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Resumo: Pretende-se com o presente trabalho desenvolver uma 
pesquisa básica pura do procedimento investigatório criminal 
sob a ótica da Constituição Federal, em atenção aos seus princí-
pios e garantias, objetivando descrever as teorias inerentes ao 
instituto da prova ilícita na persecução penal. Far-se-á, portanto, 
uma abordagem qualitativa da decisão proferida junto ao órgão 
do Superior Tribunal de Justiça pelo Min. Relator Jorge Mussi 
no Agravo Regimental proveniente do Habeas Corpus nº 
521.228 - RJ, em que pese o objeto do mandamus suscitar a nu-
lidade das provas utilizadas para convicção do magistrado, as 
quais o paciente aduz serem ilícitas em razão da colisão com 
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seus direitos fundamentais. Para tanto, utilizar-se-á do procedi-
mento bibliográfico, a partir do estudo de caso, a fim de esqua-
drinhar, pelo método dialético, os elementos de validade, lici-
tude e legalidade da decisão em comento e de precedentes nos 
Tribunais Superiores. 
 
Palavras-Chave: Direito Constitucional. Garantias Processuais. 
Provas. Fonte Independente. Descoberta inevitável.   
 
THE CONCEPTUAL HERMENEUTICS OF ILLICIT PROOF 
IN THE LIGHT OF THE FEDERAL CONSTITUTION WITH 
FUNDAMENTAL RIGHTS COUNTERPOSITION: ANALY-
SIS OF THE STJ'S UNDERSTANDING IN HABEAS CORPUS 
NO. 521.228 
 
Abstract: The aim of the present work is to develop a pure basic 
research of the criminal investigative procedure from the per-
spective of the Federal Constitution, in attention to its principles 
and guarantees, aiming to describe the theories inherent in the 
institute of illicit evidence in criminal prosecution. Therefore, a 
qualitative approach will be made to the decision handed down 
to the Superior Court of Justice by Min. Rapporteur Jorge Mussi 
in the Interlocutory Appeal from Habeas Corpus nº 521.228 - 
RJ, in spite of the object of the mandamus giving rise to nullity 
the evidence used to convict the magistrate, which the patient 
alleges to be unlawful due to the collision with his fundamental 
rights. For this purpose, the bibliographic procedure will be 
used, based on the case study, in order to search, through the 
dialectical method, the elements of validity, lawfulness and le-
gality of the decision in question and precedents in the Superior 
Courts. 
 
Keywords: Constitutional rights. Procedural warranties. Evi-
dences. Independent source. Inevitable discovery. 
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INTRODUÇÃO 
 

odiernamente, o texto constitucional é classifi-
cado pela doutrina como sendo garantista, isso 
porque, seu amplo conteúdo visa não apenas a li-
mitação do poder em vista da arbitrariedade, mas, 
ainda com mais veemência, dar maior efetividade 

ao texto normativo, a fim de concretizar direitos e garantias fun-
damentais.4 

Nessa acepção, os movimentos constitucionais moder-
nos suscitam questões importantes sobre os direitos ditos funda-
mentais, uma vez que implicam, na seara prática, a ponderação 
entre o conteúdo axiológico em face do direito positivo estabe-
lecido no ordenamento jurídico. 

Conquanto, merece ser elucidado a questão da dignidade 
da pessoa humana, fundamento constitucional inserido no artigo 
1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil5, 
ao fato contemporâneo de frequentes invocações à dignidade 
para justificar direitos, pelo mundo afora e tanto mais no Brasil.6 

Certamente, com essa intenção a Constituição Federal 
faz projeções de direitos para respeitar e resguardar a dignidade 
dos cidadãos brasileiros, e, assim, por meio dos princípios jurí-
dicos constitucionais, auferir efetividade aos direitos e garantias 
fundamentais. 

Nesse sentido, os princípios constitucionais fundamen-
tam o ordenamento jurídico e orientam a aplicação das normas. 
Por essa razão, tem-se a partir de Hans Kelsen, a preocupação 
jurídica filosófica de se pensar na ciência do direito, de onde 

 
4  LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado / Pedro Lenza. 23. ed. - São 
Paulo : saraiva Educação, 2019. Cap. 2, 2.4.13. 
5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 1º, III.  
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições do direito constitucional / Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. - São Paulo :  Saraiva, 2017. Cap. 16, II.  
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surge a teoria fundadora do conceito de validade da norma hie-
rarquicamente inferior, a partir de uma norma hipotética funda-
mental.7 Ou seja, as normas, ainda que infraconstitucionais, con-
forme se averigua junto à disciplina de matéria e processo penal, 
têm âmago de preeminência constitucional, e somente serão vá-
lidas quando da observância dos preceitos na norma hierarqui-
camente superior. 

Nesse escopo, o presente trabalho se debruça sobre um 
caso que se evoca a nulidade das provas em razão da mácula do 
procedimento penal, tendo em vista a incidência do texto nor-
mativo em conflito com as circunstâncias da casuística e do es-
trito cumprimento dos preceitos constitucionais, o que, se for ve-
rossímil, evidencia um conflito entre a norma infra e as disposi-
ções e garantias constitucionais, colocando em discussão o re-
quisito de validade do ato praticado durante a persecução crimi-
nal. 

Assim, a análise dos requisitos de validade dos atos da 
persecução criminal deve ter como pressuposto as premissas 
constitucionais, razão pela qual é trazido à baila a tese de julga-
mento e entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça so-
bre os meios de provas admitidos no processo penal, evidenci-
ando que se trata de instituto substancial ao procedimento, uma 
vez que traz consigo a peculiaridade de exaurir questões contro-
versas e resulta em uma decisão estatal com poder de mando que 
recai sobre o acusado. 

Portanto, havendo provas obtidas por meio ilícitos, ou 
seja, provas que incidiram na violação de normas constitucionais 
ou infra, por denotar violação à garantia constitucional8, con-
forme dispõe o artigo 5º, inciso LVI, deve ser declarada sua nu-
lidade. E caso já tenha ocorrido sua inserção no processo, con-
forme artigo 157 do Código de Processo Penal, devem ser 

 
7  FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Salvador: 
Juspodivm, 2019, p.74. 
8 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 5º, LVI.  
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desentranhadas.9  
Entretanto, estando evidente o conflito de dispositivos do 

ordenamento jurídico, deve ser evocado o instituto da prova ilí-
cita, sendo que esta versa sobre violação de direito material que 
ocorre no momento mesmo da sua obtenção e a prova ilegítima 
que decorre da violação à norma processual, o que se verifica 
apenas na fase de produção. Além disso, dispõe o artigo 157, em 
seu §1º, sobre o instituto da denominada prova ilícita por deri-
vação10, ou seja, às provas produzidas por derivação são preju-
dicadas pelos efeitos da ilicitude e do mesmo modo devem ser 
anuladas e, se for o caso, desentranhada dos autos.  

Não obstante, em ambos os casos, embora suscitada a 
ilegalidade, a questão deve ser exaurida a depender das circuns-
tâncias e, somente posterior a esse crivo de validade, será possí-
vel a anulação dos atos que decorreram do ato ilegal. Ou seja, 
em consonância com os dispositivos sobre a temática, a ativi-
dade probatória do processo penal deve ser analisada no teor das 
peculiaridades e no modo em que as circunstâncias se apresen-
tem no momento da produção da prova.  

Por essa razão, o fundamento constitucional do julgado 
faz alusão às garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º 
da Constituição Federal, especificamente sob proteção à intimi-
dade, vida privada, honra e imagem, bem como a proteção de 
inviolabilidade de sigilo de correspondência e das comunicações 
telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, cuja ex-
ceção decorre apenas de autorização judicial ou na forma esta-
belecida em lei para fins de investigação ou instrução processual 
penal, conforme se lê, respectivamente, nos incisos X e XII do 
mencionado artigo.11 

 
9 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157. 
10 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157, §1º. 
11 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 5º, X e XII. 
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Em consonância com todo o exposto, portanto, far-se-á 
necessário analisar a implicância do texto constitucional em face 
do caso que envolve garantia constitucional e procedimento de 
investigação penal, em razão mesmo das peculiaridades da atu-
ação penal, bem como das suas teorias quanto às provas obtidas 
na fase de investigação, para que frente a essa dicotomia fique 
demonstrado os pressupostos de validade, licitude e legalidade 
da decisão proferida em HABEAS CORPUS nº 521.228 - RJ.12 
Evidenciando, neste sentido, o entendimento do Superior Tribu-
nal de Justiça em se tratando de relatividade de direitos funda-
mentais na persecução penal.  

 
1. ATIVIDADE PROBATÓRIA NO ORDENAMENTO JURÍ-
DICO 

 
Um dos assuntos que mais trazem discussões ao processo 

penal é referente às provas, mais precisamente, as provas ilícitas 
e seu deslinde no meio prático, não à toa ser o assunto com mais 
importância dentro da seara processualista penal. Tudo começa, 
porém, em um dos princípios preconizados na Carta Magna con-
forme dispõe o artigo 5º, LVII, nos termos de que ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória.13 

Assim, com o fito de assegurar tal princípio, a prova é 
utilizada como ferramenta por ambas as partes para confirmar 
ou negar uma asserção sobre determinado fato que interessa à 
decisão da causa da ação penal, a fim de que o Estado possa usar 
o seu poder jurisdicional para a proteção do indivíduo e da cole-
tividade. 

 
12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HABEAS CORPUS Nº521.228 - 
RJ (2019/0204798-8). Agravante: Adriano Meira de Miranda. Impetrado: Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rel. Min. Jorge Mussi.. Brasília, DF, 03 de de-
zembro de 201. Diário do Judiciário Eletrônico do DF, 16/12/2019. 
13BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 5, LVII. 
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Porquanto, a prova, do latim probatio, é conceituada 
como o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz e por 
terceiros destinados ao magistrado a fim de formar uma convic-
ção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade 
ou veracidade de uma afirmação.14 Em outras palavras, as pro-
vas são destinadas ao juiz, a fim de que, por meio de seu pensa-
mento racional, analise os elementos existentes no processo e 
ulteriormente decida com fundamento nas provas apresentadas. 

No sistema brasileiro, quanto mais no processo penal, a 
prova é utilizada para alcançar a verdade possível dos fatos, em 
que só serão consideradas como meio de convencimento do juiz 
as provas juntadas no processo. É por esse motivo que o velho 
brocardo advindo do Direito Romano quod non est in actis non 
est in mundo - o que não está nos autos, não está no mundo - faz 
tanto sentido e é adotado atualmente no judiciário.  

Além do exposto acima, importa ressaltar que as provas 
precisam ser relevantes ao processo, capazes de influir na deci-
são do magistrado. Por isso é que a discussão se torna tão indis-
pensável no processo penal brasileiro, pois a realidade fática pre-
cisa atingir a atividade probatória para que o processo prossiga 
perfeitamente e, ao final, seja prolatada a devida sentença àquele 
que fora acusado, sendo imprescindível ainda, a motivação ex-
pressa do juiz para tal decisão. Conquanto, deve-se elucidar que 
os fatos evidentes, notórios, presumidos ou inúteis, por não se-
rem relevantes ao processo, independem de prova, uma vez que 
não corroboram para a formação da convicção do magistrado, 
ou ainda, não influem quanto à matéria jurídica em questão. 

Neste ínterim, é importante observar os requisitos da pro-
dução probatória quanto aos fatos, pois deles decorrem a sua im-
prescindibilidade, quais sejam: a admissibilidade, pois as provas 
devem ser admitidas pela legislação; pertinência e fundamento, 
opondo-se às provas inúteis, que não fazem jus ao 

 
14 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal / Fernando Capez. – 26. ed. – São Paulo 
: Saraiva Educação, 2019. p. 371. 
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convencimento do juiz; concludência, que diz respeito ao escla-
recimento de um fato incontroverso; e, por fim, a necessidade 
que a prova seja passível de realização.15  

Isto posto, indubitável que, não obstante a prova não es-
teja tipificada no Código de Processo Penal, mas se apresentados 
todos os requisitos para a admissibilidade para tais provas, deve 
ser considerada e introduzida à lide penal para a livre convicção 
do magistrado, às quais são intituladas provas inominadas.  

Suplantada as questões técnicas contidas na doutrina, é 
importante considerar os julgados dos Tribunais, dos quais têm-
se percebido como principal característica a oscilação de deci-
sões no que tange à atividade probatória no direito processual 
penal. No entanto, observa-se que o escólio de tais julgadores se 
tem pautado na máxima eficiência do sistema processual perante 
assuntos que envolvem confrontos entre direitos individuais e o 
bem-estar social.  

Assim é que o Estado deve, incessantemente, buscar a 
eficácia da tutela jurisdicional, cumprindo a sua função sem dei-
xar de lado as garantias fundamentais, ainda que haja um limite 
à instrução probatória na Constituição Federal. Tal garantia não 
pode deixar com que haja excessos, tanto com relação à violação 
de normas materiais quanto à violação de bens juridicamente tu-
telados inerentes à coletividade, objetivando o equilíbrio entre 
os conflitos e a aplicação do direito.16 

Por tais razões, necessário salientar a importância do ins-
tituto da instrução probatória na persecução penal, tendo em 
vista que, após a sua admissão e valoração, elas serão capazes 
de influenciar na confirmação da ocorrência do casuístico da-
noso, com a finalidade de se chegar à verdade possível pelo ma-
gistrado, assim como na dosimetria da pena.  

Portanto, diante dessa importância surgem diversas 
 

15 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal / Fernando Capez. – 26. ed. – São Paulo 
: Saraiva Educação, 2019.  
16 KRAVETZ, Rodrigo. Comentários sobre a exclusão da prova ilícita no Direito 
constitucional brasileiro. Revista de Doutrina - TRF4. 
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interpretações quanto à atividade probatória no Direito Proces-
sual Penal brasileiro, motivo pelo qual deve sempre ser justifi-
cada, a fim de ponderar os direitos fundamentais envolvidos no 
caso concreto. 

 
1.1. DA ADOÇÃO DO INSTITUTO DA PROVA ILÍCITA NA 
PERSECUÇÃO PENAL  

 
Quanto à produção de provas na persecução criminal, 

deve ser observada a inadmissão, no processo, das provas obti-
das por meio ilícitos, conforme preceitua a Constituição Federal, 
em seu artigo 5º, LVI, dispositivo que veio a ser detalhado na 
Lei 11.690/08, a qual se refere, especificamente, às ilicitudes da 
prova no Código de Processo penal, conforme o artigo 157 deste 
mesmo código17. 

Nesse sentido, há expressa vedação à admissão de provas 
inidôneas, inaptas, proibidas, em razão da violação a norma pro-
cedimental específica, classificada doutrinariamente por prova 
ilegítima ou, ainda, por afronta à princípio constitucional, no que 
tange aos dispositivos materiais de proteção e garantia cidadã. 
Ou seja, se durante a persecução criminal houver incidência de 
atividade probatória maculada, a prova será declarada nula e pre-
judicial e deverá, imediatamente, ser desentranhada dos autos. 

Diante disso, proveniente do direito norte-americano, há 
o intitulado princípio da exclusão18, o qual garante que as provas 
ilícitas não podem ser valoradas para a condenação do acusado, 
ainda que se obtenha algum tipo de elemento probatório para 
tanto, denotando, assim, total consonância implícita com os dis-
positivos brasileiros que abordam a referida temática.   

Destarte, far-se-á necessário o aporte da exegese para 
que, por meio de uma hermenêutica jurídica e social, seja 

 
17 GOMES, Luiz Flávio. Lei 11.690/08:o novo regramento das provas ilícitas.Jusbra-
sil. 11 de junho de 2008. 
18 FEITOZA, Denilson. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 7 ed. Niterói: 
Impetus, 2010. p. 723.  
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compreendido a importância do instituto da admissibilidade da 
ilicitude de provas na persecução criminal. Isso porque, o desíg-
nio do processo é justamente um meio de garantia do cidadão, a 
fim de preservá-lo da arbitrariedade do Estado, o qual não pode 
se valer de quaisquer meios para aplicação da norma penal in-
criminadora. 19 

Por essa razão, é também garantia constitucional, com 
previsão junto ao artigo 5º, LIV da Constituição Federal20, o 
princípio do devido processo legal, o qual aduz sobre a necessi-
dade de satisfação e observância de todas as formalidades legais, 
o que, caso não seja verificado, ensejará a nulidade processual.  

 
1.1.1. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA 

 
A fruits of the poisonous tree, fruto da árvore envene-

nada, é uma teoria advinda do entendimento da Suprema Corte 
americana ainda no ano de 1920, segundo o qual o vício das 
plantas se transmite a todos os seus frutos. Conquanto, houve 
delongas na jurisprudência e doutrinas até o reconhecimento e 
admissão da teoria no ordenamento jurídico brasileiro.21 

Segundo esta teoria, atualmente admitida e inserida no 
arcabouço normativo brasileiro, as provas ulteriores são eminen-
temente contaminadas em razão de derivação da obtida anterior, 
a qual ensejou em ilicitude por violação de norma de caráter ma-
terial  ou processual, conforme dispõe o artigo 157, §º do Código 
de Processo Penal, nos termos a definir que também são inad-
missíveis as provas derivadas das ilícitas.22 

 
19 TEIXEIRA, Ricardo Augusto de Araújo. A adequação do inflexível: a vedação às 
provas ilícitas no processo penal revista pela hermenêuticas pós giro linguístico. Re-
vista Brasileira de Direito. 28 de julho de 2016. p. 472 - 492. 
20  BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 5º, LIV. 
21 CAVALIERI, Davi Valdetaro Gomes. A admissibilidade das provas ilícitas no pro-
cesso penal. Âmbito Jurídico. 01 de jul de 2017.  
22 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157, §1. 
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Por razão mesmo da garantia constitucional do procedi-
mento e da proteção devida aos cidadãos, a teoria do fruto da 
árvore envenenada traz consigo a conotação de imposição lógica 
quanto ao sistema de inadmissibilidade de provas ilicitamente 
obtidas. Ou seja, independe se posteriormente seja produzida 
uma prova que por sua vez seja lícita, mas que somente tenha 
sido possível em decorrência da anteriormente obtida de modo 
ilícito ou ilegítimo.  

Assim sendo, conforme entendimento doutrinário e ma-
joritário sobre tema atinente, às provas ilícitas por derivação evi-
denciam a extensão da ilicitude de uma prova a outras, razão 
pela qual são por conseguinte contaminadas pela primeira,  

Todavia, merecem destaque as questões consoantes a 
identificação do real nexo de causalidade entre as provas, o que 
deve ser analisado com minúcias pelo magistrado antes da de-
claração de nulidade processual e do desentranhamento dos au-
tos. Isto porque, há possibilidade de supressão e superação da 
teoria das provas por derivação, em face das teorias da fonte in-
dependente e descoberta inevitável, conforme dispõe o referido 
artigo 157, §2º do Código de Processo Penal.23 
 
1.2. DOS CONFLITOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À 
LUZ DO PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS LIBERDA-
DES PÚBLICAS 

 
A Constituição Brasileira, afamada por ser uma “Consti-

tuição Cidadã” e a maior conquista do povo brasileiro, versa em 
seu artigo 1º a instituição no Brasil, em 1988, de um Estado De-
mocrático de Direito, pautado na Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, visando honrar o cidadão brasileiro, assegu-
rando seus direitos sociais e individuais. 

Tais direitos preceituam os direitos subjetivos inerentes 

 
23  BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157, §2. 
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ao ser humano, com a finalidade de enraizar na personalidade 
brasileira a importância de se pensar no indivíduo enquanto so-
ciedade. Dessa forma, não obstante a vasta discussão que se tem 
sobre os direitos fundamentais inseridos na Carta Magna, há um 
limite, porém, que se destina à separação básica quanto às espé-
cies de direito, como os direitos e garantias individuais e coleti-
vos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
e direitos relacionados à existência de partidos políticos. 

Assim, direitos fundamentais são garantias imprescindí-
veis para a certificação da dignidade da pessoa humana, razão 
pela qual possuem características de princípios, contrapondo-se, 
portanto, às regras que possuem aplicabilidade restrita por se 
aterem tão somente ao ordenamento jurídico.  

Dessa forma, não se pode olvidar que os princípios rece-
bem certa liberdade devido às circunstâncias a que forem inseri-
dos, motivo pelo qual não há a possibilidade de possuir tensão 
em meio aos princípios, posto que quando houver conflito, o Es-
tado Democrático de Direito deverá prezar pela busca à concili-
ação, a fim de obter a harmonização na sociedade.  

Justamente por esse motivo é que não se pode preterir 
que a relatividade exista, haja vista que os direitos e garantias 
devem encontrar os seus limites nos demais direitos, não sendo 
possível considerá-los como desrespeito a um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito. Esses limites devem ser sempre coloca-
dos lado a lado, de modo a confrontar os princípios em colisão, 
como no caso em comento em que envolve o devido processo 
legal e a preservação da intimidade do acusado. 

Logo, a jurisprudência preocupou-se em basear esse en-
tendimento no princípio denominado relatividade das liberda-
des públicas, compreendendo que nenhum direito consagrado na 
Carta Magna é absoluto, sequer a vida, tendo em vista que o Su-
premo Tribunal Federal confirmou o caráter não absoluto desse 
direito ao citar a exceção aduzida no artigo 5º, XLVII, em que é 
permitida a pena de morte em casos de guerra. 
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Portanto, é indubitável que, ao se deparar com a relativi-
dade dos direitos fundamentais descritos na Constituição, o in-
térprete deve sopesar entre os direitos conflituosos, com o obje-
tivo de se chegar a um resultado harmonioso, visando a preser-
vação dos direitos de ambos os lados.  

Como mencionado anteriormente, o magistrado, a fim de 
chegar à verdade possível, usa dos meios que lhe é cabível em 
meio à persecução penal para a análise da realidade fática, sem-
pre almejando uma decisão motivada e justa. Assim, quando 
houver conflito entre dois direitos pactuados na Carta Magna, 
deve-se usar da ferramenta de ponderação, a fim de estabelecer 
os devidos limites, não podendo afastar a responsabilidade civil 
ou penal por atos criminosos, por esse motivo.24 

No entanto, resta límpido que o princípio da proporcio-
nalidade já é adotado nos casos em que há conflito de valores 
constitucionais contrastantes, ocasionando numa flexibilização 
dos Tribunais sobre tal casuística, resguardando sempre o valor 
contido em cada direito fundamental. 

Noutras palavras, é completamente compreensível o con-
flito dos bens juridicamente tutelados pelo ordenamento jurí-
dico, tendo em vista que um direito encontrará respaldo válido 
em outro, também guardado na Constituição Federal. 

Outrossim, aprofundando-se ao caso o qual será anali-
sado, oportuno ressaltar que a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas são direitos invioláveis inerentes ao ser 
humano, por sua vez, direitos fundamentais. Contudo, alme-
jando os Tribunais em restringir o entendimento do princípio 
constitucional preconizado no inciso LVI, artigo 5º da Consti-
tuição Federal, em que trata tão somente das interceptações te-
lefônicas, busca-se relativizar tais direitos admitidos com rela-
ção à produção de provas no processo penal, a fim de decidir 
qual o direito fundamental deve ser tolhido, gerando, assim, o 

 
24 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. 
e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo : Atlas, 2017. p. 31 
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mínimo de ferimento à dignidade humana.  
Logo, à luz do princípio da preponderância, o julgador 

deve escolher entre os direitos contrapostos, quando percebe que 
os direitos individuais estão se contrapondo aos direitos coleti-
vos, ocasionando na adoção da prova ilícita pro societate, bus-
cando equilibrar o interesse da sociedade frente à persecução cri-
minal e o direito do acusado. 

Posta assim a questão, é oportuno adentrar na importân-
cia da hermenêutica acerca da inviolabilidade do direito funda-
mental preconizado na Constituição, em seu artigo 5º, XI, a sa-
ber a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comu-
nicações 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.25 
 
1.3. DA NECESSÁRIA HERMENÊUTICA NORMATIVA E 
SUA EFICÁCIA 
 

Dada a importância de se considerar que nenhum direito 
preconizado na Carta Maior é absoluto, após a minuciosa análise 
por parte do julgador dos direitos confrontados no caso em con-
creto e a utilização da ferramenta de ponderação para tanto, é 
necessário analisar a validade da garantia fundamental escolhida 
ao caso concreto. 

Isso porque, não é possível o magistrado julgar um pro-
cesso sem antes observar as normas reguladoras da questão.26 
Assim é que se torna imprescindível a interpretação com a fina-
lidade de se alcançar o verdadeiro sentido das normas, posto que 
a decisão do julgador deve circundar a justiça, objetivando a har-
monia processual. 

 
25 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Art. 5º, XI.  
26 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito / Paulo Nader - 38.ª ed. - Rio de 
Janeiro: Forense. 2016, p. 261. 
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Portanto, é inegável que o juiz precisa seguir uma série 
de precauções para se alcançar a real essência do Direito, aten-
dendo as necessidades sociais. Por essa razão, é que os princí-
pios e regras são incluídos na hermenêutica jurídica, devendo 
seguir à margem da Lei. 

No entanto, depois da exegese realizada pelo magistrado, 
pode-se chegar a três resultados: interpretação declarativa, ex-
tensiva e restritiva. Para fins de breve explicação, a declarativa 
tem como característica a percepção da correta adequação com 
qual o legislador quis alcançar com determinada norma; a exten-
siva, porém, é necessário que o intérprete atribua a norma um 
significado mais amplo do que o legislador quis dizer; por fim, 
na restritiva, ao contrário da anterior, é necessário que o magis-
trado contenha o sentido da norma, posto que o legislador ex-
pressou mais do que gostaria no momento de sua elaboração.27 

Dessa forma, o trabalho do julgador não deve se restrin-
gir somente à interpretação gramatical e a consequente aplicação 
da lei, mas, pormenorizadamente, deve interpretar o dispositivo 
à luz do ordenamento jurídico, objetivando, assim, a efetivação 
da justiça e da hermenêutica jurídica, visto que este possui co-
nhecimento técnico capaz de utilizar aquém do escrito, razão 
pela qual, ao realizar a interpretação do ordenamento jurídico, 
além do objetivo maior ser a busca pela justiça, cumpre ressaltar 
que o intérprete não deve vincular-se à vontade do legislador, 
bastando, para tanto, o desejo de efetividade do Direito.  
 
2. DAS TEORIAS INERENTES AO CONCEITO DE PROVA 
NO PROCESSO PENAL 

 
A prova no processo penal possui importância peculiar, 

se comparado às demais áreas da ciência jurídica, isso porque, a 
decisão judicial penal é motivada a partir das pretensões das 

 
27 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito / Paulo Nader - 38.ª ed. - Rio de 
Janeiro: Forense. 2016, p. 269/270. 
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partes, desde que fundadas em provas, as quais se pressupõe ca-
bais a refletir a realidade mais próxima ao fato, ou seja, a ver-
dade possível, resguardado, em todos os casos, as garantias do 
acusado e as regras do devido processo penal. 

Nesse sentido, a prova no processo penal refere-se aos 
objetivos que confirmam ou negam uma asserção sobre determi-
nado fato que interessa à decisão da causa, sua importância de-
corre da implicância de ser o meio pelo qual tem-se por superada 
a presunção de inocência do acusado, princípio constitucional 
que representa a maior garantia cidadã contra o uso arbitrário do 
poder punitivo do Estado. 

Sendo assim, torna-se pertinente a questão sob a ótica 
constitucional, uma vez que, conforme assinalado, o resultado 
do processo penal implica na restrição do direito de liberdade do 
indivíduo, o que só pode ocorrer dentro da moldura constitucio-
nal de validade, razão pela qual há restrições impostas à produ-
ção da prova em observância aos procedimentos e às garantias 
de defesa. 

Entretanto, da repercussão criminal deve ser observada a 
ocorrência de situações diversas, que tampouco configura ilici-
tude por derivação, pois são conceituadas como formas de ob-
tenção de provas admitidas no procedimento penal, quando não 
evidenciado o nexo de causalidade ou quando obtidas por fontes 
independentes, conforme dispõe o artigo 157, §1º do Código de 
Processo Penal. 

Assim, antes de providências frente às provas possivel-
mente ilícitas, devem ser observadas, na teoria das provas, as 
denominadas fontes independentes e o entendimento da desco-
berta inevitável. Havendo uma fonte independente a prova deri-
vada tem concretamente duas origens - uma ilícita e outra lícita 
- de tal modo que, ainda que suprimida a fonte ilegal, o dado 
probatório trazido ao processo subsiste e, por isso, pode ser va-
lidamente utilizado. Na situação de descoberta inevitável, a 
prova tem efetivamente uma origem ilícita, mas às 
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circunstâncias do caso permitem considerar, por hipótese, que 
seria inevitavelmente obtida, mesmo se suprimida a fonte ilícita. 

 
2.1. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL 

 
A Lei nº 11.690/08, em complemento ao Código de Pro-

cesso Penal, trouxe em seu bojo a conceituação da prova ilícita, 
conforme destacado acima, e, consoante a isso, o parágrafo pri-
meiro do artigo 157, aduz que as provas derivadas das ilícitas 
são também provas maculadas, salvo quando não evidenciado o 
nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 
Neste sentido, portanto, o referido dispositivo delimitou a exten-
são da prova ilícita, salvaguardando no procedimento probatório 
a admissibilidade das provas derivadas da ilícita nos casos em 
que não houver nexo causal entre elas ou, ainda, quando forem 
obtidas por meio de fontes consideradas autônomas. 28 

É nesse diapasão que a jurisprudência tem utilizado a Te-
oria da Descoberta Inevitável, almejando ponderar a real utili-
dade daquela prova ilícita por origem ao fato em concreto, mas 
que sabe-se que ao fim da produção probatória, chegaria ao 
mesmo resultado se não fosse a prova juntada, no entanto, mais 
célere. 

 Essa teoria surge como exceção à teoria dos frutos da 
árvore envenenada, em que o Supremo Tribunal Federal, em 
seus julgados, conceituou como prova decorrente de uma viola-
ção constitucional em que pode ser aceita quando se demonstrar 
que o elemento probatório colhido ilicitamente seria inevitavel-
mente descoberto por outros meios.29 

 Com essa medida buscou-se limitar a impugnação das 
provas consideradas ilícitas, mas que se relacionam a fatos que 

 
28  BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157 
29 Vocabulário jurídico do Supremo Tribunal Federal. 
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seriam trazidos à tona de qualquer forma senão a prova anterior-
mente produzida, inexistindo nexo de causalidade entre o fato e 
a prova ora impugnada. 

A fim de dar mais notoriedade a essa teoria, convém tra-
zer o conceito da doutrina em que a Teoria da Descoberta Inevi-
tável é entendida por ser aquela em que todos os procedimentos 
válidos já estão iniciados e o encontro é mera questão de tempo, 
sendo a prova ilícita produzida paralelamente desnecessária.30 

A teoria supracitada deve a sua origem a um julgado pela 
Suprema Corte norte-americana, com o caso Nix x Willians, em 
que a prova ilegítima se deu após uma conversa informal, du-
rante o caminho até o local do crime, em que o acusado acabou 
confessando a sua autoria. Desta forma, a Corte entendeu que a 
localização do corpo não poderia ser considerada como prova 
ilícita por derivação, tendo em vista que os policiais já estavam 
a caminho do local em que a vítima fora enterrada, ainda que 
tivesse havido a violação da sexta emenda, à descoberta do corpo 
seria inevitável. Em razão disso não se pode negar que essa teo-
ria merece ser adotada em casos análogos, em virtude de sua im-
portante contribuição para o devido resultado útil do processo. 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal estar tecendo en-
tendimento no sentido dessa teoria, não obstante o respaldo no 
Código de Processo Penal, ainda há divergências na doutrina 
com relação a adoção dessa tese. Isso porque, não se pode olvi-
dar que é necessária uma minuciosa análise de cada caso con-
creto, posto que a consideração de prova ilícita, ainda que com-
provado que o fato viria a posteriori, fere a garantia constituci-
onal de vedação da prova ilícita.  

No entanto, forçoso salientar a relatividade dos direitos 
fundamentais, haja vista a necessidade de se sacrificar um direito 
em razão de outro, a fim de que o equilíbrio seja devidamente 
instalado, buscando compreender o que comporta mais valor 

 
30 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal / Fernando Capez. – 26. ed. – São Paulo 
: Saraiva Educação, 2019. 
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axiológico, no caso, a segurança pública ou o direito à intimi-
dade e vida privada. 
 
2.2 TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE 

 
A teoria da Fonte Independente surge no ordenamento 

jurídico como limitação à teoria dos frutos da árvore envene-
nada, conforme se lê no artigo 157, §2 do Código de Processo 
Penal, o qual dispõe que são consideradas independentes as pro-
vas que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios 
da investigação ou instrução criminal, seriam capazes de condu-
zir ao fato objeto da prova, colocando, assim, a salvo a licitude 
e admissibilidade da derivação probatória que não guarde vín-
culo com a prova maculada.31 

Conquanto, a aplicação desta teoria implica na exigência 
de análise das circunstâncias fáticas e probatórias para que fique 
evidente que a prova posterior tenha sido obtida sem que hou-
vesse qualquer relação de causalidade com a primeira conside-
rada ilícita, o que ocorre frequentemente, ainda mais na fase de 
investigação, pela diversidade de meios e fontes para obtenção 
de provas e indícios da autoria e materialidade do fato criminal.  

Em análise e julgamento de casos que evocam nulidade 
processual em decorrência de ilicitude da prova por derivação, o 
Superior Tribunal de Justiça tem firmado seu entendimento 
quanto ao reconhecimento e aplicação da teoria das fontes inde-
pendentes em razão da casuística que denota a veracidade da in-
dependência das fontes das provas. 

Dessarte, em consonância com entendimento doutriná-
rio, o Superior Tribunal de Justiça assente que durante uma in-
vestigação ou mesmo no decorrer da instrução criminal, são bus-
cadas provas em diversas fontes, por inúmeros métodos, tanto 
por parte dos agentes do Estado, quanto às partes e seus 

 
31 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
Art. 157, §2. 
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procuradores, os quais a cada um incumbe os meios de prova 
mais interessante. Assim, em razão da complexidade de ações e 
gestões, torna-se viável a coincidência e a convergência de tri-
lhas, e, neste ínterim, pode haver que uma das fontes seja lícita, 
e, assim, por sua independência, não há óbice para seu acolhi-
mento e validade no processo.32  

 
3. O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O INSTITUTO DA 
PROVA ILÍCITA NO CASO CONCRETO DEVIDO À E A 
RELATIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA 
ATIVIDADE PROBATÓRIA  
 

Com relação a todo o exposto sobre o juízo da prova ilí-
cita no direito processual penal brasileiro, não se exaurindo, por-
tanto, a discussão, mas para elucidar o tanto dito, cumpre trazer 
ao presente trabalho um julgado firmado pelo Superior Tribunal 
de Justiça, em que o Ministro Jorge Mussi teve a oportunidade 
de analisar a matéria sob seu entendimento. 

Portanto, de proêmio, far-se-á de extrema importância 
relatar brevemente os fatos que norteiam o julgado sob análise, 
o qual afirmou jurisprudência após decisão monocrática do Mi-
nistro Relator Jorge Mussi no Agravo Regimental, proveniente 
de um Habeas Corpus nº 521.228, remédio constitucional, por 
sua vez, utilizado pelo acusado na ação penal nº 0003734-
60.2016.8.19.0044, com trâmite perante a Vara Única da Co-
marca de Porciúncula/RJ, a fim de que a ação penal seja trancada 
por entender o agravante ter sido condenado por prova ilícita. 

No caso em comento, o acusado teve o seu Agravo Regi-
mental negado, pois o relator entendeu que o remédio impetrado 
era inadequado à lide penal. Daí, o mandamus foi impetrado sob 
alegação que a decisão fora motivada com base na produção de 
prova ilícita juntada ao processo penal. No que tange às provas, 

 
32 NUCCI, Gabriel de Souza. Provas no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2009, p. 34/35. 
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a ilicitude é sustentada em razão do acesso da autoridade polici-
ail aos dados contidos no aparelho celular do corréu sem prévia 
autorização judicial e sem sua anuência e que, em virtude disso, 
toda a prova do crime advinda do acesso ilegal estaria contami-
nada, pois se tornou dependente da prova a qual se derivou. 

Para melhor entendimento dos fatos, cumpre salientar 
que os corréus foram acusados por tráfico ilícito e que a relação 
com o paciente, já investigado por narcotráfico, se deu por meio 
da análise das chamadas telefônicas armazenadas no relatório de 
ligações do celular apreendido no flagrante. Dessa forma, o Mi-
nistro Relator Jorge Mussi, arguiu o comando constitucional, ar-
tigo 5º, inciso XI, que diz respeito à interceptação de comunica-
ções telefônicas a depender de autorização do juiz competente, 
sob segredo de justiça. No entanto, invocando o uso da herme-
nêutica jurídica, entendeu restringir-se tal dispositivo apenas às 
comunicações telefônicas, não se estendendo aos dados já arma-
zenados no telefone celular, aduzindo sobre o entendimento pa-
cificado no STF33. 

Todavia, a visualização do celular apreendido só se deu 
após a autorização do corréu, tanto é que, posteriormente, foi 
motivo de requerimento judicial para afastamento do sigilo de 
dados, pedido frequente na Colenda Turma. Devido a isso, é ca-
bível o entendimento que o acusado renunciou a seu direito à 
privacidade, posto que autorizou a análise do registro de seu ce-
lular.  

Dessarte, ainda que não tenha ocorrido a autorização ju-
dicial previamente, é cediço no presente caso que o corréu auto-
rizou o acesso ao seu aparelho celular quando da sua apreensão, 
razão pela qual o Ministro Relator entende que o remédio cons-
titucional utilizado pela defesa do réu não se mostra eficaz, por 
afastar a ilicitude da prova, conforme já examinado pela Colenda 

 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus n. 91.867, Rel. Min. Gilmar 
Mendes. Segunda Turma. Pará, 24 de abril de 2012. Publicado em 20 de setembro de 
2012. 
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Turma de Nobres Julgadores nos julgamentos do RHC 
81.297/SP e AgRg no HC 446.355/SP. 

Por outro lado, ao considerar a relatividade das liberda-
des públicas, é de se averiguar que o réu, ao autorizar explicita-
mente o acesso ao seu celular, dispôs de seu direito à intimidade 
e vida privada, dando origem à produção de prova, mas que co-
laborou com a prévia produção do resultado que seria obtido sem 
prejuízo da análise feita pelos policiais no momento da apreen-
são.  

Ademais, o acórdão abordou a matéria quanto à contami-
nação das demais provas obtidas no processo, entendendo que 
se trata das teorias da descoberta inevitável e fontes independen-
tes, uma vez que a prova seria sabida mesmo que os dados ar-
mazenados no telefone celular não fossem considerados, e por 
haver a incidência de confissão dos réus quanto a conduta crimi-
nosa no que tange à prática ilícita de tráfico devido à apreensão 
da sacola com cocaína, ainda que não tenha sido determinante 
para a convicção do ato ilícito. 

Assim, no caso em comento, as provas produzidas não 
configuram a classificação normativa de prova ilícita por deri-
vação, pois inegável que tal relação entre o paciente e o autor do 
tráfico ilícito seria reconhecida posteriormente, não sendo pos-
sível, portanto, desconsiderar todo o restante de prova acostada 
ao processo.  

Destarte, por ter havido diversas provas hábeis a com-
provar a prática do crime assestado ao paciente e afigurando-se 
irrelevante para a prolação do édito repressivo o conteúdo dos 
aparelhos de telefonia apreendidos por ocasião do flagrante, é 
inexistente a coação ilegal passível de ser sanada pelo sodalício, 
razão pela qual foi desprovido.  

Depreende-se, portanto, o entendimento do Superior Tri-
bunal de Justiça quanto ao instituto da prova ilícita e a relativi-
dade dos direitos fundamentais na atividade probatória, con-
quanto se  extrai das assertivas jurídicas proferidas, por 
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unanimidade, pelos ministros da Quinta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça, que votaram com o Ministro Relator e negaram 
provimento ao agravo regimental, entendendo como inadequado 
o Habeas Corpus impetrado para a consideração da prova ilícita, 
assim como as derivadas na ação penal em que condenou o 
Agravante e seus corréus por tráfico ilícito, evidenciando a apli-
cação das teorias da descoberta inevitável e fonte independente 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ex positis, devido ao estudo realizado com relação à apli-

cabilidade da atividade probatória no ordenamento jurídico e as 
teorias que circundam o instituto da prova ilícita no processo pe-
nal, resta evidente a acurácia da análise sobre a imprescindibili-
dade das provas na persecução penal, a qual decorre da necessi-
dade de obtenção de uma verdade possível que reflita na confir-
mação ou negação do fato incriminador trazido à baila proces-
sual, resguardado, em todos os casos, as garantias fundamentais 
do acusado e as regras do devido processo penal. 

Assim, a importância da produção probatória está comu-
mente ligada à probabilidade de incidência de uma sentença pe-
nal condenatória que supere a presunção de inocência do acu-
sado, restringindo um dos direitos mais vultosos ao Estado De-
mocrático de Direito, qual seja, a liberdade de locomoção. 

Por essa razão, a persecução penal não conserva a carac-
terística de poder absoluto, em que se pressupõe a possibilidade 
do tanto quanto necessário para aplicação da norma penal, ao 
contrário, a validade de uma decisão incriminadora depende da 
observância de princípios e procedimentos estabelecidos na 
Constituição Federal como forma de garantia e proteção cidadão 
contra o uso arbitrário do poder punitivo do Estado. 

Nesse sentido, conforme análise tecida do caso que sus-
citou a nulidade das provas, Agravo Regimental proveniente do 
Habeas Corpus nº 521.228 - RJ, sobre as quais se aduz terem 
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sido produzidas em colisão e supressão dos direitos fundamen-
tais limitadores da arbitrariedade da autoridade policial no mo-
mento do flagrante, conclui-se, entretanto, o entendimento juris-
prudencial quanto à validade do ato em razão da ponderação de 
valores constitucionais.  

Conquanto, tem-se que o princípio da relatividade das 
liberdades públicas compreende que nenhum direito consagrado 
na Carta Magna é absoluto, restando, indubitável que, ao se de-
parar com a relatividade dos direitos fundamentais descritos na 
Constituição, o intérprete deve sopesar entre os direitos confli-
tuosos, com o objetivo de se chegar a um resultado harmonioso, 
visando a preservação dos direitos de ambos os lados. 

Noutro ponto, a questão da licitude e legalidade das pro-
vas e dos atos da autoridade policial, bem como daqueles que 
lhe foram derivados, embora o requerimento de nulidade em ra-
zão do instituto da prova ilícita e da ilicitude por derivação, foi 
fundamento da decisão às teorias da fonte independente e da des-
coberta inevitável, às quais, além de previsão legal, são teses 
com precedente nos tribunais superiores.  

Além disso, conforme se verificou no caso em comento, 
a autorização concedida aos policiais para o acesso aos dados 
telefônicos assevera a licitude e legalidade do ato, o que denota 
a ausência de arbitrariedade ou abuso, razão pela qual não se 
torna verossímil a alegação de nulidade em virtude de violação 
material ou processual.   

Assim é que, superado o fato que não há direito supremo 
na Constituição, torna-se imperioso analisar a validade das nor-
mas ao caso concreto, ao passo que o trabalho de julgamento do 
magistrado deve se basear na atividade hermenêutica, objeti-
vando a eficácia no resultado da decisão.  

É nesse sentido, portanto, que a comunicação telefônica, 
conceito abordado no artigo 5º da Constituição Federal, não 
pôde ser confundida como forma de interceptação no caso sob 
análise. Por isso é que não houve violação da intimidade e vida 
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privada, quando os policiais em flagrante, após a autorização do 
corréu, examinaram os dados registrais armazenados no telefone 
celular. 

O que se tem, nessa situação, é que não se pode haver 
exageros para se garantir o direito fundamental enquanto se per-
cebe que as liberdades públicas estão sendo mitigadas para res-
guardar práticas ilícitas. Portanto, não há que se falar aqui em 
condenação injusta, tampouco em supressão de direitos funda-
mentais, visto que, ainda que não tivesse havido autorização, a 
leitura dos dados registrais não importa em violação às comuni-
cações. 

Em suma, no que tange às teorias elucidadas, é impres-
cindível a ponderação entre o conteúdo axiológico da norma em 
face às circunstâncias da casuística. Isto porque, nos termos do 
artigo 157, §§ 1º e 2º do código de processo penal, o instituto da 
inadmissibilidade da prova ilícita é superado, distinguishing, em 
razão da ausência de coincidência entre os fundamentos que ori-
ginaram o dispositivo normativo, caput. Ou seja, embora sendo 
defeso em lei a prova ilícita na persecução penal, a incidência da 
ausência de causalidade com aquela, conforme ficou demons-
trado, não compromete às provas produzidas ou obtidas ulteri-
ormente. 
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