão, não é considerada apenas como meio de prova, e sim, é considerada 

a própria prova. Quando o suposto autor do delito confessa a autoria, porém na maioria 

das doutrinas, ainda é aceita por meio de prova. (GRECO FILHO, 2013) 

 

A confissão pode estar contida no interrogatório ou ser espontaneamente 

oferecida pelo acusado a qualquer tempo, caso em que será lavrado termo de 

ocorrência. O art. 318 privilegia a confissão de crime de autoria desconhecida 

ou imputada a ou outrem, mas o dispositivo perdeu a aplicabilidade a partir do 

sistema de prisão e liberdade provisória instituída pelas reformas do código. 

(GRECO FILHO, 2013, p 245) 

 

 A confissão tem suas próprias características, sendo elas, a sua retratilidade, o que 

significa que ela pode ser retirada, ou seja, o acusado pode “retirar” sua confissão, 

podendo também ser retificadas. Outra característica é a sua divisibilidade, de forma que 

é facultado ao magistrado acatar apenas parte da confissão. Por fim, a relatividade do 

valor das mesmas, onde, porém o magistrado para acatar a confissão, e necessita de 

demais provas, podendo ele também as excluir do processo. Diante o processo penal, não 

se pode considerar o silêncio como confissão de culpa. Lembrando também que pode 

haver a confissão indireta, quando feita por terceiros. (GRECO FILHO, 2013) 

 

4.2.4 Do reconhecimento de pessoas e coisas (testemunhal) 

 

 Elenca-se no devido processo, duas espécies de reconhecimento, sendo elas o 

reconhecimento das pessoas e o reconhecimento das coisas. (GRECO FILHO, 2013) 
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O informal, que na prática, se realiza na própria audiência de testemunhas, 

quando o juiz pergunta, por exemplo, em audiência se a testemunha reconhece 

o réu ou a arma do crime. Esse reconhecimento é confirmatório porque 

somente complementa o depoimento ou a declaração. Havendo necessidade de 

assegurar ao reconhecimento maior certeza e, especialmente, se houver dúvida 

a respeito da identificação de pessoa ou coisa, deve ser feito o reconhecimento 

formal[...]. (GRECO FILHO, 2013, p 252) 

 

 O reconhecimento deve ser feito pela testemunha do crime e/ou fato ocorrido, 

dessa maneira a testemunha deverá, de forma clara, descrever a pessoa ou a coisa, no caso 

vista, relevante a situação, devendo a pessoa mostrar quem é a outra pessoa ou coisa. No 

caso de testemunhos onde deve-se reconhecer indivíduos, pode a pessoa se isolar, para o 

reconhecimento, caso entenda se que há risco a integridade da mesma. (GRECO FILHO, 

2013) 

 

É o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra 

ou a qualidade de uma coisa. No ensinamento de ALTAVILLA, o 

reconhecimento é o resultado de um juízo de identidade entre uma percepção 

presente e uma passada. Reconhece-se uma pessoa ou uma coisa quando, 

vendo-a, se recorda havê-la visto anteriormente (NUCCI, 2012, p 492) 

 

 Entretanto, a pessoa que deverá fazer o reconhecimento, deve fazer a descrição do 

indivíduo a ser identificado, caso haja mais uma testemunha a reconhecer o acusado, 

ambas serão separadas para que as mesmas não se comuniquem e, posteriormente, farão 

o reconhecimento isolado de tais indivíduos, para que se evitem erros. Quando possível, 

o acusado que foi reconhecido pela (as) testemunha (as), será colocado diante de outras 

pessoas semelhantes. (ISHIDA, 2013) 

 A formalidade para que possa ser feito os reconhecimentos testemunhais elencam-

se no art. 226 do código de processo penal: 

 

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, 

proceder-se-á pela seguinte forma: 

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a 

pessoa que deva ser reconhecida; 

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao 

lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem 

tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, 

por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da 

pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não 

veja aquela; 

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela 

autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 

testemunhas presenciais. 

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da 

instrução criminal ou em plenário de julgamento. 
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 Portanto, o quanto antes a testemunha fizer o reconhecimento do acusado, mais 

preciso será esse resultado, de forma que não haja falhas e tenha maior exatidão. (NUCCI, 

2012) 

 

Inicialmente, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a 

descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Essa providência é importante 

para que o processo fragmentário da memória se torne conhecido, vale dizer, 

para que o juiz perceba se o reconhecedor tem a mínima fixidez (guarda o 

núcleo central da imagem da pessoa que pretende identificar) para proceder ao 

ato. Se descrever uma pessoa de dois metros de altura, não pode, em seguida, 

reconhecer como autor do crime um anão. É a lei da lógica aplicada ao 

processo de reconhecimento, sempre envolto nas naturais falhas de percepção 

de todo ser humano. (NUCCI, 2012, p 493) 

 

 Entretanto, a pessoa que faz o reconhecimento pode ser ameaçada ou coagida, 

para tanto, em alguns casos no tribunal, na fase de reconhecimento, alguns fóruns criam 

câmaras e/ou salas para que a testemunha e o acusado não fiquem frente a frente, prática 

essa que tem por princípio a garantia de proteção da testemunha. Por vezes, o 

procedimento que assegura a segurança da testemunha ou vítima, considera-se a hipótese 

de até mesmo a troca de identidade. (NUCCI, 2012) 

 

Há muito se utiliza desse método de proteção, isolando reconhecedor e 

reconhecendo, nos fóruns brasileiros, até com a construção de salas especiais 

de reconhecimento nas novas unidades, à semelhança das existentes na polícia. 

Não há como exigir de uma testemunha ou vítima ameaçada que fique frente a 

frente com o algoz [...]. (NUCCI, 2012, p 494) 

 

 Dessa maneira, o testemunho presencial para o reconhecimento dos acusados, 

torna-se importante para a execução ou apreciação do processo, sendo indispensável ao 

processo quando possível o uso desta prova, no entanto, deve-se observar normas de 

segurança a respeito de sua utilização, para que a segurança da testemunha ou vítima não 

fique prejudicada. 

 

4.2.5 Do ofendido  

 

 Conceitua-se o ofendido como a vítima, aquela pessoa que pela prática delituosa 

de outrem, foi ofendido de maneira direta, teve seus bens jurídicos violados. Por outra 

face, o Estado tem a obrigação e o dever da punição. (NUCCI, 2012) 
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[...] no entanto, há posição generalizadora: “vítimas são, além do sujeito 

passivo da infração, todas as pessoas físicas e jurídicas que direta ou 

indiretamente sofrem um dano considerável como consequência imediata ou 

mediata da infração, e que, na realidade, são credoras de importantes novos 

direitos que muitas legislações atuais, todavia, ignoram ou lhe negam”. 

(NUCCI, 2012, p 454, apud BERISTAIN, 2012, p 459) 

 

 No processo penal, portanto, o Estado é sempre atuante de forma passiva, sendo 

ele que presa pela segurança e o bem-estar social, do outro lado, encontra-se a vítima, que 

seria ela a pessoa ou sujeito que teria seus direitos violados.  

 

4.2.6 Diferença entre testemunha e ofendido 

 

 De acordo com as previsões legais elencadas no código de processo penal, o 

ofendido não pode ser classificado como testemunha. (NUCCI, 2012) 

 

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre 

as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas 

que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (Redação dada 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 1o Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o 

ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº 

11.690, de 2008; CPP – LEI) 

 

 De início, conceitua-se que o ofendido não pode ser testemunha, pois ele não tem 

a obrigação de dizer a verdade, isso supostamente, o que se deduz ao princípio ao qual o 

ofendido não presta o compromisso da verdade. No entanto, seu depoimento, sempre que 

possível, é coletado para uma breve apreciação dos fatos, ou seja, suas declarações a 

respeito das circunstâncias. (NUCCI, 2012)  

 Outro motivo ao qual se depara e que deixa claramente visível a diferença entre o 

ofendido e a testemunha, é que, a respeito do ressarcimento, o ofendido pode salientar 

fatos, e/ou sendo eles declarados de maneira não verídica, para que possam na esfera civil, 

ser ressarcidos mais rapidamente, na parte financeira. (NUCCI, 2012). 

 Portanto, a diferença entre ofendido e testemunha é clara. Deve ser distinta tanto 

no processo, quanto no seu conceito, para assegurar que os fatos não sejam deturpados, 

aludidos ou até mesmo irreais. 
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4.2.7 Do valor probatório da palavra da vítima 

 

 Entende-se que a palavra da vítima, em relação ao fato, não tem o peso probatório 

suficiente em relação a testemunha, pois a testemunha participa como terceira pessoa, 

com tendência a ser imparcial quanto ao seu relato, já a vítima em si, tende a relatar de 

forma parcial. 

 

Trata se de ponto extremamente controverso e delicado na avaliação da prova. 

Primeiramente, convém mencionar que as declarações do ofendido constituem 

meios de prova, tanto quanto o é o interrogatório do réu, quando este resolve 

falar ao juiz. Entretanto, não se pode dar o mesmo valor à palavrada vítima, 

que se costuma conferir ao depoimento de uma testemunha, esta 

presumidamente imparcial. (NUCCI, 2012, p 455) 

 

 Sempre se considera o fato narrado pelo ofendido, uma vez que o mesmo esteve 

presente na circunstância. Porém, não pode ser tudo considerado a respeito, pois a 

capacidade dele muitas vezes está abalada. (NUCCI, 2012) 

 Por essa vertente, pode o ofendido considerar demais o fato, criando situações 

consideras extras à situação, como também menosprezar, quando a vítima é parente e/ou 

tem um grande envolvimento com o acusado. (NUCCI, 2012) 

 

[...] elemento curioso da psicologia humana é a tendência natural que pessoas 

violentadas ou agredidas por entes queridos têm de amenizar ou desculpar, 

totalmente o ataque sofrido. A ânsia de permanecer com os seres amados, 

porque dá como certo e acabado o crime ocorrido, faz com quase voltem ao 

futuro, querendo de todo modo absolver o culpado. É o a situação enfrentada, 

muitas vezes, por mulheres agredidas por seus maridos, por filhos violentados 

por seus pais[...]. (NUCCI, 2012, p 456) 

 

 Portanto, deve ao magistrado saber como utilizar e distinguir o uso das provas 

testemunhais, podendo elas prejudicar o processo, e até por raras vezes serem 

consideradas ilícitas ou inúteis ao processo, pois o parentesco, a raiva e o perdão podem 

claramente alterar a narração dos fatos.  

 

4.2.8 Testemunho único  

 

 A testemunha é um elemento de grande valia para a elucidação dos fatos, porém, 

no nosso ordenamento atual, não se tem validade quando o testemunho é único, de uma 

só pessoa. A utilização de tal testemunho depende muitas vezes da idoneidade de quem 
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está a narrar a situação. No entanto o magistrado pode acatar, e validar esse testemunho, 

se assim o quiser, a partir do conceito do livre convencimento. (NUCCI, 2012) 

 

Pode dar margem a condenação. Não prevalece mais, em nosso ordenamento, 

o princípio segundo o qual o único testemunho é considerado de nenhuma 

validade (testis unus testis nullus). [...] Tudo depende, portanto, da 

credibilidade que ele transmitir ao juiz, dentro do seu livre convencimento 

fundamentado. O magistrado, antes do depoimento, deve compromissar a 

testemunha, tornando claro o seu dever de dizer somente a verdade[...]. 

(NUCCI, 2012, p 464) 

 

 Portanto, um único e exclusivo testemunho condenatório, não tem valia ao 

processo penal, contudo, nota-se que ainda assim, o juiz determina o compromisso com 

a verdade, para que a sua busca seja justa. 

 

 4.2.8.1 Obrigação de depor e possibilidades legais da recusa 

 

 Todo aquele que fica diante de uma situação fatídica, deve e tem o compromisso 

de prestar seu depoimento, caso isso não seja feito, ficará a testemunha sujeita as sanções 

penais, previstas no art. 342 do Código de Processo Penal. 

 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 

perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 

inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 

28.8.2001) 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. (Vide Lei nº 12.850, de 2.013) 

(Vigência) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 

nº 12.850, de 2013) (Vigência). (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) 

 

 Além das testemunhas presentes fisicamente no momento do fato, aqueles que se 

eximem de dizer a verdade, mentem, manipulam ou deturpam em seus testemunhos, 

sendo eles essenciais para a elucidação, como médicos e peritos, ficam à mercê das 

sanções penais previstas em lei, contudo, em casos isolados, determinados profissionais 

não tem a obrigação de testemunhar a respeito. (NUCCI, 2012) 

 

A própria lei impõe a testemunha – pessoa que tomou conhecimento de fato 

relevante para o processo – o dever de testemunhar. Não se trata de um direito, 

mas de uma obrigação, passível de punição em caso de ne negativa [...] a recusa 

implica calar-se diante do juiz, omitindo a verdade que sabe sobre um fato, 

configurando, então, o crime de falso testemunho [...]. (NUCCI, 2012, p 469)  
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 Salienta-se que nem todas as pessoas podem ser testemunhas, sendo elas pessoas 

que tem relação afetiva direta com as pessoas elencadas no processo. (NUCCI, 2012)  

 

“Compreende-se que, pelo interesse evidente da sorte de quem é acusado num 

processo criminal, o seu cônjuge, os seus ascendentes e descendentes, 

consanguíneos ou afins, os seus pais, ou filhos adotivos, os seus irmãos, não 

podem, sem contrassenso e desumanidade (além de uma exigência estulta e 

ineficiente), se forçados a um compromisso de dizer a verdade, mesmo contra 

aquele, podendo leva –lo a condenação, e, pois, quando se não dispensem, 

totalmente, do comparecimento essas pessoas, por ocorrer a hipótese encarada 

no final do art 206, são ouvidas como elementos, que apenas se consideram 

capazes de prestar informações uteis a justiça[...]. (NUCCI, 2012, p 469, apud 

ESPINOLA FILHO, 2012) 

 

 Mesmo como o testemunho apresentando grande importância, o código de 

processo penal, zelou pela segurança da testemunha, e também para que não cause abalos 

a estes, o juiz podendo, em algumas hipóteses, dispensar a testemunha, mesmo que seja 

a única que pode elucidar os fatos com clareza, sendo essas pessoas que tem ligação 

afetiva entre si. 

 

4.2.8.2 Proibição de depor 

 

 Não é de livre vontade que a testemunha pode se eximir de seu testemunho sobre 

os fatos, bem como de suas declarações. Devido a profissão de certas pessoas, o sigilo é 

absoluto. (NUCCI, 2012) 

 

Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, 

ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas 

pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. (CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL) 

 

Portanto, devido a uma função da testemunha, ela torna-se impedida para o ato, 

assim como os advogados, perante seus compromissos com o sigilo. Porém, ele pode 

depor, salvo se seu cliente o autorizar, mas ainda assim, ele pode negar a prestar tal 

depoimento, sem sofrer as sanções impostas pelo conselho de ética. (NUCCI, 2012) 

 

Ressalta-se que este sigilo incide apenas sobre fatos passados, não valendo 

para futuros. Contudo, se a parte interessada as desobrigas, tais pessoas, caso 

queiram, podem prestar depoimento, sob o dever de dizer a verdade, pena de 

cometimento de crime de salso testemunho. (ALVES, 2014, p 365) 
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 As testemunhas, a princípio, serão aquelas possíveis e desimpedidas ao caso, 

contudo em benefício do réu, pode ser que o profissional, salvo autorizado, pode 

testemunhar no caso em análise. 

 

4.3 Formas de provas 

 

Com base no processo penal, a prova é busca plena para elucidação da verdade 

dos fatos ocorridos, portanto, para o processo em geral, a prova é de extrema importância 

para que não se cometa erros em questões a serem resolvidas. (GRECO FILHO, 1998) 

 Conceitualmente, é preciso cautela para que não se possam confundir entre elas 

os meios de provas, pois as formas de prova têm classificações distintas, sendo 

consideradas como meios sujeitos e o próprio objeto da prova. (MOSSIN, 1998) 

 

É preciso cuidado para evitar a confusão, muito frequente, de meio com sujeito 

ou objeto de prova. Assim, por exemplo, a testemunha é sujeito, e não meio de 

prova. O depoimento dela, este, sim, é meio de prova. O lugar inspecionado é 

objeto de prova; a inspeção do local é meio de prova. Meio é tudo aquilo que 

serve para alcançar um fim, seja o instrumento usado ou o caminho percorrido. 

(MOSSIN, 1998, p 210) 

 

 Entende-se como o meio de prova, a exemplo, o depoimento da testemunha, o que 

seria justo a utilização no momento certo para objetivar a conclusão do fato. No entanto, 

o local do fato onde supostamente teria ocorrido, pode-se considerar o objeto, também 

podendo ser ele objetos propriamente ditos, encontrados no devido local, e por fim o meio 

considera-se o que as maneiras de como se chegaram a obtenção das provas. (MOSSIN, 

1998) 

 Sendo assim, as provas de grande valia ao ordenamento jurídico, não podem ser 

captadas de qualquer maneira, porém, os meios não são taxativos, basta apenas que 

durante o processo de obtenção delas, os meios não sejam ilícitos, como classificados 

pela Constituição. (GRECO FILHO, 1998) 

  Ainda que fossem admissíveis as provas obtidas em violação às normas gerais, 

poderiam apenas ser admitidas no processo, de maneira que respeitassem os princípios da 

dignidade da pessoa, onde esses não fossem violados, porém, isso seria constituído em 

um momento futuro no processo em geral, e que seria considerado como Direito moderno. 

(GRECO FILHO, 1998) 
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 Prova, portanto, é tudo que possa ser utilizado em demonstração dos fatos, e são 

instrumentos essenciais para que a justiça seja feita. 

 

4.4 Da prova ilícita na defesa “pro reu” 

 

 A respeito do acusado, o uso das provas obtidas de maneira ilícita, mesmo elas 

violando outros direitos, relativos a terceiros, aos olhos dos doutrinadores, devem ser 

consideradas a defesa, e ao mesmo tempo serem utilizadas no processo, mesmo que 

violem a Constituição e a terceiros, sendo assim, podendo aplicar o uso da 

proporcionalidade em sua apreciação. Ademais, atenta-se dizer que de maneira 

majoritária, a doutrina é aceita nos tribunais, independente da corrente minoritária contra. 

(MARCELO JÚNIOR, 2012) 

 

Como, porém, a proibição da prova ilícita é uma garantia individual contra o 

Estado, predomina o entendimento na doutrina que seja possível a utilização 

de prova favorável ao acusado, ainda que colhida com infringência a direitos 

fundamentais seus ou de terceiros, e, que quando produzida pelo próprio 

interessado (como a gravação de conversação telefônica em caso de extorsão, 

por exemplo), traduz hipótese de legítima defesa, que exclui a ilicitude. 

(CAPEZ, 2013, p 381) 

 

 Em um contexto de normas sociais, e no ordenamento jurídico, considera-se as 

provas obtidas de maneira ilícita para a defesa, o que se faz justificar o princípio da 

proporcionalidade e/ou a razoabilidade das provas, ou seja, beneficia ao réu o uso das 

premissas infringentes a constituição. (CAPEZ, 2013) 

Referente a casos concretos, temos decisões repulsivas ao uso e a desconsideração 

das provas, em caráter contrário ao princípio “pro societate”, sendo manifestadas pelos 

tribunais. 

 Ao referido julgamento, considera se a inadmissibilidade das provas obtidas de 

maneira ilícitas para acusação, a exemplo a seguir: 

 

Ilicitude da Prova - Inadmissibilidade de sua produção em juízo (ou perante 

qualquer instância de poder) - Inidoneidade Jurídica da Prova Resultante de 

Transgressão Estatal ao Regime Constitucional dos Direitos e Garantias 

Individuais - A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de 

poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode 

apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da 

inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções 

concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. (...) - A 

Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 
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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 consequência, no ordenamento normativo 

brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male 

captum, bene retentum" (grifo nosso). (MELLO, 2005) 

 

 Sendo assim, à sua apreciação, podem ser consideradas as duas vertentes da 

situação, ao qual justifica o uso das mesmas. 

 

Estando a constituição federal no ápice da pirâmide normativa, significa dizer 

que rege todas as demais leis em vigência no país, preponderando sobre estas 

e lhes determinando o sentido. Contudo pode haver – e frequentemente há – 

conflito de princípios (espécies normativas) constitucionais (positivas ou não), 

ou seja, uma colisão de princípios. (BONFIM, 2014, p 381) 

 

As considerações acerca da defesa do réu, são entendidas como um ditame às 

regras principais, não podendo ser violadas e serem resguardadas sempre que possível. 

 

4.5 Da prova ilícita na acusação “pro societate” 

 

 Ao convívio da sociedade, para que a mesma seja plena, não se pode considerar o 

direito absoluto, pois a liberdade individual não é considerada absoluta, há 

preponderações a respeito. (CAPEZ, 2011) 

 

Realmente, nenhuma liberdade individual é absoluta. Comporta exceções para 

preservar o ditame da legalidade. Portanto, afigura-se possível, observados os 

requisitos constitucionais e legais, a interceptação de correspondências e das 

comunicações telegráficas e de dados, sempre que as liberdades públicas 

estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas 

ilícitas. (CAPEZ, 2011, p 358) 

 

Desta maneira, o senso comum fica ofendido ao utilizar-se da prova ilícita para a 

defesa, e não aceitar as mesmas para a acusação. O que faz pensar em ofensa ao princípio 

constituinte. (CAPEZ, 2011) 

 

Como no processo penal brasileiro vige o princípio da verdade real, não há 

limitação dos meios de prova. A busca da verdade material ou real, que preside 

a atividade probatória do juiz, exige que os requisitos da prova em sentido 

objetivo se reduzam ao mínimo, de modo que as partes possam utilizar-se dos 

meios de prova com ampla liberdade. Visando o processo penal o interesse 

público ou social de repressão ao crime, qualquer limitação à prova prejudica 

a obtenção da verdade real e, portanto, a justa aplicação da lei. (MIRABETE, 

2006, p 252) 
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 Pode-se considerar que em ditames, a defesa em que não se pode utilizar as provas 

ilícitas, em consideração aos direitos fundamentais constituintes, mas em razão ao 

princípio da razoabilidade, a relevância dos fatos, os princípios são desconsiderados, em 

razão dos parâmetros sociais, caracterizando e prevalecendo os valores de um convívio 

em harmonia. (CAPEZ, 2013) 

 

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 os princípios fundamentais da constituição, torna-se 

necessária a comparação entre elas para verificar qual deva prevalecer. 

Dependendo da razoabilidade do caso concreto ditada pelo senso comum, o 

juiz poderá admitir uma prova ilícita ou a sua derivação para evitar um mal 

maior. Os interesses que se colocam em posição antagônica precisam ser 

cotejados, para escolha de qual deva ser sacrificado. (CAPEZ, 2013, p 378) 

 

Porém, a razoabilidade e o uso das provas obtidas de maneira ilícita, tem sua 

aceitação nos tribunais, aceitas em consideração a sociedade, uma compilação do que se 

é pedido, nesse sentido:  

 

Recurso ordinário em “Habeas Corpus”. Fato Típico. Eventual Nulidade de 

Inquérito Policial. Trancamento de Ação Penal. Impossibilidade de Dilação 

Probatória em “Habeas Corpus”. Direitos Humanos. Pronuncia. Tribunal 

Popular. (...)  

IV – Está muito em voga, hodiernamente, a utilização ad argumentandum 

tantum, por aqueles que perpetram delitos bárbaros e hediondos, dos 

indigitados direitos humanos. Pasmem, ceifam vidas, estupram, sequestram, 

destroem lares e trazem a dor a quem quer que seja, por nada, mas depois, 

buscam guarida nos Direitos Humanos Fundamentais. É verdade que esses 

direitos devem ser observados, mas por todos, principalmente, por aqueles que, 

impensadamente, cometem os censurados delitos trazendo a dor aos familiares 

das vítimas (grifo nosso) (ALCIOLI, 1993).  

 

 Observa-se que o processo é do ano de 1993, sendo assim, desde os primeiros 

julgados, as provas ilícitas foram aceitas em prol da sociedade, para que a justiça seja 

feita de maneira correta, para que os que ofendem os princípios do Direito e da Justiça 

não se escondam em “lacunas” da lei, ministrando de maneira correta o uso da lei. 

 

Em homenagem ao princípio da proporcionalidade (para alguns, 

“razoabilidade”), na busca pelo equilíbrio entre o respeito ás garantias 

fundamentais do cidadão e um processo justo e eficaz, os tribunais pátrios têm, 

por vezes, mitigado a vedação das provas ilícitas, admitindo como eficaz a 

prova que em princípio seria considerada ilícita, desde que ela não seja adotada 

como único elemento de convicção e que seu teor corrobore os se mais 

elementos probatórios recolhidos no processo. (BONFIM, 2014, p 386) 
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 Seguindo o conceito da proporcionalidade, a busca pela verdade real dos fatos é 

considerada como uma nova teoria, sendo ela a “teoria da proporcionalidade”, cujo 

interesse da sociedade sobressai aos do suposto condenado. (BONFIM, 2014) 

 

O caso concreto apontará a preferência de valores: vale dizer, no Estado 

Democrático de Direito inexiste uma tabela a priori de valores, genérica, 

abstrata, naquele estabeleça qual deles possa invariavelmente preponderar 

sobre os demais; é verdade, existem consensos verdadeiramente tradicionais (a 

vida, por exemplo, prepondera sobre outros valores; o princípio da dignidade 

humana é o grande princípio do Estado de Direito etc.); contudo, tecnicamente 

falamos de uma “tabela móvel de valores”, porquanto no caso “x” pode o 

princípio “y” ser acolhido em detrimento do princípio “z”, e no caso “x2” pode 

o princípio “y” ter de ceder passo, dando preferência ao princípio “z”. 

(MOUGANOT, 2014, p 382) 

 

 Acerca dos entendimentos recentes, a teoria tem ganhado maior consideração aos 

ditames do Direito contemporâneo, sendo assim, aceito pelos tribunais e câmaras, de 

maneira sucinta, atendendo os anseios da população. 

 

4.6 Toda prova pode ser utilizada? 

 

  A busca pela verdade deve prevalecer para que a justiça seja feita, sendo 

que a ilicitude do ato, em seu descobrimento deve ser utilizada para que possa se unir ao 

elemento útil, convalidado no processo, e não ser desentranhado do processo, essa prova 

sim deve ser aludida e a mesma ser validada para convencimento do julgador e/ou 

julgados, para que sim a justiça seja feita, e da forma que o acusado fique sujeito a sanções 

penais previstas nas leis (NUCCI, 2012). 

 

[...] o descobrimento real é o interesse da Justiça no descobrimento da verdade, 

sendo que a ilicitude na obtenção da prova não deve ter o condão de retirá-la o 

valor que possui como elemento útil para formar o convencimento do Julgador. 

Não obstante a validade e eficácia de aludidas provas, o infrator ficará sujeito às 

sanções previstas pelo ilícito cometido. (PETRY, 2005) 

 

Considera-se em razão da Constituição, as provas obtidas de maneira ilícita, e 

ainda, a elas advindas de outras provas que em sua obtenção forem consideradas ilícitas, 

de maneira geral e praticamente absoluta, todas nulas e inúteis ao processo. (CAPEZ, 

2011)  

 

É de cristalina evidência que muitas vezes por intermédio da prova não 

autorizada pelo direito se pode chegar à descoberta da verdade real, fim 
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coliminado pelo processo, reconstruindo-se de modo nítido o fato histórico que 

é o thema probandum. Entretanto, par vir legis, somente são admissíveis as 

provas obtidas por meio lícito, ou seja, que não forem contrárias à moral e aos 

bons costumes e principalmente quando não forem atentatórias à dignidade e 

liberdade de expressão do indiciado ou réu. (MOSSIN, 1998, p 219) 

 

 Não se pode violar os direitos materiais, pois, caso isso ocorra, será uma ofensa 

aos costumes e valores morais. (ARANHA, 2006) 

 

A violação a um princípio de direito material pode ser ampla, não se resumindo 

não oposição à lei; é possível ofender os bons costumes (exteriorizar segredo 

obtido em confessionário), a boa-fé (usar gravador disfarçado), a moral 

(recompensar parceiro para conseguir a prova do adultério). (ARANHA, 2006, 

p 51)  

 

 Porém, em poucos casos, são utilizadas as provas obtidas a contramão da 

Constituição Federal, pois ela é considerada a norma principal do ordenamento jurídico. 

Contudo, em uma sociedade onde se busca a justiça sempre, não seria justo que o 

criminoso que violasse o direto de outrem, e principalmente a dignidade da pessoa 

humana, ficasse impune por mera burocracia, sendo assim, deveria o magistrado acatar 

as provas, considerando os aspectos e os fatos.  
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CONCLUSÃO 

 

Atualmente fala-se muito a respeito das provas ilícitas e não autorizadas, por 

apresentar grande repercussão no Senado Federal, visto que houve um caso inusitado, no 

qual foi envolvido o atual presidente da República. 

A balança do Direito preza pelo equilíbrio de uma punição, para que a mesma 

nunca seja pesada demais, ou tão pouco leve, na aplicação de sua sentença. Após a 

violação dos Direitos à vida, há de se entender, que a Constituição está a ferir aquele e/ou 

sua família, que foi prejudicado, validando e prevalecendo apenas ao Direito do infrator, 

e “jogando ao lixo” o direito de quem teve seu direito violado. 

 Numa sociedade onde se clama por justiça, os crimes crescem notoriamente e, 

infelizmente, por muitas vezes, ficam sem esclarecimentos, ou até impunes, pela forma a 

qual foi obtida a única e exclusiva prova.  

Contudo, denota-se que, após ferida a dignidade de uma pessoa, é de suma 

importância, e de maneira justa, que se valide a prova proveniente da capitação ilícita, e 

ou advinda de uma delas.  

Assim como a teoria dos frutos da árvore envenenada, é de caráter claro e objetivo, 

que o fruto nasceu, sem que tivesse culpa de sua origem, dessa forma podem ser 

classificadas as provas advindas de meios oriundos e duvidosos.  

Nota-se que há muito trabalho e pouco resultado apresentado pelas polícias 

investigadoras, e isso não se dá pela falta de qualificação  das autoridades competentes, 

mas sim pela  dificuldade da produção das provas, pela pauta elencada  em defesa dos 

transgressores.  

A dificuldade é imensa quando a investigação se depara com uma “muralha” a sua 

frente, devido ao excesso de cuidados, aos infratores.  

A ilicitude, na obtenção de provas, sendo ela obtida por escutas telefônicas sem 

autorização judicial, depoimentos e/ou imagens, gravações feitas por terceiros, 

correspondências telefônicas, sigilos telefônicos, sigilos bancários, são considerados de 

violações aos direitos da personalidade.  

 Obstante a isso, deve sim prevalecer à utilização de outros meios, para a busca, 

quando aqueles comuns não são suficientes para a elucidação do fato, em sua maneira 

razoável, e sua proporcionalidade aplicada aos elementos, a busca pela verdade deve ser 

feita de maneira em que se possa provar a ilicitude e a autoria do fato, mesmo que que  

isso viole o direito do acusado, para isso a razoabilidade é ponto essencial.  
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 Quando o bem de direito é violado por outrem, deve-se o mesmo ser analisado 

separadamente, como nos casos de estupros, da violação do corpo, mediante violência 

que por óbice é o bem maior do que a violação de uma conversa por aplicativos, por 

comparação ao bem que foi violado, ao qual jamais terá um reparo e ou será sanado.  
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