
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 110.486 - GO (2008/0150044-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE : WERNER VON BRAUN DE OLIVEIRA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
PACIENTE  : GILMAR MOREIRA DA LUZ (PRESO)

EMENTA 

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E 
RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE EM 18.03.08. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. EXCESSO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 64/STJ. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NO MANDAMUS. LEGALIDADE DO 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. PACIENTE PRESO 
COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE 3 KG DE 
COCAÍNA E 500 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE OBJETOS E 
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO/REFINO DE ENTORPECENTES E UMA 
MOTOCICLETA ROUBADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DO MPF 
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1.   A matéria relativa ao excesso de prazo não foi analisada pelo 
Tribunal a quo; daí, porque, se mostra inadmissível seu exame nesta Corte Superior, 
sob pena de inadmissível supressão de instância. Ainda que assim não fosse, pelas 
informações prestadas pelo MM. Juiz condutor do feito, verifica-se que a defesa 
contribuiu decisivamente para eventual delonga, pois o paciente substituiu seus 
causídicos, outros renunciaram ao mandato, sendo certo que a defesa prévia somente 
foi ofertada após a intimação da Defensoria Pública. Incidência da Súmula 64/STJ.

2.   A ação de Habeas Corpus não comporta dilação probatória, dado 
o seu rito célere e cognição sumária, voltados para afastar ilegalidade manifesta que 
comprometa a liberdade de ir e vir do cidadão, razão pela é inadmissível o exame de 
questões que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, próprio do 
processo de conhecimento, como a tese de inocência do acusado. Precedentes do 
STJ.

3.   A vedação de concessão de liberdade provisória, na hipótese de 
acusados da prática de tráfico ilícito de entorpecentes,  encontra amparo no art. 44 da 
Lei 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que é norma especial em relação ao parágrafo 
único do art. 310 do CPP e à Lei de Crimes Hediondos, com a  nova redação dada pela 
Lei 11.464/2007. Referida vedação legal é, portanto, razão idônea e suficiente para o 
indeferimento da benesse, de sorte que prescinde de maiores digressões a decisão que 
indefere o pedido de liberdade provisória, nestes casos.

4.   Ademais, no caso concreto, presentes indícios veementes de 
autoria e provada a materialidade do delito, restou demonstrada a periculosidade do 
paciente, preso em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes (3 kg de 
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cocaína e 500 g de pasta base de cocaína), além de farto material para refino e 
processamento da droga e uma moto roubada, encontrando-se plenamente justificada a 
manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.

5.   Cuidando-se o tráfico de crime permanente, o ingresso em 
residência onde preparada droga para distribuição não ofende a inviolabilidade do 
domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Constituição no inciso 
XI do artigo 5º. Precedentes do STJ.

6.   Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros 
Jorge Mussi, Felix Fischer, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília/DF, 20 de novembro de 2008(Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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HABEAS CORPUS Nº 110.486 - GO (2008/0150044-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE : WERNER VON BRAUN DE OLIVEIRA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
PACIENTE  : GILMAR MOREIRA DA LUZ (PRESO)

RELATÓRIO

1.   Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de GILMAR 

MOREIRA DA LUZ, em adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem ali manejada. O aresto restou assim 

ementado:

HABEAS CORPUS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 

ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO 

CABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS.

I - Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por 

tráfico, realizada na residência do acusado, atendendo o disposto no artigo 

241 do CPP e artigo 5o., inciso XI, da CF/88.

II - A liberdade provisória não é admitida para o crime de tráfico em 

razão da vedação expressa da Lei n.o. 11.343/06 e do entendimento dos 

Tribunais Superiores de que insuscetível também por envolver crime 

inafiançável.

III - Presentes os pressupostos da prisão preventiva, inviável o 

pleito de liberdade provisória com amparo em predicados pessoais do 

paciente.

ORDEM DENEGADA. (fls. 100).

2.   Infere-se dos autos que o paciente, preso em flagrante em 

18.03.08, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, 

e 180, § 1o. do CP. Alega-se no presente writ, em síntese, excesso de prazo para a 

formação da culpa, bem como, ilegalidade na prisão em flagrante e inexistência dos 

pressupostos para a manutenção da constrição cautelar.
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3.   Sem pedido de liminar, foram prestadas as informações de estilo 

(fls. 29/101). O MPF, em parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral da 

República MARIA DAS MERCÊS DE C. GORDILHO ARAS, manifestou-se pela 

denegação do writ (fls. 103/134).

4.   É o que havia de relevante para relatar.
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HABEAS CORPUS Nº 110.486 - GO (2008/0150044-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE : WERNER VON BRAUN DE OLIVEIRA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
PACIENTE  : GILMAR MOREIRA DA LUZ (PRESO)

VOTO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E 

RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE EM 18.03.08. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA CORTE ESTADUAL. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO, ADEMAIS, NÃO 

DEMONSTRADO. SÚMULA 64/STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 

INADMISSÍVEL NO MANDAMUS. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. 

LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. PACIENTE PRESO COM 

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE 3 KG DE 

COCAÍNA E 500 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE 

OBJETOS E MATERIAIS PARA PRODUÇÃO/REFINO DE 

ENTORPECENTES E UMA MOTOCICLETA ROUBADA. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

ORDEM DENEGADA.

1.   A matéria relativa ao excesso de prazo não foi analisada 

pelo Tribunal a quo; daí, porque, se mostra inadmissível seu exame nesta 

Corte Superior, sob pena de inadmissível supressão de instância. Ainda que 

assim não fosse, pelas informações prestadas pelo MM. Juiz condutor do 

feito, verifica-se que a defesa contribuiu decisivamente para eventual 

delonga, pois o paciente substituiu seus causídicos, outros renunciaram ao 

mandato, sendo certo que a defesa prévia somente foi ofertada após a 

intimação da Defensoria Pública. Incidência da Súmula 64/STJ.

2.   A ação de Habeas Corpus não comporta dilação probatória, 

dado o seu rito célere e cognição sumária, voltados para afastar ilegalidade 

manifesta que comprometa a liberdade de ir e vir do cidadão, razão pela é 

inadmissível o exame de questões que demandam aprofundado exame do 

conjunto fático-probatório, próprio do processo de conhecimento, como a 

tese de inocência do acusado. Precedentes do STJ.

3.   A vedação de concessão de liberdade provisória, na 

hipótese de acusados da prática de tráfico ilícito de entorpecentes,  

encontra amparo no art. 44 da Lei 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que é 
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norma especial em relação ao parágrafo único do art. 310 do CPP e à Lei 

de Crimes Hediondos, com a  nova redação dada pela Lei 11.464/2007. 

Referida vedação legal é, portanto, razão idônea e suficiente para o 

indeferimento da benesse, de sorte que prescinde de maiores digressões a 

decisão que indefere o pedido de liberdade provisória, nestes casos.

4.   Ademais, no caso concreto, presentes indícios veementes 

de autoria e provada a materialidade do delito, restou demonstrada a 

periculosidade do paciente, preso em flagrante com expressiva quantidade 

de entorpecentes (3 kg de cocaína e 500 g de pasta base de cocaína), 

além de farto material para refino e processamento da droga e uma moto 

roubada, encontrando-se plenamente justificada a manutenção da 

constrição cautelar para garantia da ordem pública.

5.   Cuidando-se o tráfico de crime permanente, o ingresso em 

residência onde preparada droga para distribuição não ofende a 

inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese 

excepcionalizada pela Constituição no inciso XI do artigo 5º. Precedentes do 

STJ.

6.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 

ministerial.

1.   Registre-se, primeiramente, que a matéria relativa ao excesso de 

prazo para a formação da culpa não foi analisada pelo Tribunal a quo; daí, porque, se 

mostra inadmissível seu exame nesta Corte Superior, sob pena de inadmissível 

supressão de instância. Ainda que assim não fosse, pelas informações prestadas pelo 

MM. Juiz condutor do feito, verifica-se que a defesa contribuiu decisivamente para 

eventual delonga, pois o paciente substituiu seus causídicos, outros renunciaram ao 

mandato, sendo certo que a defesa prévia somente foi ofertada após a intimação da 

Defensoria Pública. Incidência da Súmula 64/STJ.

2.   As demais alegações estão circunscritas à tese de inocência e 

da ilegalidade da prisão em flagrante. Com efeito, sustenta a impetração que o paciente 

não residia no local em que foi encontrada a droga, a qual era de propriedade do 

locatário do imóvel, que assumiu a autoria dos delitos.

3.   Ocorre que, como cediço, a ação de Habeas Corpus não 
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comporta dilação probatória, dado o seu rito célere e cognição sumária, voltados para 

afastar ilegalidade manifesta que comprometa a liberdade de ir e vir do cidadão, razão 

pela não é inadmissível o exame de questões que demandam aprofundado exame do 

conjunto fático-probatório, próprio do processo de conhecimento, como a tese de 

inocência do acusado, principalmente quando já há condenação transitada em julgado. 

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. 

ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ESTADUAL. TESE DEFENSIVA DE INOCÊNCIA E FALTA DE 

PROVA PARA A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A 

CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL QUE NÃO 

SE EVIDENCIA DE PLANO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASÁ-LA.

1.   O habeas corpus não pode, como se fosse um segundo 

recurso de apelação, analisar a argüida inocência do acusado ou a 

pretensa falta de provas da materialidade e autoria do crime para efeito da 

sua condenação, uma vez que descabida na via eleita ampla dilação 

probatória.

2.   O Tribunal a quo, soberano na análise do material 

probatório, fundamentou a condenação do réu, sem qualquer irregularidade 

aferível na angusta via do writ.

3.   Ao contrário do alegado pelo Impetrante, a condenação 

não está fundamentada apenas no depoimento da vítima, colhido ainda na 

fase do inquérito policial e retratado em Juízo, mas se amparou também nas 

provas pericial e testemunhal, produzidas durante a instrução criminal, sob 

a garantia do contraditório.

4.   Ordem denegada. (HC 60.094/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 

DJU 28.10.08).

4.   A vedação de concessão de liberdade provisória, na hipótese de 

acusados da prática de tráfico ilícito de entorpecentes,  encontra amparo no art. 44 da 

Lei 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que é norma especial em relação ao parágrafo 

único do art. 310 do CPP e à Lei de Crimes Hediondos, com a  nova redação dada pela 

Lei 11.464/2007.
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5.   Referida vedação legal é, portanto, razão idônea e suficiente para 

o indeferimento da benesse, de sorte que prescinde de maiores digressões a decisão 

que indefere o pedido de liberdade provisória, nestes casos (cf.: HC 86.438/MG, Rel. 

Min. FELIX FISCHER, DJU 10.12.07).

6.   Ademais, no caso concreto, presentes indícios veementes de 

autoria e provada a materialidade do delito, restou demonstrada a periculosidade do 

paciente, preso em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes (3 kg de 

cocaína e 500 g de pasta base de cocaína), além de farto material para refino e 

processamento da droga e uma moto roubada, encontrando-se plenamente justificada a 

manutenção da custódia cautelar  para garantia da ordem pública.

7.   Cuidando-se o tráfico de crime permanente, o ingresso em 

residência onde preparada droga para distribuição não ofende a inviolabilidade do 

domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Constituição no inciso 

XI do artigo 5º. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. INTERROGATÓRIO. REPERGUNTAS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. OPORTUNIDADE DADA À DEFESA DE SE MANIFESTAR POR 

ÚLTIMO. REALIZAÇÃO DE DOIS INTERROGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. 

FLAGRANTE. EXCEÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DA 

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES. MAUS 

ANTECEDENTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A REINCIDÊNCIA. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE 

DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO 

CP. ORDEM DENEGADA.

(...).

3.   O tráfico de drogas, por ser crime permanente, protrai a 

sua consumação no tempo. Enquanto o agente portar a droga, 

permanecerá em flagrante delito e, nessa condição, o ingresso em sua 

residência com a apreensão do objeto do crime, não ofende a 

inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese 

excepcionalizada pela Constituição no inciso XI do artigo 5º.
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(...).

6.   Ordem denegada. (HC 101.628/SP, Rel. Min. JANE SILVA, 

DJU 10.11.08).

8.   Ante o exposto, denega-se a ordem, em consonância com o 

parecer ministerial.

Documento: 840441 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2008 Página  9 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2008/0150044-0 HC     110486 / GO
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  107643  200801921540  31929

EM MESA JULGADO: 20/11/2008

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : WERNER VON BRAUN DE OLIVEIRA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE : GILMAR MOREIRA DA LUZ (PRESO)

ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Crimes previstos na Lei 11.343/2006 - Art. 33 .

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Felix Fischer, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 20  de novembro  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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