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“Você diz a verdade 

E a verdade é o  seu dom de iludir 

Como poder querer que a mulher 

Vá viver sem mentir....” 

(CAETANO VELOSO, Dom de Iludir) 

 

 

 

 

 

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial, 11
pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Formatado: À direita, Recuo: À
esquerda:  5,08 cm, À direita:  -0,4 cm



  
 
 
 
 

 
 

www.cers.com.br 
 

 

2 

 

 

1. Nota introdutória: a dimensão jurídica contemporânea da prova 

 

Originada da expressão latina probo, probatio, probus, querendo significar bom, reto, honrado, a 
prova tende a significar aquilo que é autêntico. Em sentido comum, por isso, liga-se à demonstração da 
veracidade de uma proposição1. Juridicamente, o vocábulo prova é plurívoco, não unívoco. São 
hospedados diferentes sentidos, referindo-se tanto ao fato representado, quanto à atividade probatória, 
como, também, ao meio ou fonte de prova e ao convencimento gerado.2 

 

Assim, somente se faz mister falar de prova quando se afirma algo cuja exatidão se tem de 
demonstrar. É a demonstração ou descoberta de uma situação afirmada.  

 

Talvez por isso, historicamente, a prova sempre esteve atrelada à idéia de reconstrução possível de 
fatos. No entanto, é imperioso perceber a impossibilidade absoluta de reelaboração perfeita de fatos 
pretéritos, uma vez que é logicamente impossível extirpar todas as dúvidas e incertezas acerca da 
existência efetiva de uma determinada situação que já aconteceu. É válido lembrar que quem lida com a 
prova não são historiadores, razão pela qual se autoriza inferir que o sujeito que maneja não tem, 
evidentemente, o preparo para uma intrincada pesquisa sobre tempos passados. Ou seja, a verdade, 
admitida como essência de um fato passado, nunca será alcançada, em razão da impossibilidade de se 
recuperar o que já passou, como percebem os modernos filósofos do direito. 

 

Nesta trilha, é fácil extrair que a prova, no estágio atual da ciência jurídica, estará unida, muito mais, 
à feliz escolha de uma situação tendente a constituir uma decisão judicial justa, adequada e eficaz sobre 
determinado fato controvertido. É dizer, não se pode mais ter a audácia de imaginar que seria possível 
reconstituir, com exatidão, situações ocorridas há muito tempo, ainda que em outras circunstâncias e em 
tempo diverso. 

 

Trata-se a prova, pois, de elemento argumentativo e dialético,3 utilizado pelo interessado (em senso 

amplíssimo), para influir no estado de convencimento do magistrado. Serve a prova, assim, como 
fundamento, como lastro necessário, para a demonstração de determinadas situações (existência ou não 
de um contrato, por exemplo) e deliberação sobre determinados acontecimentos (decisão judicial 
resolvendo um conflito de interesses).  

                                                           
1 CARNELUTTI, Francesco, cf. A prova civil, cit., p.67.    
2 Em conformidade com a idéia do texto, encontra-se EDUARDO CAMBI, cf. Direito constitucional à prova no processo civil, cit., p.47.    
3 Sobre o tema, CHAÏM PERELMAN percebe que as provas fazem referência a proposições ou, em outra linguagem, a teses. E mais, sustenta que 
tais proposições, como não podem ser expressadas apenas por critérios metafísicos, são materializadas através da linguagem, motivo pelo qual 
a descrição de acontecimentos reais sofre as motivações culturais, emotivas, e práticas, caracterizando verdadeira “obra humana”, cf. 
Retóricas, cit., p.164.    
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Supera-se, assim, a falsa impressão de que a prova significaria um meio para a demonstração da 
verdade,4 modernizando a sua conceituação, à luz da chamada multireferencialidade, ou seja, 
considerando conceitos imprescindíveis emanados de outros ramos do conhecimento.5 

 

 

2. Prova e verdade: reminiscências oportunas e inexoráveis  

 

É praticamente intuitiva a idéia de que o estudo do tema prova sugere a busca incessante e 

frenética da verdade dos fatos ocorridos, que será desvendada através dos mecanismos disponibilizados 

pelo ordenamento jurídico. Não por outro motivo, a doutrina clássica brasileira afirmou, sem cerimônias, 

que a prova nada mais era do que “o conjunto dos meios empregados para demonstrar, legalmente, a 

existência de um ato jurídico”, nas palavras de CLÓVIS BEVILÁQUA.  6

 

Surge, no entanto, importante questionament o fundado no que sejam, substancialmente, a verdade 

de um fato e a possibilidade de ser ela demonstrada concretamente. Em outras palavras, avulta a 

indagação sobre a efetiva possibilidade de demonstração da verdade através da ciência jurídica. Onde está 

a verdade quando duas pessoas enxergam um mesmo acontecimento com diferentes percepções, em face 

de seus distintos sentimentos e emoções? Quem está dizendo a verdade quando, por conta das naturais 

dicotomias e discrepâncias da comunicação humana, o emissor pensa que transmitiu uma mensagem com 

determinado conteúdo, mas o receptor a compreendeu com outro significado? Lembre-se, a título 

ilustrativo, a clássica página literária brasileira de Dom Casmurro, do imortal MACHADO DE ASSIS, sobre o 

qual, depois de longos anos e debates, ainda não se pode responder, com precisão, se Capitu traiu, ou 

não, a Bentinho. E a pergunta prossegue: com quem mora a verdade, ela o traiu, ou não?  

 

Nessa dimensão, é fatal reconhecer, então, a impossibilidade de tratar a questão exclusivamente 

sob o prisma jurídico, sendo mister o concurso de outras áreas do conhecimento humano, especialmente 

da filosofia, da psicologia, da antropologia e da história.7  

 

                                                           
4 Este sempre foi o entendimento prevalecente na doutrina brasileira, afirmado, exempli gracia, por EDUARDO ESPÍNOLA, referido por ARNALDO 

RIZZARDO, cf. Parte Geral do Código Civil, cit., p.680.   
5 A respeito da matéria, com maior aprofundamento, seja consentido remeter ao que se escreveu, noutra sede, FARIAS, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD, Nelson, cf. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB, cit., p.586-587. 
6 BEVILÁQUA, Clóvis, cf. Theoria Geral do Direito Civil, cit., p.321. Comungando com o mesmo pensamento, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO 
era mais direto, chegando a afirmar, com referências a CUNHA GONÇALVES, que prova era a “demonstração da verdade de um fato”, cf. Curso de 
Direito Civil, cit., p.288.    
7 Confirmando essa visão interdisciplinar, MICHELE TARUFFO tonifica que “o jurista não consegue mais estabelecer que coisa seja a verdade dos 
fatos no processo e a que coisa servem as provas, sem defrontar-se com escolhas filosóficas e epistemológicas de ordem mais geral”, apud 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cf. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p.39.     
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Por isso, a pretensiosa idéia de se descortinar a verdade por meio da prova não passa de utopia, 

em face da intangibilidade do seu conceito. Seria ingênuo – se não fosse absolutamente audacioso – 

imaginar que o direito probatório seria capaz de determinar a verdade absoluta de fatos pretéritos, 

reconstruídos através de testemunhos, documentos, perícias... 

 

É que não se pode olvidar que a reconstrução dos fatos ocorridos – e demonstrados juridicamente 

através da prova – sofrerá, seguramente, a influência das pessoas que o apresentam (a testemunha, o 

perito etc) ou daqueles que o elaboraram (no caso dos documentos), bem assim como se submete a uma 

confluência de fatores subjetivos no espírito do juiz, para quem ela fundamentalmente se dirige, podendo o 

resultado do julgamento não corresponder à exata forma como se passaram os acontecimentos. Logo, são 

incontroversas as interferências de ordem cultural, psicológica, social, religiosa, sexual... na demonstração 

de fatos ocorridos, o que torna, via de conseqüência, impossível afirmar a verdadeira dimensão dos fatos 

pretéritos. 

 

Enfim, a reconstrução de um fato ocorrido no passado sempre vem permeada por aspectos 

subjetivos de quem o presenciou ou dele teve conhecimento, ou ainda daquele que há de receber e valorar 

a evidência concreta. Seguramente, quem recebe uma informação – seja presenciando diretamente o fato, 

seja conhecendo-o através de outro meio – altera o seu real conteúdo, absorve-o à sua maneira, 

acrescenta-lhe um toque pessoal que distorce (se é que essa palavra pode ser aqui utilizada) a realidade. 

Mais do que isso, o julgador jamais poderá excluir, terminantemente, a possibilidade de que as coisas 

tenham se passado de forma diversa àquela a que suas conclusões o levaram.  Nesse passo, urge 8

reconhecer que a atividade probatória não busca a perfeita reconstrução de fatos. Até porque, como já se 

frisou largamente,  é impossível fazê-lo.  O que é almejado com a prova, antes de tudo, é a formação no 

magistrado um juízo de valor sobre os fatos demonstrados e não necessariamente sobre os fatos 

concretamente ocorridos. Ou seja, prende-se a prova mais à idéia de convencimento sobre fatos e 

situações do que de reconstrução dos mesmos. 

 

Em síntese, dada a impossibilidade de atingir a verdade, o que se pretende através dos meios 

probatórios é formar no magistrado um juízo de verossimilhança, que pode ser visto – embora em conceito 

imperfeito tecnicamente, mas útil para a compreensão da matéria – como uma espécie de verdade 

possível, provável, aproximada, a partir do que foi demonstrado. 

 

Bem por isso, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART observam ser fatal para o juiz, 

por mais atento que seja, reconhecer a relatividade dos fatos,  circunstância imposta pela própria natureza 

humana: “aquilo que se vê é apenas aquilo que parece ser visto. Não é verdade, mas verossimilhança, isto 

é, aparência (que pode ser ilusão) de verdade”.9 

 

                                                           
8 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cf. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p.281.    
9 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; cf. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p.46.    
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Diante desse quadro, é lícito desfechar não ser finalidade da prova a descoberta da verdade. 
Através dos mecanismos probatórios tenciona-se a máxima aproximação da realidade possível ao 
conhecimento do ser humano, respeitada a proteção à personalidade e seus valores fundamentais. Por 
isso, a prova assume, modernamente, uma função argumentativa e dialética, permitindo a revelação de 
fatos que projetam conseqüências jurídicas. 

 

 

3. Direito constitucional à prova civil 

 

Nunca houve dificuldade, em doutrina ou jurisprudência, para se afirmar a existência de um direito 

constitucional de defesa, consubstanciado, especialmente, nos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa (art. 5o, LV). Por outro lado, não se afirmava com a mesma empolgação a existência de 

um direito constitucional à produção de provas, terminando por ficar relegado ao segundo plano. 

 

Todavia, a compreensão do contraditório – permeado pelo princípio também constitucional da 

igualdade substancial – exige o reconhecimento da garantia processual de paridade de armas entre as 

partes. Ou seja, todos têm direito às mesmas oportunidades de convencer o magistrado, utilizando-se de 

idênticos instrumentos, para que obtenham tutela justa, adequada e eficaz ao seu direito material.  

 

O devido processo legal traz a afirmação de um amplo acesso à ordem jurídica justa, eficaz e 

adequada (permeado pelo direito à ampla defesa e ao contraditório), conduzindo, por mãos seguras, à 

conclusão de que há um direito de influir no espírito do julgador, convencendo-lhe dos argumentos 

apresentados. É o direito constitucional à prova. Em outras palavras, assim como existe um direito 

subjetivo de ação, permitindo iniciar o processo e obter a prestação jurisdicional, percebe-se haver, 

também, um direito subjetivo de provar os fatos alegados em juízo.10  

 

Nessa trilha, consagrado o direito à prova como garantia fundamental constitucional, é possível 

extrair seu significado prático consistente em permitir ao interessado que dela (da prova) retire a “máxima 

potencialidade possível”, sendo inviável e inconstitucional qualquer óbice legislativo ou judicial à ampla 

produção de provas, como reconhece EDUARDO CAMBI.11  

 

Por isso, o eventual desatendimento das garantias de ampla possibilidade de produção de provas e 

de ampla defesa caracteriza, identicamente, violação ao devido processo legal, resguardado em sede 

constitucional. Tal desobediência vulnera a Carta Magna, impondo-se ao juiz promover o controle de 

constitucionalidade, inclusive de ofício, toda e qualquer norma que retire ou dificulte a produção de provas, 

                                                           
10 Com esse pensar, RICARDO RABONEZE, cf. Provas obtidas por meios ilícitos, cit., p.30.     
11 CAMBI, Eduardo, cf. Direito Constitucional à prova no processo civil, cit., p.201.    
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como, exemplificativamente, os arts. 227 do Código Civil e 401 do Código de Processo Civil, que impedem 

a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor ultrapasse ao décuplo do salário mínimo.12  

 

Não se imagine, apesar disso, que o direito constitucional à prova seria ilimitado e absoluto,  uma 
vez que deve ser exercido em harmonia com as demais garantias e princípios constitucionais, submetendo-
se, na hipótese de colidência, à necessária ponderação dos interesses,13 de modo a buscar, no caso 
concreto, aquele que respeita com maior amplitude à dignidade da pessoa humana – que  se constitui 
pedra de toque e,  reluzente fundamento , de todo o sistema jurídico brasileiro. 

 

 

4. A proibição de prova ilícita como garantia constitucional 

 

Avulta, a olhos nus, a importância do estudo da prova ilícita na pós-modernidade, na exata medida 

em que aumenta possibilidade do emprego de avançadas tecnologias eletrônicas, cibernéticas e, até, 

biotecnológicas, capazes da obtenção de dados e informações, em prejuízo aos direitos fundamentais dos 

interessados. 

 

Bem por isso, antevendo a necessidade de proteção efetiva da privacidade e da própria dignidade 

humana, a Constituição da República, no inciso LVI do art. 5º, se perfilhou ao sistema que rejeita 

genericamente a prova ilícita, entendendo serem inadmissíveis no processo. Cuida-se, pois, de direito 

fundamental, consistente em não ter o cidadão produzida contra si uma prova ilícita ou obtida ilicitamente. 

 

Reza, in litteris, o dispositivo legal: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos” (art. 5º, LVI, CF).. 

 

                                                           
12 O Superior Tribunal de Justiça vem percebendo a impossibilidade de tomar uma compreensão absoluta para os referidos dispositivos legais 
e, por isso, admitindo a prova oral: “o Código de Processo Civil veda a utilização de prova exclusivamente testemunhal com o objetivo de 
demonstrar a existência de contrato cujo valor seja superior a dez salários mínimos. No entanto, tal espécie de prova é admitida quando se 
pretende evidenciar peculiaridade ou circunstância do contrato, ainda que seu valor exceda esse montante”. (STJ, Ac.3ªT., REsp.722.600/SC, 
rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j.4.8.05). 
13 Sobre a ponderação de interesses, consulte-se a excelente obra de DANIEL SARMENTO, cf. A ponderação dos interesses na Constituição 
Federal, cit., especialmente p.99 e ss. 
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Sem dúvida, a solução alvitrada pelo legislador constituinte imprime um induvidoso caráter ético ao 

uso da prova, coadunando-se com a afirmação da primazia da proteção da pessoa humana em seus 

aspectos essenciais, tuteladas as garantias fundamentais contra a busca desvairada e obsessiva da 

verdade sobre certos fatos – o que, se admitido, beneficiaria a parte economicamente mais forte. Daí o 

comentário oportuno de MANOEL JORGE E SILVA NETO, no sentido de que em relação à vedação 

constitucional do uso de prova ilícita, “não poderia mesmo ser diferente. Se o processo judicial deve ser 

incondicionalmente instruído pela cláusula do devido processo legal, torna-se evidente que a prova que 

ampara a decisão judicial que afetará os bens e a liberdade das pessoas deva ser obtida de forma lícita. O 

processo, assim, se submete a comando constitucional que consagra a ética no contexto probatório”.14 

 

Não por outro motivo, disparou o Pretório Excelso que “a prova ilícita, entre nós, não se reveste da 

necessária idoneidade jurídica como meio de formação e convencimento do julgador, razão pela qual deve 

ser desprezada, ainda quem em prejuízo da apuração da verdade, em prol do ideal maior de um processo 

justo, condizente com o respeito devido a direito e garantias fundamentais da pessoa humana” (STF, Ação 

Penal 307-3/DF, rel. Min. Ilmar Galvão). 

 

É certo – e isso não se põe em dúvida – que a ordem jurídica não pode ser um campo de batalha 

no qual se permite a cada gladiador o emprego de todos os meios possíveis e imagináveis para conduzir 

ao triunfo sobre o “inimigo”. No próprio ato ancestral da transferência do poder de resolução dos conflitos 

privados,  migrando da esfera íintiíma de cada cidadão para as mãos do Estado-Juiz, tem-se ínsita a noção 

de que esse acordo primevo visa, dentre outras coisas, garantir à aplicação do direito uma série de 

padrões e normas de cunho processual que assegurem um deslinde mais ético e imparcial as pendengas 

que contrapõe os cidadãos.   

 

Há de se compreender, pois, as provas com um caráter ético, garantindo a proteção da dignidade 

humana.15 

 

Trilhando essas sendas, é, de todo, justificável a posição constitucional de proibição de uso da 

prova ilícita no campo processual, sem prejuízo das eventuais sanções penais e administrativas cabíveis.  

 

 

                                                           
14 SILVA NETO, Manoel Jorge e, cf. Curso de Direito Constitucional, cit., p.535.      
15

 Ilustrando com um curioso caso prático, vale transcrever que o Supremo Tribunal Federal inadmitiu como meio de prova, por conta da 
violação da privacidade, as fotografias subtraídas, sem autorização, do cofre de um dentista acusado de prática de pornografia envolvendo 
criança e adolescente, sob o entendimento de que o material fotográfico, “embora alegadamente comprobatório de prática delituosa, foi furtado 
do interior de um cofre existente em consultório odontológico pertencente ao réu, vindo a ser utilizado pelo Ministério Público contra o acusado”, 
impondo-se, assim, “repelir, por juridicamente ineficazes, quaisquer elementos de informação, sempre que a obtenção e/ou a produção dos 
dados probatórios resultarem de transgressão, pelo Poder Público, do ordenamento positivo” (STF, RE 251.445/GO, rel. Min. Celso de Mello, 
j.21.6.00, DJU 3.8.00). 
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5. A tese da proporcionalidade aplicável à proibição da prova ilícita para a harmonização de 

valores constitucionais 

 

Vislumbrada a proibição genérica de utilização de prova ilícita no processo, doutrina e 

jurisprudência discutem o alcance dessa vedação. 

 

Variadas teses oscilam de um flanco a outro, na tentativa de delimitação dos limites e da extensão 

da proibição de uso da prova ilícita. Sintetizando a compreensão do tema, vislumbram-se quatro correntes: 

i) a que não admite, em nenhuma hipótese, uma prova ilícita por afrontar a privacidade;16 ii) a que tolera, 

sempre, a prova ilícita, prestigiando a descoberta da verdade (rectius, verossimilhança);17 iii) a que 

somente permite, em caráter excepcional, a prova ilícita em favor do réu no processo penal;18 iv) a que 

aceita a prova ilícita, a depender do caso, através do uso da proporcionalidade, ponderando os valores em 

conflito, de modo a descortinar qual deles merece prestígio. 

 

No estado democrático de direito não existem valores constitucionais absolutos, devendo, todos 

eles, estar submetidos a uma harmonização, de modo a que um não venha a asfixiar o outro. É a chamada 

teoria dos limites imanentes dos direitos fundamentais, por meio da qual todos os direitos e garantias são 

passíveis de limitações, mesmo que não expressas no texto constitucional.19-20 

 

                                                           
16 Esse é o posicionamento de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, para quem “a Constituição proibiu de forma peremptória e indiscriminada a 
utilização de provas obtidas por meio ilícito, não sendo, portanto, possível a utilização de tais meios de prova por nenhuma das partes”, cf. 
Lições de Direito Processual Civil, cit., p.386. Também assim, MISAEL MONTENEGRO FILHO, cf. Curso de Direito Processual Civil, cit., p.436. 
17 Os radicais adeptos dessa corrente, não merecendo adesão, chegam a verberar que a prova ilícita deve ser tolerada amplamente com o 
propósito de prestigiar a verdade real, resolvendo-se a ilicitude através da punição do infrator, na forma da legislação penal.  
18 FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA advertem que os pecados mortais dos corifeus dessa tese são: “primeiro, 

entender que sempre, no processo penal, há discussão em torno do direito à liberdade, o que é falso, pois nem todas as penas envolvem 

privação de liberdade; segundo, por entender que nenhum outro direito fundamental, a não ser o direito à liberdade, pode ser mais relevante 

que o direito fundamental à vedação da prova ilícita, o que também é indefensável à luz da teoria dos direitos fundamentais”, cf. Curso de 

Direito Processual Civil, cit., p.38. 

19 Para maior aprofundamento, faça-se a justa menção à obra de MANOEL JORGE E SILVA NETO, cf. Curso de Direito Constitucional, cit., p.466. 
20 Colhe-se, em jurisprudência, importante precedente, que merece referência: “Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Violação. Garantia 
constitucional. Princípio da proporcionalidade. Limites imanentes. A garantia do sigilo bancário não é absoluta, porém, como qualquer restrição 
a direito fundamental constitucionalmente previsto, a quebra deve ser plenamente justificada, demonstrando adequabilidade dos meios 
escolhidos em face do fim previsto. A relativização de direito fundamental acarreta conflito de interesses que exige a imposição de certos limites 
a ambos para que possam coexistir. São os limites imanentes, que podem ser estabelecidos pelo legislador ou, na ausência de regulação, pelo 
juiz, em face do caso concreto, de forma a evitar os efeitos catastróficos de cláusulas gerais permissivas de uma ação estatal que vise restringir 
direitos fundamentais”. (TRT-9ªRegião, MS00166-25224/02, rel. Desa. Marlene T. Fuverki Suguimatsu, DJPR 8.11.02). 

Formatado: À direita:  -0,4 cm
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A melhor solução da questão exige não olvidar que se estão, de um lado, tuteladas em sede 

constitucional, a privacidade e a intimidade, também mereceram proteção da Lex Fundamentallis, além do 

direito de provar o que é alegado em juízo visando ao convencimento do magistrado, outros tantos valores 

que podem, em situações reais, concretas, ganhar dimensão e contornos mais elevados do que o direito de 

não ter contra si prova ilícita produzida, como, exemplificativamente, o direito à vida, à perfilhação, entre 

outros. Vale lembrar, como já amplamente mencionado, que não existem princípios absolutos no estado 

democrático de direito. Nesse ambiente, avulta a importância da utilização da proporcionalidade, 

compreendendo que as normas e princípios constitucionais estão organizados em um verdadeiro sistema, 

impondo, por conseguinte, a conclusão de que, no eventual conflito entre elas, é fatal o sacrifício de um 

valor em respeito ao outro (cuja relevância seja sentida no caso particular), buscando garantir a efetividade 

da norma que estiver em melhor sintonia com a afirmação da dignidade humana (valor máximo da ordem 

jurídica brasileira).  

 

Com efeito, partindo da proporcionalidade, é fácil concluir que a vedação constitucional ao uso da 

prova ilícita não é absoluta, nem em sede penal, nem, igualmente, em sede civil. Tal qual no processo 

penal, em foro civil é perfeitamente possível que o bem jurídico tutelado suplante – e muito – o bem jurídico 

privacidade. Em outras palavras, é a ponderação dos interesses no caso concreto que deverá nortear a 

decisão judicial, desbravando o caminho a ser percorrido (à luz dos princípios constitucionais, 

especialmente a dignidade humana que serve como mola de propulsão de todo o sistema), prestigiando o 

valor jurídico mais relevante em cada caso. E, assim, excepcionalmente, pode a prova ilícita ser admitida 

em juízo cível, a partir da aplicação da proporcionalidade, se o bem jurídico a ser protegido superar a 

privacidade, justificando o sacrifício desta. 

 

Nesse mesmo passo, MARCELO ABELHA RODRIGUES sublinha, corretamente, que existem situações 

“em que a importância do bem jurídico envolvido no processo e a ser alcançado com a obtenção irregular 

da prova levará os tribunais a aceitá-la”.21 Por igual, em lição precisa, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO 

CRUZ ARENHART asseveram que “o Estado, além de ter que se preocupar com os direitos fundamentais que 

a prova ilícita pode violar, não pode esquecer da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais 

que podem depender, diante de certo caso concreto, da prova ilícita”,22 conferindo contornos precisos e 

insuperáveis à admissibilidade excepcional da prova ilícita.23 

 

                                                           
21 RODRIGUES, Marcelo Abelha, cf. Manual de Direito Processual Civil, cit., p.191.    
22 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cf. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p.389. 
23 Chegando à mesma conclusão, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO chama a atenção para o fato de que em se tratando de valores constitucionais, 
“cada caso concreto pode conduzir a necessários temperamentos e mitigações da rigidez da afirmação (da proibição da prova ilícita), pelo que a 
prova ilícita pode acabar sendo admitida em juízo”, cf. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, cit., p.241. 
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Frise-se, de qualquer sorte, que a regra é a inadmiissibilidade da prova ilícita, em face das garantias 

constitucionais. Excepcionalmente, apenas, quando necessária à preservação de bem jurídico de maior 

realce, em respeito à dignidade humana, tornar-se-á eventualmente possível a utilização da prova ilícita, a 

partir da ponderação dos interesses concretamente colidentes.24 

 

Em sendo assim, será afastada a ilicitude do meio de obtenção da prova sempre que houver uma 

justificativa, também de índole constitucional, especificamente situada dentre os direitos e garantias 

constitucionais. Equivale a dizer: autoriza-se a utilização da prova ilícita quando o bem jurídico a se 

proteger sobrepujar (em relevância no caso concreto) o bem jurídico privacidade, que é salvaguardado pela 

vedação da prova ilícita. 

 

 

6. Prova ilícita, proporcionalidade e o processo das famílias 

 

Fixados os parâmetros necessários ao cabimento excepcional da prova ilícita – sempre que a 

ofensa à proibição de uso de provas obtidas por meio ilícito decorre da necessidade de proteção de valor 

jurídico maior, também tutelado em sede constitucional – sobreleva destacar que um dos mais fecundos 

campos para ilustração é o Processo Civil das Famílias, por envolver, muita vez, valores jurídicos com 

densidade superior à privacidade. 

 

Já se chegou, até mesmo, a afirmar que no âmbito do “Direito de Família há uma antiga orientação 

no sentido da admissibilidade das provas ilícitas, em face da indisponibilidade dos interesses tutelados”, 

como pontifica MARCOS DESTEFENNI.25 

 

De fato, nas relações familiaristas não é difícil detectar, nos inúmeros casos concretos, a existência 

de interesses cuja prevalência axiológica supera a privacidade no que tange à concretização da dignidade 

do homem. Não se pode negar, assim, um caráter dinâmico (não estático) na norma jurídica familiarista, 

uma vez que se destina ao regramento da própria vida privada, submetendo-se aos movimentos sociais e 

valorativos que lhe imporão constante evolução e mutação, de acordo com as variáveis temporais e 

espaciais, para atender às exigências humanas.26 

 

                                                           
24 Em face de seu caráter absolutamente excepcional, a admissibilidade da prova ilícita depende da concorrência simultânea de sua 

imprescindibilidade no caso concreto e da proporcionalidade entre o bem da vida tutelado e o bem sacrificado. FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA acrescentam a necessidade de punição do agente pelo juiz, cf. Curso de Direito Processual Civil, cit., p.39. 

25 DESTEFENNI, Marcos, cf. Curso de Processo Civil, cit., p.371.    
26 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, cf. Curso de Direito Civil: Famílias, cit., p.15-16. 
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Mais do que mero conhecimento técnico, as lides de família exigem do jurista sensibilidade  para  

compreender que as suas peculiaridades tornam mais difícil a captação e a própria produção de prova. 

Bastaria imaginar quão difícil é a prova a ser produzida em ação na qual se disputa a guarda de um filho ou 

a destituição do poder familiar de um genitor. Tudo isso sem contar que os conflitos emocionais que vêm a 

reboque das ações das famílias podem, não raro, comprometer a prova produzida. 

 

Assim, em casos excepcionais – como nas hipóteses de destituição de poder familiar,27 de 

alimentos, de guarda de menor e, mesmo, de investigação de paternidade – há de ser admitida a prova 

ilícita, pois o bem jurídico a ser protegido é mais relevante do que o bem jurídico que se admite sacrificar, 

justificando a sua utilização. 

 

Em tais hipóteses, os graves efeitos que podem decorrer da inadmissibilidade da prova ilicitamente 

obtida justificam a sua flexibilização. Não é despiciendo encalamistrar que uma norma constitucional 

garantista e cidadã, por certo, não se satisfaz, em deixar uma criança sob a guarda de um dos pais que se 

mostra negligente ou violento. Tampouco a Carta Maior, por amor cego à proibição de prova ilícita, 

admitiria deixar uma criança ou adolescente sem pai porque não foi possível obter licitamente a 

demonstração do vínculo filiatório. É de se estar atento, pois, à proporcionalidade que justificará o uso de 

prova ilícita em situações excepcionais, teratológicas, quando relevante para o deslinde de causas, em que 

esta seja a única maneira de salvaguardar a dignidade das pessoas envolvidas.28 

 

Nessa linha de intelecção, MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES exemplifica a admissibilidade da 

prova ilícita “em ação de modificação de guarda, para fazer prova de que a criança vem sendo 

freqüentemente espancada e torturada”. E conclui, destacando, corretamente, que a prova ilícita viola o 

“princípio constitucional da intimidade, mas o valor jurídico que, nesse exemplo, a ele se contrapõe, qual 

seja a proteção à vida e à integridade física da criança, deve prevalecer, sendo proporcionalmente mais 

relevante. Em casos assim, o juiz deve admitir, excepcionalmente, a prova ilícita”.29 Partindo da mesma 

base e chegando em idêntica conclusão, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART propõem 

uma reflexão sobre a admissão de uma prova ilícita para a proteção de uma criança: “se imaginarmos essa 

prova (ilícita) diante de uma ação de alteração de guarda dos filhos, seria pouco mais do que perverso 

negar a sua eficácia para a proteção dos menores”.30 

 

Em perfeita sintonia com tais idéias, ponderando os interesses no caso concreto, já se teve 
oportunidade, em sede jurisprudencial, de asseverar: “no Direito de Família é irrelevante o meio como a 
prova foi produzida. O essencial é o seu conteúdo. Havendo a prática de eventual ilícito na obtenção da 

                                                           
27 Exemplo construído por DANIEL SARMENTO, admitindo que uma ação de destituição do poder familiar tenha o pedido julgado procedente com 
esteio em prova ilícita evidenciando o abuso sexual dos genitores em relação a menor impúbere, uma vez que o direito à dignidade e ao 
respeito da criança tem peso superior ao direito de privacidade dos genitores, cf. A ponderação dos interesses na Constituição Federal, cit., p. 
182. 
28 É o que sustenta, também, com raciocínio louvável, MARIA BERENICE DIAS, cf. Manual de Direito das Famílias, cit., p.85. 
29 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios, cf. Novo curso de Direito Processual Civil, cit., p.440. 
30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cf. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p.389. 
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prova, deve o juiz aproveitar o seu conteúdo, se relevante, visto que o Direito de Família persegue a 
verdade real e enviar ao juízo criminal eventual indício de ilícito penal... É, isto sim, conciliar o 
desenvolvimento tecnológico, tão almejado por todos, com um valor permanente ao homem, ou seja, a 
moral, a dignidade, a virtude humana”.31  

 
E mais esse decisum do tribunal de justiça gaúcho, tão bem aplicável ao caso, por louvar-se, 

explicitamente, da ponderação de interesses no âmbito familiarista: “execução de alimentos. Interceptação 
telefônica do devedor de alimentos. Cabimento. Tentada a localização do executado de todas as formas, 
residindo este em outro Estado e arrastando-se a execução por quase dois anos, mostra-se cabível a 
interceptação telefônica do devedor de alimentos. Se por um lado a Carta Magna protege o direito à 
intimidade, também abarcou o princípio da proteção integral a crianças e adolescentes. Assim, 
ponderando-se os dois princípios sobrepõe-se o direito à vida dos alimentados. A própria possibilidade da 
prisão civil no caso de dívida alimentar evidencia tal assertiva. Tal medida dispõe inclusive de cunho 
pedagógico para que outros devedores de alimentos não mais se utilizem de subterfúgios para safarem-se 
da obrigação. Agravo provido.” (TJ/RS, Ac. unân. 7aCâm.Cív., AgInstr.70018683508 – comarca de Porto 
Alegre, rel. Des. Maria Berenice Dias, j. 28.3.07). 

 

Com efeito, em determinadas demandas que tramitam no juízo das famílias – notadamente 

naquelas em que se discutem interesses existenciais de criança e adolescente ou de idoso – é justificável o 

uso (excepcional, repita-se à saciedade) de prova ilicitamente obtida, como a única maneira de ver 

resguardado o interesse em pauta. Bem por isso, é tolerável a interceptação telefônica ou de 

correspondência para provar que a paternidade da criança ou para assegurar-lhe o fornecimento de 

alimentos, sempre que não foi possível demonstrar os fatos de uma maneira lícita.32 

 

Não se imagine, todavia, que o processo das famílias suportaria, em qualquer situação, a produção 

de uma prova ilicitamente obtida. Certamente, o processo  familiarista não pode ser uma arena, tendendo 

sempre a reconhecer o triunfo da parte mais forte. Há de se compreender, induvidosamente, a 

admissibilidade da prova ilícita com base em proporcionalidade, sopesando, com cautela e cuidado, os 

valores conflitantes, observando qual a melhor solução para resguardar a dignidade da pessoa humana. 

 

Em sendo assim, em ações de separação, divórcio e dissolução de união estável, bem como em 

demandas nas quais se discuta interesses meramente patrimoniais (como a divisão de bem comum ou 

suprimento judicial de consentimento para a alienação de bem comum), o interesse em pauta (que é de 

conotação econômica) não sobrepuja o interesse à privacidade, acautelado pela proibição de uso da prova 

ilícita. Nelas, a privacidade do cidadão não pode ser mitigada em nome da salvaguarda de deveres 

matrimoniais (como a fidelidade) ou de interesses econômicos.33  

                                                           
31 TJ/SP, Ac. unân. 5ª Câm.Cív., Ag.Inst. 223.044-1, rel. Des. Barbosa Pereira, j. 22.9.94, in JTJSP 167:221. 
32 Em sentido inverso, LOURIVAL SEREJO se posiciona pela inadmissibilidade da prova ilícita no campo familiarista em qualquer hipótese, “pois a 
preservação da intimidade de cada um, da dignidade e do sigilo das comunicações tornam as relações familiares imunes ao uso de provas 
obtidas por meios ilícitos”, cf. As provas ilícitas no Direito de Família, cit., p.65. 
33 Nessa esteira, veja-se: “Processual civil. Separação judicial. Imputação de adultério à mulher estribada em interceptação telefônica 
clandestina com gravação de fita cassete. Prova recusada pelo juiz em face da ilegalidade da forma de obtenção da prova. Se a gravação de 
conversa telefônica em fita cassete foi obtida através de interceptação telefônica, está certo o despacho do juiz que impede seu uso como prova 
em processo judicial, porque a interceptação telefônica é ilícita e não é permitido o uso em juízo de prova obtida por meios ilícitos”. (TJ/RJ, 
Ac.16ªCâm.Cív., AgInstr.13.359/01 – comarca da Capital, rel. Des. Miguel Ângelo Barros, j.5.02.02). 
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Interceptações clandestinas, flagrantes forjados (é muito comum nas relações afetivas um dos 

parceiros obter, indevidamente, evidências da traição), uso de detetives particulares, gravações telefônicas 

de terceiros, captação de conversas cibernéticas em salas de bate-papo ou mesmo cópias de email’s..., 

são meios imprestáveis de prova, como regra, nas ações das famílias, pois a preservação da privacidade 

(dignidade, em última análise) das pessoas envolvidas tem alcance superior. Até porque “não é de ser 

utilizada para efeito de prova em separação judicial, a gravação de conversa telefônica obtida sem ciência 

da outra parte, por violar o direito à intimidade, constitucionalmente garantido”.34 

 

Também em ações relacionadas ao juízo universal do inventário, voltadas à percepção, ou não, da 

herança, se mostram como palcos iluminados para a inadmissibilidade da prova ilícita em sede familiarista. 

Não se justifica, é certo, que se afrontem valores constitucionais para conceder a alguém direitos 

patrimoniais, o que implicaria, por vias transversas, em uma violação da própria dignidade do homem. 

 

Aliás, invocando a lição, sempre oportuna, de PAULO LOBO, a pessoa e, no final das contas, a 

própria “família não pode ser impunemente violada pelo Estado, porque seria atingida a base da sociedade 

a que serve o próprio Estado”.35 

 

Em sendo assim, se o valor a ser protegido não sobrepuja a privacidade (valor de envergadura 

constitucional, elencado dentre as garantias individuais, como cláusula pétrea), afasta-se, definitivamente, 

a prova, exigindo-se outro meio de prova para o fato controvertido. 

 

Colhe-se, inclusive, precedente significativo a respeito da matéria: “prova. Produção. Separação 

judicial. Adultério. Comprovação mediante apresentação de gravações telefônicas do cônjuge. Ilicitude da 

prova. Art. 5o, X, XII e LVI, da CF.” (TJ/SP, Ac.8aCâm.Cív., MS 198.089-1, rel. Des. José Osório, j.15.4.93, 

in RJTJESP 149:193).36 

 

 

7. Conseqüências processuais do reconhecimento da ilicitude da prova (descontaminação da 

ilicitude da prova) 

 

                                                           
34 TJ/RJ, AgInstr.8.622/01, rel. Desa. Leila Mariano, j.18.11.01.  
35 LÔBO, Paulo, cf. Famílias, cit., p.5.     
36

 Com a mesma compreensão, afirmou o Tribunal de Justiça do Paraná: “separação judicial. Fita magnética de conversação telefônica. Prova 
obtida clandestinamente. Produção inadmissível no processo judicial. Evidenciando que a prova consubstanciada em fita magnética de 
conversação telefônica fora obtida clandestinamente, sem conhecimento de nenhum dos interlocutores, inadmissível se torna a sua utilização 
no processo judicial...” (TJ/PR, Ac.3aCâm.Cív., AgInstr.14.407-8, rel. Des. Silva Wolf, j.16.4.91, in RT 687:138).  
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Afora as sanções cabíveis decorrentes de disposições legais específicas (como, exempli gratia, a 

caracterização delitógena), vem reconhecendo a jurisprudência que o reconhecimento da ilicitude de uma 

prova enseja o seu desentranhamento dos autos, com o propósito de não influenciar no convencimento do 

julgador.37 

 

Abraçando essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar: “...é, 

portanto, ilícita a prova oriunda de conversa entre o advogado e o seu cliente. O processo não admite as 

provas obtidas por meios ilícitos... A todos é assegurado, independentemente da natureza do crime, 

processo legítimo e legal, enfim, processo justo... Habeas corpus deferido para que seja desentranhada 

dos autos a prova ilícita...” (STJ, Ac.6ªT., HC 59967/SP, rel. Min. Nilson Naves, j.29.6.06, DJU 25.9.06. 

p.316). 

 

Todavia, é de se observar que, malgrado desentranhada dos autos a prova reputada ilícita, o 

julgador (humano que é) já está impregnado, em sua formação de um juízo de valor, do sentido 

apresentado pela prova ilícita. Ou seja, a prova ilícita já tocou subjetivamente o magistrado, cujo 

sentimento acerca dos fatos ficou marcado.  

 

Não se ignore que a prova é, como visto alhures, eminentemente dialética, servindo como forma de 

persuação a partir da reconstrução de fatos, de acordo com as (humanas) percepções do magistrado. 

 

Exige-se, assim, uma providência processual que assegure a completa descontaminação do 

julgamento a ser prolatado, afastando, em definitivo, as conseqüências que podem decorrer da prova 

reputada ilícita. 

 

Assiste razão, destarte, a LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ao pontuar que o 

juiz que conheceu a prova ilícita irá, seguramente, apesar do desentranhamento determinado, buscar uma 

solução em conformidade com aquela prova a qualquer custo, ainda que inexistam outras provas válidas. 

“Trata-se de situação peculiar à natureza humana e assim algo que deve ser identificado para que a 

descontaminação do julgado seja plena ou para que a sua descontaminação pelo tribunal elimine – ou 

previna – qualquer possibilidade de infecção posterior”.38 

 

Em sendo assim, a solução que respeita, com mais vigor, a proibição constitucional da ilicitude da 

prova é a incompatibilização do juiz que declarou a ilicitude da prova e determinou o seu 

desentranhamento com o processo, remetendo-o ao seu substituto para que sejam julgados isentamente 

os fatos controvertidos. 

                                                           
37 ALVIM, Eduardo Arruda, cf. Direito Processual Civil, cit., p.128.  
38 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cf. Manual do processo de conhecimento, cit., p.394-395. 
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Tudo isso, sem prejuízo, é evidente, de outras providências como a responsabilização penal ou 

administrativa e o desentranhamento das provas indevidamente acostadas, decorrentes da ilicitude. 

 
 
8. À guisa de arremate 

 
. No campo das provas, ao contrário do que já se preconizou sobre outras searas da vida, não vale 

tudo.  
 
Os fins não necessariamente justificam os meios, razão pela qual há de se compreender a 

importância da prova como meio de persecução da verdade de ser obtida em cada processo, . aquela que 
pode ser inferida, pelo magistrado,  mediante sua livre apreciação dos elementos probatórios trazidos aos 
autos, e que se aproxima da verossimilhança no mesmo compasso em que se  afasta do pretensioso e 
utópico conceito de verdade real.39  

 
Ou como bem disparou o imortal JOÃO UBALDO RIBEIRO, em frase tão bem aplicável ao caso, no seu 

Viva o Povo Brasileiro, “o segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias”... 
 
Essa análise das provas necessita, de acordo com os valores maiores que emergem do Diploma 

Constitucional  de 1988, ser guiada pela ética e pelo soberano respeito à dignidade da pessoa humana, o 
que justifica a expressa previsão constitucional de vedação à utilização da prova obtida por meio ilícito. 

 
Contudo, através da técnica da ponderação de interesses, é preciso , reconhecer a inexistência de 

valores constitucionais absolutos no estado democrático de direito e, por isso, , admitir, excepcionalmente, 
no processo, a prova ilicitamente obtida, quando necessária e imprescindível para a tutela de determinados 
valores, cuja proteção supere a tutela jurídica da privacidade. 

 
No campo do Processo Civil das Famílias, a teoria ganha cores, tons e matizes ainda mais visíveis, 

sendo natural a percepção de que as posições mais radicais merecem veemente repulsa. 
 
Por serem os mais diversificados possíveis os bens jurídicos tutelados pela norma das famílias, as 

variadas situações conflituosas que se apresentam afastam, peremptoriamente, uma solução apriorística. 
Se é certo que em determinadas demandas vislumbram-se interesses meramente econômicos, noutras o 
traço marcante é a proteção existencial de uma pessoa humana. Assim, diferentes escalas hierárquicas 

apresentam uma maior, ou menor, relevância para a proteção da privacidade, justificando que, conforme as 
circunstâncias de cada caso concreto, oscile a solução, ora admitindo, ora não tolerando, a prova 
ilicitamente obtida. 

 
Exige-se dos juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados e auxiliares da justiça 

(peritos, assistentes sociais, psicólogos...) a percepção de que, em determinadas situações 
(especificamente aquelas que envolvem relações jurídicas existenciais), a prova ilícita pode ser tolerada, a 
partir da proporcionalidade, ponderando os bens jurídicos em tensão. O que, repise-se, não significa dizer 
que sempre assim o será. 

 

                                                           
39 Sobre o tema, releva a referência à lição de FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, nessa mesma levada: “o mais 
correto, mesmo, é entender a verdade buscada no processo como aquela mais próxima possível do real, própria da condição humana. Esta, 
sim, é capaz de ser alcançada no processo, porquanto há verdadeiro exercício de dialética durante o procedimento, com a tentativa das partes 
de comprovarem, mediante a argumentação, a veracidade de suas alegações”, cf. Curso de Direito Processual Civil, cit., p.71. 
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Como  a prova não se confunde com a verdade em si mesma (que é ideal filosófico, não jurídico),40 
o jeito é tentar, através do processo, chegar o mais perto possível da reconstrução fática do conflito de 
interesses.  

 
E, novamente, é uma canção popular quem faz atentar para a limitação do alcance da prova, 

quando diz que e nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as 
evidências, mas para que viver fingindo, se eu não posse enganar meu coração....,  
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