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A conduta do magistrado relatada na questão desrespeitou os seguintes direitos 

fundamentais: 

a) juiz natural e devido processo legal: a vara de execução fiscal, de natureza cível, não tem 

competência para investigar conduta tipificada como crime, o que viola os seguintes 

dispositivos constitucionais: 

Art. 5º. 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

 LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

b) inadmissibilidade provas ilícitas: tendo em vista que o juízo cível não tem competência para 

investigar suposta conduta criminosa, eventual escuta telefônica produzida será ilícita, de 

acordo com o seguinte dispositivo constitucional: 

Art. 5º. 

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

Ademais, a produção de prova ilícita (escuta) vai contaminar as demais provas dela 

decorrentes (provas da remessa ilegal de divisas), conforme jurisprudência pacífica do STF 

acerca da  doutrina dos “Frutos da Árvore Envenenada”: 

“Examinando novamente o problema da validade de provas cuja obtenção não teria sido 

possível sem o conhecimento de informações provenientes de escuta telefônica autorizada 

por juiz - prova que o STF considera ilícita, até que seja regulamentado o art. 5º, XII, da CF ("é 

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunica-ções telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução pro-cessual penal;") -, o 

Tribunal, por maioria de votos, aplicando a doutrina dos "frutos da árvore envenenada", 

concedeu habeas corpus impetrado em favor de advogado acusado do crime de exploração de 

prestígio (CP, art. 357, par. único), por haver solicitado a seu cliente (preso em penitenciária) 

determinada impor-tância em dinheiro, a pretexto de entregá-la ao juiz de sua causa. 



 

Entendeu-se que o testemunho do cliente - ao qual se chegara exclusivamente em razão da 

escuta - , confirmando a solicitação feita pelo advogado na conversa telefônica, estaria 

"contaminado" pela ilici-tude da prova originária. Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Octavio 

Gallotti, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, que indeferiam o habeas corpus, ao 

fundamento de que somente a prova ilícita - no caso, a escuta - deveria ser desprezada. 

Precedentes citados: AHC 69912-RS (DJ de 26.11.93), HC 73351-SP (Pleno, 09.05.96; v. 

Informativo nº 30). HC 72.588-PB, rel. Min. Maurício Corrêa, 12.06.96.” 

c) inviolabilidade das comunicações em procedimento cível: a interceptação de conversa 

telefônica não poderia ser determinada em procedimento cível, eis que a constituição exige 

investigação criminal ou instrução processual penal, ante o regramento previsto no seguinte 

dispositivo constitucional: 

Art. 5º. 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;   

d) inviolabilidade do domicílio e proporcionalidade: não obstante o STF ter elastecido o 

conceito de casa, para abranger os escritórios profissionais, o juiz não poderia determinar a 

prisão do funcionário recalcitrante nas circunstâncias relatadas, muito menos a busca e 

apreensão de provas sequer especificadas, tendo em vista sua manifesta incompetência para a 

investigação criminal ou mesmo para decretar a escuta telefônica, além da falta de 

razoabilidade e proporcionalidade da medida, ante a manifesta contrariedade à Constituição: 

Art. 5 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por determinação judicial. 
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