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RESUMO: Quando o desfecho de um processo 
judicial ou administrativo fica sujeito à decisão 
acerca da admissibilidade de provas obtidas por 
meio ilícito, não é incomum o surgimento de 
críticas à supremacia dos aspectos formais do 
processo sobre a busca da verdade, sob o influxo 
do mal-estar ocasionado pela iminente renúncia 
à verdade que se imagina ao alcance. A partir 
do interesse suscitado pelo tema, e com apoio 
em estudos doutrinários elaborados à luz do 
Constructivismo Lógico-Semântico, o presente 
trabalho procurou examinar os efeitos da inad-
missibilidade de provas obtidas por meio ilícito 
sobre a busca da verdade no processo com su-
porte no ferramental teórico ofertado pela Filo-
sofia da Linguagem.
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ABSTRACT: In cases where the outcome of a Judi-
cial or Administrative proceeding is subject to a 
decision concerning the admissibility of illegally 
obtained evidence, the uneasiness with the con-
straint allegedly imposed on truth may lead to 
objections regarding the supremacy of formality 
over the search for truth. Due to the relevance of 
such a subject, and based on the work developed 
by legal scholars under the Logical-Semantic 
Constructivism, this article will look at the ef-
fects of the exclusion of illegally obtained evi-
dence on the truth-seeking procedure, based on 
the theoretical tools provided by the Philosophy 
of Language.
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da enunciação. 5. Efeitos da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito sobre a 
verdade no processo. 6. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

Curiosa estória nos foi legada por Ryunosuke Akutagawa1 em seu conto “Dentro do 
Bosque” escrito na primeira metade do século passado. Nela, o escritor japonês inicia sua 
narrativa com o depoimento de um lenhador que relata a descoberta de um cadáver no 
interior de um bosque, o que enseja o título da obra. Ao longo da estória são apresentadas 
pelos personagens diversas versões conflitantes a respeito das circunstâncias que envol-
veram a morte do homem sem que o leitor possa conhecer a real sucessão dos aconteci-
mentos. Cabe indagar, no entanto, em que medida a existência de um único relato sobre 
os acontecimentos teria propiciado ao leitor o conhecimento dos eventos da maneira 
como realmente ocorreram.

Como sói acontecer com as boas obras ficcionais, nesse conto o leitor tem contato 
com questões que estimulam sua reflexão a respeito da experiência humana. A mencio-
nada obra evoca um tema que há muito tem confrontado pensadores e cuja resposta está 
sujeita às premissas adotadas pelo interessado: como se estabelece o conhecimento em 
relação a um objeto?

Para responder à indagação de tal jaez, mostram-se oportunas as palavras de Paulo de 
Barros Carvalho2, que sugere os seguintes marcos na história do pensamento humano:

“Até Kant, a filosofia do ser; de Kant a Wittgenstein, a filosofia da consciência; e, de 
Wittgenstein aos nossos dias, a filosofia da linguagem, com o advento do ‘giro linguís-
tico’ e de todas as implicações que se abriram para a teoria da comunicação”.

Conquanto o objeto sobre o qual se debruçam as investigações científicas preexista a 
todos os juízos que o determinam, conforme alerta Dardo Scavino3, infere-se, com fun-
damento na Filosofia da Linguagem, que o dado bruto do mundo sensível é inalcan-
çável pelo sujeito cognoscente. A despeito de ser apreensível pelos sentidos humanos, 
esse dado bruto “se torna real apenas no contexto da língua, única responsável pelo seu 
aparecimento”, conforme sustenta Paulo de Barros Carvalho4. De forma decisiva, a lin-
guagem abandona seu papel de mero instrumento a serviço do sujeito cognoscente 

1. AKUTAGAWA, Ryunosuke. Rashômon e outras histórias. São Paulo: Paulicéia, 1992. p. 21-32.

2. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3. ed., rev. e ampl. São 
Paulo: Noeses, 2009. p. 25.

3. SCAVINO, Dardo. A filosofia atual: pensar sem certezas. São Paulo: Noeses, 2014. p. 5.

4. Ibidem, p. 170.
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destinado a discorrer sobre o objeto de estudo e passa ela própria a construir os objetos 
no interior do discurso.

O conhecimento envolvendo essa forma de aproximação do objeto floresceu na 
doutrina nacional a partir dos estudos desenvolvidos por Lourival Vilanova e Paulo de 
Barros Carvalho no âmbito do Constructivismo Lógico-Semântico. A respeito do re-
ferencial metodológico utilizado, vale o registro das palavras de Aurora Tomazini de 
Carvalho5:

“Por isso, o nome: Constructivismo Lógico-Semântico – ‘Constructivismo’, porque o 
sujeito cognoscente não descreve seu objeto, o constrói mentalmente em nome de uma 
descrição. E assim o faz, amparado num forte referencial metodológico, que justifica 
e fundamenta todas as proposições construídas, desde que estas estejam estrutural-
mente e significativamente amarradas a tais referenciais, o que justifica o ‘Lógico-Se-
mântico’ do nome”.

Mutatis mutandis, vale consignar que os dados brutos do mundo sensível tampouco 
logram êxito em ingressar no discurso jurídico. Aquilo que conhecemos como matri-
mônio, homicídio e propriedade são construções jurídicas decorrentes do uso da lin-
guagem na forma e modo autorizados pelo sistema de direito positivo. Nesse particular, 
“as normas do direito não se limitam a regular ações, mas, ao mesmo tempo, e até com 
prioridade, constituem as ações”, como bem leciona Gregorio Robles6.

Assim, a verdade alcançada no interior do processo, judicial ou administrativo, refe-
re-se a uma construção linguística obtida com fundamento nas regras estipuladas pelo 
sistema de direito positivo e, nesse sentido, pode guardar ou não correspondência com o 
evento ocorrido no mundo social.

Nesse cenário, a inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito ganha uma di-
mensão relevante em função da ideia corrente de que a submissão a essa garantia cons-
titucional implicaria prejuízo à obtenção da verdade. Se isso realmente ocorre, e em que 
medida, passa a ser o objeto sobre o qual o presente artigo pretende lançar alguma luz.

Para compreender essa dinâmica, algumas reflexões acerca da verdade, com funda-
mento em lições colhidas no Constructivismo Lógico-Semântico, mostram-se extrema-
mente oportunas.

5. CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho 
na elaboração jurídica. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.); CARVALHO, Aurora Tomazini 
de (Org.). Constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2014. v. I, p. 15.

6. ROBLES, Gregorio. O direito como texto: quatro estudos de teoria comunicacional do direito. 
Barueri: Manole, 2005. p. 36 (grifos do autor).
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1. NOTAS A RESPEITO DA VERDADE

Em um primeiro momento, julga-se conveniente demonstrar a relação existente 
entre linguagem e realidade para desvelar a priori as bases sobre as quais se busca co-
nhecer o objeto desta pesquisa.

O mundo real tal como concebemos é inalcançável pelo intelecto. A despeito da exis-
tência concreta de uma realidade a nossa volta, ela só pode ser conhecida a partir do mo-
mento em que, articulada em linguagem, passa a fazer parte de nossos juízos.

Esses dados são processados pelo intelecto por meio da linguagem em um processo 
de encadeamento de palavras, signos representativos daquela realidade apreendida. Os 
juízos não fazem parte da realidade em si, mas, antes, são formados nesse ambiente lin-
guístico do intelecto. É dentro desse contexto que se compreende a inevitabilidade do 
cerco da linguagem, sobre a qual discorre Gabriel Ivo7, pois todo conhecimento a respeito 
do mundo exterior percorre os caminhos do intelecto por meio da linguagem. Discorrer 
acerca de algum objeto do mundo real significa discorrer sobre as palavras que repre-
sentam aquele objeto. Assim, o discurso se dá no interior da linguagem não havendo 
meios de extrapolar esses limites.

Nesse contexto, a verdade decorre de uma relação entre enunciados no interior do 
discurso, não apresentando correlação necessária com os acontecimentos do mundo 
real, cuja essência se dissolve na progressão irrefreável do tempo. A adoção do mencio-
nado paradigma enseja a negação da verdade por correspondência, entendida como a 
“identidade entre a proposição afirmativa ou negativa de algo e a realidade por ela refe-
rida”, na dicção de Fabiana Del Padre Tomé8.

Nada obstante, segundo postula Hilton Japiassu9, “o objeto real existe independen-
temente de nosso conhecimento, quer pensemos nele, quer não”. Atente-se que o autor 
não faz referência ao objeto epistêmico, mas tão somente ao dado da natureza. Assim, 
embora seja legítimo defender a existência de uma realidade sensível, nos domínios jurí-
dicos a linguagem é criadora de uma realidade própria construída a partir de regras pre-
viamente definidas, conforme defende Fabiana Del Padre Tomé10, o que, se por um lado 
confere segurança jurídica aos utentes desse sistema, por outro afasta quaisquer aspira-
ções à busca da verdade material, entendida como aquela que reflete a realidade dos fatos 
da maneira como ocorreram.

7. IVO, Gabriel. O direito e a inevitabilidade do cerco da linguagem. In: CARVALHO, Paulo de 
Barros (Coord.); CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Constructivismo lógico-semântico. São 
Paulo: Noeses, 2014. v. I, p. 65-91.

8. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo 
Civil de 2015. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 23.

9. JAPIASSU, Hilton. O mito de neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975. p. 28.

10. Ibidem, p. 27-28.
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Vale pontuar, no entanto, que o paradigma adotado neste trabalho não comunga com 
“a ideia de que a ‘realidade’ é toda constituída pela retórica (linguisticamente)”, conforme 
sustenta João Maurício Adeodato11, em que pese o respeito nutrido pelas ideias desen-
volvidas na obra. Malgrado o real seja infinito em suas dimensões e irrepetível em sua es-
sência, a linguagem é elaborada em nome do evento do mundo real, o que lhe imprime 
legitimidade no interior do discurso jurídico.

Esse propósito fica patente na leitura do conteúdo de provas acostadas aos autos dos 
processos, na leitura do teor de contestações e de recursos interpostos e também na lei-
tura das decisões proferidas, seja no âmbito judicial ou administrativo. Mesmo diante da 
impossibilidade de acesso aos acontecimentos como ocorreram no mundo real, os par-
ticipantes do processo se desincumbem do papel que lhes cabe por meio de narrativas 
que, em tudo e por tudo, remetem a esses acontecimentos, não suscitando no espírito 
daquele que as lê a mais leve suspeita de que esses enunciados se reportam apenas a ou-
tros enunciados.

A verdade que se busca no processo vem anunciada no fato jurídico constituído com 
fundamento nas provas acostadas aos autos. O papel atribuído às provas na construção 
do fato jurídico passa a ser objeto das meditações que se seguem.

2. O PAPEL DAS PROVAS NA CONSTRUÇÃO DO FATO JURÍDICO

Os fenômenos ocorridos na natureza se esvaem no tempo e no espaço e, nesse sen-
tido, não podem ser acessados diretamente em sua integridade. Para que um fato previsto 
abstratamente no antecedente de uma norma jurídica possa emanar os efeitos que lhe são 
próprios é necessária a ação voluntária do sujeito competente por meio do relato desse 
fato em linguagem prevista pelo ordenamento jurídico. Isso revela o papel do homem 
como elemento intercalar, “movimentando as estruturas do direito, construindo, a partir 
de normas gerais e abstratas, outras gerais e abstratas, gerais e concretas, individuais e 
abstratas, ou individuais e concretas”, na abalizada concepção de Paulo de Barros Car-
valho12. Em razão dessa inescapável constatação, os acontecimentos do mundo real que 
não forem relatados com tais ferramentas da linguagem não ingressam no mundo jurí-
dico, por mais evidentes que sejam, conforme adverte Paulo de Barros Carvalho13.

Vale sublinhar que, ao adentrar nos domínios jurídicos, esses acontecimentos se 
despem de sua completude. Da multifacetada realidade só ingressam no mundo jurídico 

11. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Noeses, 2014. p. 204 (grifos do autor).

12. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3 ed., rev. e ampl. São Paulo: 
Noeses, 2009. p. 169.

13. Idem, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 7. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 133.
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os elementos surpreendidos pelos enunciados a ela referidos, conforme observa Fabiana 
Del Padre Tomé14. Assim, a realidade jurídica é construída pelo intérprete a partir das re-
gras previstas no sistema do direito positivo em um processo redutor das complexidades 
inerentes ao real, infinito em suas dimensões e irrepetível em sua essência. Com funda-
mento na linguagem das provas o sujeito competente constrói essa realidade no interior 
do fato jurídico, por meio de notas denotativas que têm como referentes os recortes do 
mundo fenomênico estampados em normas abstratas.

Em respeito à precisão terminológica, consigne-se que a locução fato jurídico, quando 
adotada ao longo deste artigo remete ao fato jurídico em sentido estrito, entendido, na 
preclara definição de Paulo de Barros Carvalho15, como “enunciado protocolar, deno-
tativo, posto na posição sintática de antecedente de uma norma individual e concreta, 
emitido, portanto, com função prescritiva, num determinado processo de positivação do 
direito”, que implica uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos de direito enleados 
por um vínculo de natureza obrigacional.

Importa realçar que a linguagem das provas também opera na construção dessa re-
lação jurídica, enquanto fato relacional, presente no consequente da norma individual e 
concreta, fixando os sujeitos dessa relação e a natureza da obrigação por meio da qual se 
vinculam. Nessa medida, os elementos da relação jurídica também se sujeitam às provas, 
segundo ensina Maria Rita Ferragut16.

No interior do processo, em face do critério de persuasão racional que permeia a ati-
vidade jurisdicional, o fato jurídico será constituído com base nas alegações das partes, à 
luz dos elementos presentes no conjunto probatório submetido à apreciação do julgador 
responsável por essa construção.

Nem mesmo as alegações emanadas pela Administração Pública prescindem de tal 
encargo. A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos não é sufi-
ciente para dispensar a produção probatória para constituição do fato jurídico. Afinal, a 
presunção de legitimidade é atributo de todos os atos jurídicos para ingresso no sistema, 
sem o que seus efeitos dependeriam de prévio pronunciamento judicial para irradiação. 
Como pontua Fabiana Del Padre Tomé17, “trata-se de pressuposto para a realização de 
negócios jurídicos, dado o caos que se instalaria caso todos os atos praticados tivessem 
sua validade colocada em dúvida”.

14. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil 
de 2015. 4 ed. rev., atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 197.

15. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 7. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 154 (grifos do autor).

16. FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para 
a construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 52.

17. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo 
Civil de 2015. 4. ed. rev., atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 298.
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Conclui-se do exposto que a linguagem das provas se apresenta como requisito indis-
pensável para a constituição do fato jurídico, exercendo importante papel de persuasão 
no convencimento do julgador.

Cumpre apontar, no entanto, a existência de um abismo intransponível entre a lin-
guagem das provas do processo e a linguagem constitutiva do fato jurídico. Em outras 
palavras, não se transita diretamente entre as provas existentes nos autos, por mais con-
vincentes que sejam, e o fato jurídico construído. Conforme Fabiana Del Padre Tomé18, a 
fixação da verdade na tessitura do fato jurídico está subordinada a um ato de vontade do 
julgador por meio de um processo de inferência dedutiva qualificado como presunção 
simples ou hominis. Ainda nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé19, “provado o fato in-
diciário, está o aplicador autorizado a concluir [presumir] acerca da ocorrência ou não 
do fato probando, constituindo o fato jurídico em sentido estrito [fato presumido]”.

Antes de prosseguir, calha fixar o conceito de prova que ora se utiliza. Com fundamento 
nas lições de Paulo de Barros Carvalho, Fabiana Del Padre Tomé20 elenca cinquenta e nove 
acepções pelas quais o termo prova pode ser apreendido. No presente trabalho, no interesse 
do tema examinado, o termo será utilizado no sentido de prova jurídica, entendida como 
gênero de prova produzida no interior do sistema do direito positivo.

Ressalte-se, no entanto, que, conforme afirma Fabiana Del Padre Tomé21, a ilicitude 
“não é qualificativo da prova, mas do meio pelo qual esta foi produzida ou do modo de 
sua utilização”. Desse modo, eventual vício se radica no processo de produção proba-
tória, retratado na enunciação-enunciada, e não na unidade do conjunto probatório in-
serida no ordenamento.

Como visto, a verdade fixada no interior do processo decorre de uma relação entre 
enunciados no interior do discurso, não guardando relação necessária com os aconteci-
mentos do mundo real, cuja essência se dissolve na progressão irrefreável do tempo, o 
que não significa, em absoluto, a renúncia à busca da verdade no processo. O que se passa 
a examinar doravante é a natureza da verdade que se pode alcançar no interior do pro-
cesso e quais são os mecanismos envolvidos nessa dinâmica.

3. A NATUREZA DA VERDADE NO INTERIOR DO PROCESSO

No capítulo relativo à axiologia das provas são estudados os diversos critérios de apre-
ciação das provas pelo julgador. Conforme relata Fabiana Del Padre Tomé22, o critério do 

18. Ibidem, p. 169-173.

19. Ibidem, p. 173.

20. Ibidem, p. 89-90.

21. Ibidem, p. 183.

22. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo 
Civil de 2015. 4. ed. rev., atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 313.
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livre convencimento confere liberdade plena ao julgador na avaliação da lide, podendo 
decidir sem fundamento nas provas ou até mesmo contra elas. No outro extremo, encon-
tra-se o sistema de prova legal ou tarifada que exige determinada forma de prova para com-
provação dos fatos quando previsto em lei. Pelo critério de persuasão racional, vigente em 
nosso ordenamento jurídico por força do artigo 371 do Código de Processo Civil, a liber-
dade do julgador para decidir está circunscrita às provas produzidas nos autos.

Em face da impossibilidade de acesso aos eventos do mundo real, as provas no pro-
cesso se destinam apenas à comprovação dos fatos alegados pelas partes. Excetuando-se 
os fatos de ocorrência impossível ou de concretização necessária, o acolhimento das teses 
firmadas pelas partes em suas alegações vai depender do conteúdo das provas produzidas 
e do estímulo que elas possam causar na percepção do julgador.

Nada obstante, é comum vir à tona a discussão envolvendo a dualidade verdade ma-
terial e verdade formal, sendo a primeira relativa à busca de comprovação de correspon-
dência entre o conteúdo das provas produzidas pelas partes e o acontecimento do mundo 
real e a última relativa à construção da verdade no interior do processo com observância 
a regras previamente definidas.

Conforme pontuado, a partir das premissas adotadas no presente trabalho, não se 
pode anuir com a existência da verdade material ante a impossibilidade de acesso aos 
eventos do mundo real. De outra parte, tampouco se pode falar em verdade formal, “pró-
pria das proposições nomológicas, existentes na lógica e na matemática”, consoante Fa-
biana Del Padre Tomé23.

Em tributo ao rigor conceitual, mostra-se consentâneo tratar a verdade construída no 
interior do sistema jurídico, fruto da relação existente entre as proposições relativas às 
alegações das partes e as proposições referentes às provas produzidas no processo, como 
verdade lógico-semântica, expressão colhida nos ensinamentos de Fabiana Del Padre 
Tomé24. Seja como for, levando-se em conta os limites impostos ao uso da linguagem, 
embora seja possível alcançar a certeza jurídica no processo, o fato que se quer provar 
será no máximo “fenomenicamente provável”, conforme arguta observação de Maria 
Rita Ferragut25.

Considerando que a certeza jurídica conferida pelo sistema está subordinada aos li-
mites da produção probatória, não é de todo descabido afirmar que a verdade dos autos 
se apresenta conformada pelo conteúdo das regras constitucionais e processuais que re-
gulam o devido processo legal. É nesse contexto que são investigados os efeitos da inad-
missibilidade de provas obtidas por meio ilícito sobre a verdade no processo.

23. Ibidem, p. 40.

24. Ibidem, p. 39.

25. FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
p. 114.
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4. A ILICITUDE NO INTERIOR DA ENUNCIAÇÃO

Como visto, na medida em que ilicitude não é um atributo da prova, mas do meio 
pelo qual ela foi produzida, a demonstração do respectivo vício vai depender do exame 
do processo de produção probatória. Para exame da questão, vale discorrer a respeito do 
conceito de fontes do direito, no encalço das particularidades do processo de produção 
dos enunciados probatórios.

Na busca de elementos doutrinários para delimitação do conceito de fontes do di-
reito, percebe-se que grassa grande controvérsia a respeito do tema. Ao se adotar a ex-
pressão “fontes” no sentido de causa/origem/princípio, cumpre afastar de plano um 
equívoco bastante comum nos estudos sobre a matéria, que pode ser sintetizado no se-
guinte questionamento: pode a causa (origem, princípio) de um objeto se situar no inte-
rior desse mesmo objeto? Em sintonia com os preceitos de Paulo de Barros Carvalho26, a 
resposta há de ser negativa. Isso retira das leis a qualificação de fonte do direito uma vez 
que tais unidades normativas integram o próprio direito.

Admitir a causa no interior do objeto resulta em uma contradição insolúvel que im-
pede a adequada disposição sintática desses elementos no interior da relação causa e 
efeito. Diante disso, adota-se a premissa de que a causa precede logicamente o objeto, o 
que permite soltar suas amarras para situá-la logicamente em momento anterior ao pro-
duto gerado.

Pondere-se, contudo, que não se desvela o sentido da locução fontes do direito sem 
uma postura firme condizente com a fixação do conceito de direito, o que se faz com su-
pedâneo na doutrina de Paulo de Barros Carvalho27, que toma direito como o “complexo 
de normas jurídicas válidas num dado país”.

Então, partindo-se das definições construídas para as expressões “fonte” e “direito”, 
entende-se fonte do direito, em uma aproximação possível, como causa (origem, prin-
cípio) do complexo de normas jurídicas válidas num dado país.

Mencionado complexo é objeto de criação de um processo denominado enunciação, 
que pode se manifestar nos ambientes legislativo, executivo e judiciário e também no do-
mínio dos particulares. Essa enunciação se refere àquele processo de criação das normas 
jurídicas, tal qual previsto no ordenamento, por meio de regras que definem o sujeito cre-
denciado e o procedimento adequado para a consecução dessa criação.

Como evento da realidade social, essa enunciação se exaure no tempo e no espaço e 
não se mostra possível acessá-la novamente, senão por meio de seu relato em linguagem. 
Essas marcas da enunciação se encontram relatadas na porção do enunciado produ-
zido denominada enunciação-enunciada. A qualificação de enunciado-enunciado, por 

26. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 71.

27. Ibidem. p. 31.
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sua vez, fica reservada ao suporte das normas jurídicas introduzidas, conforme ensina 
Robson Maia Lins28.

Pode-se afirmar que o evento da enunciação é, por excelência, a fonte do direito. É 
por meio do evento da enunciação que é criado aquele “complexo de normas jurídicas 
válidas num dado país”. Por conseguinte, o conceito de fonte da prova também se iden-
tifica com a enunciação, tomada como o processo ocorrido no mundo fenomênico por 
meio do qual são produzidos os enunciados probatórios em consonância com as regras 
do sistema relativas ao sujeito credenciado e ao procedimento adequado.

Nessa linha, o exame da enunciação-enunciada vai revelar as marcas indicativas de 
espaço, tempo, forma e sujeito competente no que se refere ao processo de produção 
probatória. A seu turno, as provas, como produto inserido no sistema do direito posi-
tivo para sustentar as alegações das partes no processo, qualificam-se como enunciados-
-enunciados.

É possível concluir do exposto que não há distinção ontológica entre a prova derivada 
de enunciação que tenha incorrido em vício de procedimento ou sujeito competente e 
aquela para cuja produção tenham concorrido todos os requisitos normativos de com-
petência. Para ilustrar a situação, constata-se que não há diferença substancial entre uma 
prova obtida a partir de interceptação telefônica empreendida sem autorização judicial e 
aquela obtida com observância do disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição da 
República e na legislação de regência.

Embora contamine a prova produzida, a bem do rigor epistêmico que orienta o es-
tudo científico, convém afiançar que o vício se radica no processo enunciativo, retratado 
na enunciação-enunciada, e não na unidade do conjunto probatório inserida no orde-
namento.

É importante ressaltar que os vícios constatados no processo de enunciação acabam 
por macular a totalidade das provas derivadas da prova considerada ilícita, naquilo que 
se convencionou chamar de teoria dos frutos da árvore envenenada. Criada pela Suprema 
Corte Americana, e adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação dessa teoria tem 
experimentado certa mitigação ante as hipóteses do “descobrimento inevitável” e do 
“descobrimento provavelmente independente”, consoante Luiz Guilherme Marinoni e 
Sérgio Cruz Arenhart29.

Para os fins a que se presta a presente pesquisa, esse tema não será aprofundado, uma 
vez que, para análise dos efeitos da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito 
sobre a verdade no processo, mostra-se irrelevante se a ilicitude das provas emana de tal 
derivação.

Do exposto, conclui-se que somente a investigação das particularidades do pro-
cesso enunciativo pode denunciar a ocorrência de vícios na formação dos enunciados 

28. LINS, Robson Maia. Curso de direito tributário. São Paulo: Noeses, 2019. p. 52-54.

29. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC 
de 2015. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 305-307.
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probatórios. Uma vez que não se tem acesso à enunciação, que, como atividade perten-
cente aos domínios do mundo real, esvai-se no tempo e no espaço, resta àquele que se 
propõe a denunciar a existência de vícios o exame das marcas deixadas na enunciação-
-enunciada, o que só pode ocorrer, naturalmente, após a conclusão do processo de pro-
dução probatória.

A título de exemplo, a rejeição de prova fundada em ilicitude na transcrição de diá-
logos colhidos por interceptação telefônica fica subordinada à comprovação de que o 
acesso a esse material ignorou as determinações legais a respeito de sua obtenção. Con-
signe-se que nada impede que mencionado material seja periciado em momento anterior 
a sua inclusão no processo. Contudo, não se pode conferir a esse material a qualificação 
de prova, atributo reservado àqueles documentos previamente aceitos nos autos nessa 
condição. Antes desse marco, há apenas proposta de prova ou, no léxico de Fabiana Del 
Padre Tomé30, protoprova.

5. EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO SOBRE A 
VERDADE NO PROCESSO

Segundo as lições de Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e 
Cândido Rangel Dinamarco31, pode-se conceituar jurisdição como “uma das funções do 
Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, im-
parcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”.

Embora atribuída de forma preponderante pela Constituição da República ao Poder 
Judiciário, essa função também pode ser exercida de forma atípica pelos demais poderes 
da República. É no exercício dessa atribuição, por exemplo, que o Poder Executivo atua 
para dizer o direito no âmbito do processo administrativo tributário, de modo definitivo 
nos casos em que a tese defendida pelo contribuinte contra o lançamento tributário se 
sagra vencedora.

Como se pode inferir do exame do teor do inciso LV do artigo 5º da Carta Magna, as 
garantias constitucionais e processuais relacionadas ao devido processo legal se aplicam 
indistintamente ao processo judicial e administrativo. Entretanto, se por um lado o sis-
tema jurídico assegura aos participantes do processo diversas garantias, tais como o di-
reito à ampla defesa e ao contraditório, por outro ele define limites materiais e temporais 
ao exercício probatório para possibilitar que a busca pela verdade no âmbito do processo 

30. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo 
Civil de 2015. 4. ed. rev., atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 109.

31. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 147.
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encontre seu término, evitando-se, dessa forma, uma marcha sem fim em claro prejuízo 
à realização dos ideais de justiça e segurança jurídica.

Entre esses limites se encontra a inadmissibilidade no processo das provas obtidas 
por meio ilícito, prevista no inciso LVI do artigo 5º do texto constitucional. Dado que 
essa vedação estabelece balizas para a atividade de produção probatória, é intuitivo que 
se questione em que medida ela interfere na verdade construída no interior do processo.

Para discorrer sobre isso, vale lembrar que os eventos do mundo real se esvaem no 
tempo e no espaço, não havendo arranjo possível que permita seu ingresso no processo. 
A esse respeito, argumenta Fabiana Del Padre Tomé32 com apuro, que “as assertivas não 
denotam os acontecimentos em si, mas outras palavras. A verdade não corresponde à 
identidade entre determinada proposição e o mundo da experiência, mas à compatibili-
dade entre enunciados”.

Malgrado o discurso jurídico seja concebido em nome da verdade, a produção pro-
batória no processo não tem como pretensão convencer o julgador acerca dos eventos 
ocorridos no mundo real, visto que inacessíveis. Antes disso, as provas produzidas no 
processo se prestam apenas ao convencimento do julgador a respeito das alegações for-
muladas pelas partes. Infere-se desse asserto que o fato jurídico no antecedente de norma 
individual e concreta apresenta como pressuposto tão somente as alegações das partes 
naquilo que forem compatíveis com as provas produzidas, não se podendo discorrer 
sobre o ingresso dos eventos em seu arranjo estrutural.

Assim, uma vez que os eventos não são cognoscíveis em suas notas fenomênicas, a 
asserção de que a inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito impede o acesso 
aos fatos da maneira como ocorreram não tem qualquer guarida na linha de pesquisa 
acolhida neste trabalho. Dito de outro modo, a inacessibilidade aos acontecimentos 
do mundo real não decorre de eventual limitação imposta pela vedação da utilização 
de provas viciadas, mas resulta tão somente da dinâmica da construção da realidade 
cognoscível no interior do processo por meio da linguagem. Sustentar entendimento 
diverso denota um apego ontológico com a qual a linha de pesquisa adotada não com-
pactua.

Nesse particular, defender a utilização de prova obtida por meio ilícito pode justi-
ficar, quando muito, a ampliação do acervo probatório tendente ao convencimento do 
julgador na construção de um fato jurídico que interesse à narrativa de uma das partes do 
processo, o que, convenhamos, não representa em essência uma aproximação dos acon-
tecimentos do mundo real.

32. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo 
Civil de 2015. 4. ed. rev., atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 32.
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6. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo examinar os efeitos da inadmissibilidade de 
provas obtidas por meio ilícito sobre a verdade construída no interior no processo judi-
cial e administrativo.

Com apoio no ferramental teórico ofertado pelos estudos realizados na linha do Cons-
tructivismo Lógico-Semântico, procurou-se desde logo assentar que os dados brutos da 
realidade não ingressam no discurso jurídico.

O conceito de verdade nos domínios jurídicos não escapa a essa constatação. Nesse 
sentido, aquilo que conhecemos como matrimônio, homicídio e propriedade não passam 
de construções jurídicas decorrentes do uso da linguagem. Assim, a verdade alcançada 
no interior do processo, judicial ou administrativo, refere-se a uma construção linguís-
tica obtida com fundamento nas regras estipuladas no sistema jurídico. A verdade, nesse 
particular, decorre de uma relação entre enunciados no interior do discurso jurídico.

No processo judicial ou administrativo essa verdade é fixada pelo julgador no interior 
do fato jurídico construído no antecedente de norma individual e concreta, com base nas 
alegações das partes e com fundamento no conjunto probatório dos autos.

A falta de acesso aos dados brutos da realidade implica a impossibilidade lógica da 
chamada verdade material, assim entendida como a correspondência entre o conteúdo 
das provas produzidas pelas partes e o acontecimento do mundo real. Assim, denomi-
na-se lógico-semântica a verdade construída no interior do processo, fruto da relação 
existente entre as proposições relativas às alegações das partes e as proposições referentes 
às provas produzidas no processo.

A enunciação, entendida como o processo de produção probatória, é uma ocorrência 
do mundo fenomênico que se exaure no tempo e no espaço. Por essa razão, não se pode 
acessá-la novamente e a construção jurídica desse fenômeno depende de seu relato em 
linguagem contido nas marcas da enunciação-enunciada. A pesquisa sobre a ilicitude 
deve ser feita a partir do exame da enunciação, retratada nas marcas da enunciação-enun-
ciada.

Uma vez que os eventos não são cognoscíveis em suas notas fenomênicas, a asserção 
de que a inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito impede o acesso aos fatos 
como ocorreram não tem guarida na linha de pesquisa acolhida no presente trabalho.

As conclusões alcançadas ao longo deste trabalho permitem afastar a noção cediça de 
que inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito em um processo judicial ou ad-
ministrativo possa implicar a renúncia à verdade, que se supõe ao alcance daquele que se 
propõe a examinar a questão. A abordagem do tema sob a égide do Constructivismo Ló-
gico-Semântico despoja a matéria de seus caracteres ontológicos ao revelar a impossibi-
lidade de acesso aos eventos do mundo sensível.

Ao buscar elementos que pudessem lançar alguma luz sobre as questões subjacentes 
ao objeto da pesquisa, o exame da matéria sob a perspectiva adotada deixou transparecer 
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que as justificativas para utilização dessas provas ilícitas podem dissimular intenções 
nem sempre condizentes com a literalidade dos argumentos utilizados.
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