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Subtítulo: 
Imprestabilidade das provas de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, 
trancando-se a ação penal assim instaurada. 
 
Resumo: 
Se todas as provas que embasaram a denúncia derivaram da documentação apreendida 
em diligência considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade também destas, 
de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, trancando-se a ação penal 
assim instaurada. 
[...]  
 
Por fim, é mister consignar que, no caso em exame, inquestionável é o prejuízo 
acarretado pelas investigações realizadas em desconformidade com as normas legais, as 
quais não convalescem, sob qualquer ângulo que seja apreciada a questão, porquanto 
manifesta a nulidade das diligências perpetradas pelas autoridades responsáveis, ao 
arrepio da lei. 
 
E, ainda, que deve o juiz estrita fidelidade à lei penal, dela não se podendo se afastar a 
não ser que inconsequentemente se arrisque a percorrer, de forma isolada, o caminho 
tortuoso da subjetividade que, não poucas vezes, desemboca na odiosa perda da 
imparcialidade. 
 
Dúvidas, portanto, inexistem de que as referidas provas estão irremediavelmente 
contaminadas, devendo ser consideradas ilícitas e inadmissíveis, circunstâncias que as 
tornam destituídas de qualquer eficácia jurídica. 
 
Reconheço, então, que os atos das autoridades apontadas como coatoras, ante a clara 
ausência de motivação de que se ressentem, "não se ajustam aos padrões mínimos" 
fixados pelo ordenamento jurídico pátrio. 
 
Tudo isso é dito para declarar a ilicitude da quebra de sigilo bancário (Proc. n. 
2006.37.00006392- 9), fiscal (Proc. n. 2007.37.00.001750-7) e de dados telefônicos (Proc. 
n. 2007.37.00.001751-0) dos investigados, porquanto em desconformidade com os 
requisitos legais, quebras apoiadas em fundamentos genéricos e sem motivação idônea, 
impondo-se a extensão desta decisão a todas as demais medidas delas derivadas (Proc. 
n. 2007.37.00.010617-8) e outras porventura existentes, reconhecida a impossibilidade 
também destas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. 
 
Posto isso, concedo a ordem para declarar nulas a quebra de sigilo bancário (Proc. n. 
2006.37.00.006392-9), a de sigilo fiscal (Proc. n. 2007.37.00.001750-7) e a de dados 
telefônicos (Proc. n. 2007.37.00.001751-0), integrantes do IPL n. 001/2007 - DFIN/DCOR, 
porquanto autorizadas em desconformidade com os ditames legais e, por consequência, 
declarar igualmente nulas as provas em razão delas produzidas (Proc. n. 
2007.37.00.010617-8), cabendo, ainda, ao Juiz do caso a análise de tal extensão em 
relação a outras, já que nesta sede, de via estreita, não se afigura possível averiguá-las; 



sem prejuízo, no entanto, da tramitação do inquérito policial, cuja conclusão dependerá da 
produção de novas provas independentes. 
 
Descrição: 
HABEAS CORPUS Nº 191.378 - DF (2010/0216887-1) 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de habeas corpus, com 
pleito liminar, impetrado em benefício de João Odilon Soares Filho, contra acórdão 
proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que, ao 
apreciar o writ originário (HC n. 0027066-38.2010.4.01.0000/MA), em 27 de julho de 2010, 
à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nestes termos (fl. 
7.012): 
 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE 
INVESTIGAÇÃO. CRIMES DA LEI Nº 9.613/1998. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL NÃO OCORRÊNCIA. OFÍCIO DO CONSELHO DE CONTROLE DE 
ATIVIDADES FINANCEIRAS. INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL, 
TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. DEFERIMENTO POR AUTORIDADE JUDICIAL 
COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS: 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. 
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. MEDIDA GENÉRICA. ILEGALIDADE. 
 
1. Havendo nos autos das peças investigativas apenas menção de nomes de 
parlamentares, não está caracterizada a alegada incompetência da Justiça Federal de 
primeira instância para o processamento da causa, visto que não há nos autos elementos 
suficientes para que se possa afirmar, de forma estreme de dúvidas, que as investigações 
têm como alvo parlamentares. 
 
2. Apesar de o ofício do COAF não indicar uma precisa prática de ilícitos penais, deixa 
claro que as movimentações financeiras dos investigados evidenciam situações de 
atipicidade, o que, durante as investigações, será apurada a possível prática de delitos 
elencados no artigo 1º, seus incisos e parágrafos, da Lei nº 9.613/1998. 
 
3. A quebra dos sigilos foi devidamente autorizada pelo magistrado federal competente, 
que declinou em sua decisão indícios consistentes de que as condutas investigadas 
estariam subsumidas em qualquer das hipóteses do artigo 1º da Lei 9.613/1998. 
 
4. No caso dos autos, "as interceptações telefônicas devem perdurar pelo tempo 
necessário à completa elucidação dos fatos delituosos, podendo ser prorrogadas desde 
que devidamente fundamentadas pelo Juízo competente quanto à necessidade para o 
prosseguimento das investigações, o que foi observado na hipótese, não havendo 
limitação do número de renovações" (do opinativo ministerial). 
 
5. Interceptação telemática decretada de forma indiscriminada, para atingir todos os 
endereços eletrônicos de dado domínio, ausente motivo que tanto justifique, é ilegal. 
 
6. Ordem parcialmente concedida. 
 
Extrai-se dos autos quanto aos fatos, na parte que interessa no momento, que (fls. 2/3): 
O Paciente é bacharel em ciências contábeis, auditor aposentado do tesouro estadual e 
trabalha como diretor financeiro do Sistema Mirante de Comunicação desde o ano de 



1999, na cidade de São Luís – MA. 
 
[...] em 19 de julho de 2002, constituiu a empresa SÃO LUÍS FACTORING E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA. em conjunto com TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, possuindo, 
à época, 20% de suas cotas sociais. 
 
Em 1º de novembro de 2006, o COAF encaminhou comunicação à Polícia Federal dando 
conta de movimentação financeira atípica nas contas correntes das seguintes pessoas 
físicas e jurídicas: TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, FERNANDO JOSÉ MACIEIRA 
SARNEY, GRÁFICA ESCOLAR S.A. e SÃO LUÍS FACTORING LTDA. 
 
A partir de tal comunicação, a Polícia Federal instaurou o Inquérito nº 001/2007, a fim de 
investigar tais movimentações financeiras. 
 
O mencionado apuratório, todavia, se tornou palco para o cometimento de inúmeras 
ilegalidades, razão pela qual o Paciente teve impetrado em seu favor habeas corpus 
perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
 
Referido HC teve a ordem parcialmente concedida, apenas para reconhecer a nulidade da 
prova obtida por meio da interceptação genérica de e-mails […] 
 
Não obstante a concessão parcial da ordem, o constrangimento ilegal não foi de todo 
afastado, razão da presente impetração. […] 
 
Sustentam os impetrantes para reclamar a concessão da ordem, em síntese (fls. 8/67): 
 
a) flagrante incompetência da autoridade judicial para deliberar sobre os pedidos de 
quebra de sigilo, em razão de inquérito policial, porquanto, "sem qualquer sombra de 
dúvidas, que o alvo inicial da investigação era a então Senadora ROSEANA SARNEY e o 
Deputado Federal JOSÉ SARNEY FILHO" (fl. 8); 
 
b) ilicitude das provas decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, uma 
vez que, "por interesses diversos que o de investigar a suposta prática de crime, [...] a 
quebra de sigilo ocorreu apenas e tão somente por conta de Ofício remetido pelo COAF 
encaminhando relatório de movimentação financeira atípica" (fl. 9), sem indícios da prática 
de crime para justificar a violação da intimidade do paciente; 
 
c) ilicitude da quebra de sigilo fiscal e das comunicações telefônicas, autorizadas 
judicialmente, ante a inexistência de qualquer indício de ilegalidade e/ou fundamento 
idôneo a permiti-la; 
 
d) além disso, no tocante ao pedido de interceptação telefônica, "a decisão é 
extremamente confusa e lacônica. Em que pese ter sido a primeira decisão deferindo o 
monitoramento telefônico, fala em "inclusão de novos terminais, pertencentes a pessoas, 
cuja quebra de sigilo já foi autorizada. 
 
Tudo leva a crer que o Magistrado estivesse se referindo, na verdade, aos autos 
2007.37.00.001751-0 que tratam da quebra de dados telefônicos e não de interceptação! 
Por conta desta sutil confusão, a autoridade judicial acabou por deferir a interceptação 
telefônica sem qualquer fundamentação específica, como se estivesse tratando de uma 
simples prorrogação. O pior é que, na sequência, a transcreve (ctrl-c/ctrl-v) o mesmíssimo 
trecho das já mencionadas decisões de quebra dos sigilos bancários, fiscal e de dados 



telefônicos, cuja ilegalidade foi anteriormente demonstrada" (fl. 34); 
 
e) ilegalidade de todas as prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas 
existentes no processo seja em razão da "a) ausência de fundamentação das decisões, 
seja por força da b) violação da Lei 9.2896/96 [sic], no que diz respeito ao prazo máximo 
para as prorrogações" (fls. 35/36); 
 
f) nulidade de todas as provas derivadas das ilícitas. 
 
A liminar requerida foi indeferida às fls. 7.029/7.030. 
 
Dispensadas as informações, foram os autos remetidos ao douto Ministério Público 
Federal, que se manifestou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (fl. 
7.040): 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO. QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO, BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO 
FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. 
 
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
 
É o relatório. 
 
 
HABEAS CORPUS Nº 191.378 - DF (2010/0216887-1) 
VOTO 
 
O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (Relator): O writ busca debater 
cinco questões centrais a) incompetência do juízo para deliberar sobre as medidas de 
interceptação e de quebra de sigilo bancário e fiscal, porquanto, desde o início, o objetivo 
das investigações era apurar a suposta prática de crime eleitoral nas campanhas da 
Senadora Roseana Sarney e do Deputado José Sarney Filho; b) ilicitude das provas 
decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico; c) ilicitude da quebra de sigilo 
fiscal e das comunicações telefônicas do paciente; d) ilegalidade de todas as 
prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas, por ausência de 
fundamentação idônea; e) prazo máximo para as interceptações, considerando o disposto 
no art. 5º da Lei n. 9.296/1996. 
[...] 
Ora, em relação às provas ilícitas, nosso ordenamento jurídico adotou o sistema da 
inadmissibilidade das obtidas por meios ilícitos, ou seja, toda e qualquer prova nessa 
situação não poderia, em tese, nem sequer ingressar nos autos, conforme o disposto nos 
arts. 5º, LVI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal. 
 
E, na hipótese de vir a acontecer, ela deve ser excluída (exclusionary rules). 
 
Consoante Luiz Francisco Torquato Avolio, a prova ilícita, em sentido estrito, pode ser 
definida como a "prova colhida infringindo-se normas ou princípios colocados pela CF e 
pelas leis, frequentemente para a proteção das liberdades públicas e dos direitos da 
personalidade e daquela sua manifestação que é o direito à intimidade". (AVOLIO, Luiz 
Francisco Torquato). Provas ilícitas - interceptações telefônicas e gravações clandestinas. 
2ª ed. São Paulo: RT, 1999, pág. 43 – grifo nosso) 



A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (The fruit of the poisonus tree) teve origem na 
Suprema Corte Americana, que adotou o entendimento de que os vícios da "árvore são 
transmitidos aos seus frutos", ou seja, havendo uma origem ilícita, como in casu, uma 
investigação eivada de inconstitucionalidade, toda a prova dela decorrente, mesmo que 
não ilícita em si, não poderá ser admitida, pois já estaria contaminada. 
 
Aliás, o § 1º do art. 157 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 
11.690/2008, admite a adoção da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, ressalvando a 
hipótese de não se comprovar o nexo de causalidade entre as provas derivadas e as 
ilícitas ou caso as derivadas possam ser obtidas por intermédio de uma fonte diversa das 
ilícitas. 
 
Discute-se muito acerca da aplicabilidade da teoria ao Direito Pátrio. No entanto, o 
excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, em brilhante voto da 
lavra do Ministro Sepúlveda Pertence, cuja ementa transcrevo a seguir: 
 
PROVA ILÍCITA: ESCUTA TELEFÔNICA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL: 
AFIRMAÇÃO PELA MAIORIA DA EXIGÊNCIA DE LEI, ATÉ AGORA NÃO EDITADA, 
PARA QUE, "NAS HIPÓTESES E NA FORMA" POR ELA ESTABELECIDAS, POSSA O 
JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 5., XII, DA CONSTITUIÇÃO, AUTORIZAR A 
INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA PARA FINS DE 
INVESTIGAÇÃOCRIMINAL; NÃO OBSTANTE, INDEFERIMENTO INICIAL DO 
HABEASCORPUS PELA SOMA DOS VOTOS, NO TOTAL DE SEIS, QUE, OU 
RECUSARAM A TESE DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA 
ESCUTA TELEFÔNICA, INDEVIDAMENTE AUTORIZADA, OU ENTENDERAM SER 
IMPOSSÍVEL, NA VIA PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS, VERIFICAR A 
EXISTÊNCIA DE PROVAS LIVRES DA CONTAMINAÇÃO E SUFICIENTES A 
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO QUESTIONADA; NULIDADE DA PRIMEIRA DECISÃO, 
DADA A PARTICIPAÇÃO DECISIVA, NO JULGAMENTO, DE MINISTRO IMPEDIDO (MS 
21.750, 24.11.93, VELLOSO); CONSEQUENTE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO, NO 
QUAL SE DEFERIU A ORDEM PELA PREVALÊNCIA DOS CINCO VOTOS VENCIDOS 
NO ANTERIOR, NO SENTIDO DE QUE A ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA - A FALTA DE LEI QUE, NOS TERMOS CONSTITUCIONAIS, VENHA A 
DISCIPLINÁ-LA E VIABILIZÁ-LA - CONTAMINOU, NO CASO, AS DEMAIS PROVAS, 
TODAS ORIUNDAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA 
ESCUTA (FRUITS OF THE POISONOUS TREE), NAS QUAIS SE FUNDOU A 
CONDENAÇÃO DO PACIENTE. (HC n. 69.912/RS, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal 
Pleno, DJ 25/3/1994) 
 
Nesse mesmo sentido, cita-se precedente desta Turma, da lavra da Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, in verbis: 
 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. AÇÃO PENAL INSTAURAÇÃO. 
BASE EM DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA EM DILIGÊNCIA CONSIDERADA ILEGAL 
PELO STF E STJ. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA 
ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. 2. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA. TEORIA 
DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE 
DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM PROVA DERIVADA DA PROVA ILÍCITA. 
IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. 
 
 
 



3.ORDEM CONCEDIDA. 
 
1. Tendo o STF declarado a ilicitude de diligência de busca e apreensão que deu origem a 
diversas ações penais, impõe-se a extensão desta decisão a todas as ações dela 
derivadas, em atendimento aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 
 
2. Se todas as provas que embasaram a denúncia derivaram da documentação 
apreendida em diligência considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade 
também destas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, trancando-se a 
ação penal assim instaurada. 
 
3. Ordem concedida para trancar a ação penal em questão, estendendo, assim, os efeitos 
da presente ordem também ao co-réu na mesma ação LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES. (HC n. 100.879/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 
DJe 8/9/2008 – grifo nosso) 
 
Na mesma linha de entendimento, merecem destaque, ainda, os seguintes precedentes 
desta Corte Superior: 
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. "PRIVILÉGIO CONSTITUCIONAL 
CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO: GARANTIA BÁSICA QUE ASSISTE À 
GENERALIDADE DAS PESSOAS. A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO (PARLAMENTAR, 
POLICIAL OU JUDICIAL) NÃO SE DESPOJA DOS DIREITOS E GARANTIAS 
ASSEGURADOS" (STF, HC 94.082-MC/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJ DE 
25/03/2008). PRINCÍPIO "NEMO TENETUR SE DETEGERE". POSITIVAÇÃO NO ROL 
PETRIFICADO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS (ART. 5.º, INCISO 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS (ART. 5.º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA): OPÇÃO DO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO BRASILEIRO DE 
CONSAGRAR, NA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, "DIRETRIZ FUNDAMENTAL 
PROCLAMADA, DESDE 1791, PELA QUINTA EMENDA [À CONSTITUIÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA], QUE COMPÕE O "BILL OF RIGHTS"" NORTE-
AMERICANO (STF, HC 94.082-MC/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJ DE 
25/03/2008). PRECEDENTES CITADOS DA SUPREMA CORTE DOS ESTADOS 
UNIDOS: ESCOBEDO V. ILLINOIS (378 U.S. 478, 1964); MIRANDA V. ARIZONA (384 
U.S. 436, 1966), DICKERSON V. UNITED STATES (530 U.S. 428, 2000). CASO 
MIRANDA V. ARIZONA: FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES CONHECIDAS POR "MIRANDA 
WARNINGS", "MIRANDA RULES" OU "MIRANDA RIGHTS". DIREITO DE QUALQUER 
INVESTIGADO OU ACUSADO A SER ADVERTIDO DE QUE NÃO É OBRIGADO A 
PRODUZIR QUAISQUER PROVAS CONTRA SI MESMO, E DE QUE PODE 
PERMANECER EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, POLICIAL 
OU JUDICIÁRIA. INVESTIGADA NÃO COMUNICADA, NA HIPÓTESE, DE TAIS 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFOTÉCNICO 
PELA PACIENTE, SEM O CONHECIMENTO DE QUE TAL FATO PODERIA, 
EVENTUALMENTE, VIR A SER USADO PARA FUNDAMENTAR FUTURA 
CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE EMBASOU A DENÚNCIA. PROVA ILÍCITA. 
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (FRUITS OF THE POISONOUS 
TREE). 
 
ORDEM CONCEDIDA. 
[...] 
 



6. Evidenciado nos autos que a Paciente já ostentava a condição de investigada e que, 
em nenhum momento, foi advertida sobre seus direitos constitucionalmente garantidos, 
em especial, o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesma, resta 
evidenciada a ilicitude da única prova que embasou a condenação. Contaminação do 
processo, derivada da produção do laudo ilícito. Teoria dos frutos da árvore envenenada. 
 
7. Apenas advirta-se que a observância de direitos fundamentais não se confunde com 
fomento à impunidade. É mister essencial do Judiciário garantir que o jus puniendi estatal 
não seja levado a efeito com máculas ao devido processo legal, para que a observância 
das garantias individuais tenha eficácia irradiante no seio de toda a sociedade, seja nas 
relações entre o Estado e cidadãos ou entre particulares (STF, RE 201.819/RS, 2.ª Turma, 
Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJ de 27/10/2006). 
 
8. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, sem prejuízo do 
oferecimento de nova denúncia com base em outras provas. 
(HC n. 107.285/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7/2/2011 – grifo nosso) 
 
Assim, não há outro caminho a não ser a descontaminação da investigação, expurgando-
se dos autos todos os elementos colhidos em desconformidade com a lei, inclusive 
aqueles decorrentes da interceptação telefônica que tiveram como fundamento de pedir e 
decidir elementos obtidos em razão de quebras declaradas ilícitas. 
 
Em decorrência das impropriedades longamente narradas, as provas obtidas por meios 
ilícitos, circunstância plenamente evidenciada, não podem mais figurar nos autos do 
inquérito, sendo certo que a Constituição Federal as repudiou, na dicção contida em seu 
art. 5º, LVI, ao estatuir como cláusula pétrea o princípio de que "são inadmissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos". 
 
A propósito, cabe transcrever o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Celso de Mello, ao assinalar, no RHC n. 90.376-3-RJ, Segunda Turma, DJ 3/4/2007: 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. 
 
No mesmo sentido, o Ministro Ilmar Galvão nos deixou ensinamento preciso: 
 
É indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária idoneidade 
jurídica como meio de formação de convencimento do julgador, razão pela qual deve ser 
desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior de um 
processo justo, condizente com o respeito devido a direitos e garantias fundamentais da 
pessoa humana, valor que se sobreleva, em muito ao que é representado pelo interesse 
que tem a sociedade em uma eficaz repreensão aos delitos.É um pequeno preço que se 
paga por viver-se em estado de direito democrático. A justiça penal não se realiza a 
qualquer preço. Existem, na busca da verdade, limitações impostas por valores mais altos 
que não podem ser violados, ensina Heleno Fragoso, em trecho de sua obra 
Jurisprudência Criminal, transcrita pela defesa. A Constituição brasileira, no art. 5º., inc. 
LVI, com efeito, dispõe, a todas as letras, que são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos. 
(Ação Penal n. 307-3-DF, DJ 13/10/1995) 
 



Por fim, é mister consignar que, no caso em exame, inquestionável é o prejuízo 
acarretado pelas investigações realizadas em desconformidade com as normas legais, as 
quais não convalescem, sob qualquer ângulo que seja apreciada a questão, porquanto 
manifesta a nulidade das diligências perpetradas pelas autoridades responsáveis, ao 
arrepio da lei. 
 
E, ainda, que deve o juiz estrita fidelidade à lei penal, dela não se podendo se afastar a 
não ser que inconsequentemente se arrisque a percorrer, de forma isolada, o caminho 
tortuoso da subjetividade que, não poucas vezes, desemboca na odiosa perda da 
imparcialidade. 
 
Dúvidas, portanto, inexistem de que as referidas provas estão irremediavelmente 
contaminadas, devendo ser consideradas ilícitas e inadmissíveis, circunstâncias que as 
tornam destituídas de qualquer eficácia jurídica. 
 
Reconheço, então, que os atos das autoridades apontadas como coatoras, ante a clara 
ausência de motivação de que se ressentem, "não se ajustam aos padrões mínimos" 
fixados pelo ordenamento jurídico pátrio. 
 
Tudo isso é dito para declarar a ilicitude da quebra de sigilo bancário (Proc. n. 
2006.37.00006392- 9), fiscal (Proc. n. 2007.37.00.001750-7) e de dados telefônicos (Proc. 
n. 2007.37.00.001751-0) dos investigados, porquanto em desconformidade com os 
requisitos legais, quebras apoiadas em fundamentos genéricos e sem motivação idônea, 
impondo-se a extensão desta decisão a todas as demais medidas delas derivadas (Proc. 
n. 2007.37.00.010617-8) e outras porventura existentes, reconhecida a impossibilidade 
também destas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. 
 
Posto isso, concedo a ordem para declarar nulas a quebra de sigilo bancário (Proc. n. 
2006.37.00.006392-9), a de sigilo fiscal (Proc. n. 2007.37.00.001750-7) e a de dados 
telefônicos (Proc. n. 2007.37.00.001751-0), integrantes do IPL n. 001/2007 - DFIN/DCOR, 
porquanto autorizadas em desconformidade com os ditames legais e, por consequência, 
declarar igualmente nulas as provas em razão delas produzidas (Proc. n. 
2007.37.00.010617-8), cabendo, ainda, ao Juiz do caso a análise de tal extensão em 
relação a outras, já que nesta sede, de via estreita, não se afigura possível averiguá-las; 
sem prejuízo, no entanto, da tramitação do inquérito policial, cuja conclusão dependerá da 
produção de novas provas independentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


