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HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS (272,5 G DE 
MACONHA E 87 G DE CRACK), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO E ABANDONO DE INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE DA CONDENAÇÃO, EM RAZÃO DE PROVAS COLHIDAS 
DECORRENTES DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. LIMINAR 
INDEFERIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS 
CORPUS. PETIÇÃO DE PREFERÊNCIA. INGRESSO NO DOMICÍLIO 
CALCADO EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior tem entendimento no sentido de 
que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o 
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência 
de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação 
demande ação imediata (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
Sexta Turma, DJe 15/3/2021).
2. In casu, verifica-se que o ingresso no domicílio não foi calcado em 
fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de 
flagrante delito, isso porque, apesar da quantidade e variedade de drogas 
apreendidas com os acusados, constata-se que, além de não terem sido 
realizadas investigações prévias, não havia sido expedido mandado de 
busca e apreensão nem mesmo fundadas razões capazes de confirmar a 
suspeita levantada. Portanto, o simples fato de os policiais militares, durante 
o patrulhamento de rotina, terem avistado um dos corréus retornar ao imóvel 
após perceber a proximidade deles, por si só, não se revela suficiente para 
justificar a invasão de domicílio (HC n. 632.748/MS, de minha relatoria, 
Sexta Turma, DJe 7/5/2021). Precedentes.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da 
invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência 
do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras 



razões estiver detido, referente à Ação Penal n. 0001174-
46.2018.8.18.0031 da 2ª Vara Criminal da comarca de Parnaíba/PI. Os 
efeitos desta decisão deverão ser estendidos aos corréus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conceder o habeas corpus, com extensão aos corréus, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1ª Região), Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com 
o Sr. Ministro Relator.
 

Brasília, 08 de junho de 2021.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de 

Paulo Ricardo Lima Alves, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Piauí – que negou provimento ao apelo defensivo (fls. 72/95 – Apelação 

Criminal n. 0713708-40.2019.8.18.0000), mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 

Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Parnaíba/PI, que o condenou a 13 anos, 4 

meses e 15 dias de reclusão, 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.053 

dias-multa (fls. 24/48 – Ação Penal n. 0001174-46.2018.8.18.0031), pela prática dos 

crimes de tráfico de drogas (272,5 g de maconha e 87 g de crack – fl. 43), posse 

irregular de arma de fogo de uso restrito e abandono de incapaz –, alegando-se 

constrangimento ilegal consistente em nulidade da condenação, em razão de provas 

colhidas decorrente de indevida invasão de domicílio, e dosimetria da pena imposta, na 

terceira fase, por não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado 

(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Postula-se, então, a concessão liminar da ordem para considerar invalidas 

as provas obtidas nos autos da Ação Penal n. 0001174-46.2018.8.18.0031, de origem 

da 2ª Vara Criminal da comarca de Parnaíba/PI, com o consequente trancamento da 

ação penal, e subsidiariamente que seja aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 

11.343/2006 em favor do paciente (fl. 14).

Em 22/3/2021, foi indeferido o pedido liminar (fls. 101/104).

Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da 

ordem de habeas corpus (fls. 107/112):

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS EM QUE 
SUSTENTADA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. VIOLAÇÃO À 
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL 
DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS 
ORIGINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRETENSÃO DE 
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. 
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA 
DA DROGA APREENDIDA.

Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.



É o relatório.

VOTO

Busca a impetração a declaração de nulidade de provas colhidas decorrente 

de indevida invasão de domicílio – na condenação do paciente a 13 anos, 4 meses e 

15 dias de reclusão, 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.053 dias-

multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (272,5 g de maconha e 87 g de 

crack – fl. 43), posse irregular de arma de fogo de uso restrito e abandono de incapaz – 

e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena imposta, com a aplicação da 

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006).

Inicialmente, em relação à alegação de indevida invasão de domicílio, tem-

se que foi afastada pela Corte estadual, nos seguintes termos (fls. 75/76 e 78):

Em síntese, sustentam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da prova 
material colhida nos autos e que fundamenta a condenação, tendo em vista ter 
sido obtida por meio de ato ilícito cometido pelos agentes de segurança que 
invadiram o domicílio dos acusados, sem a devida ordem judicial para tal.

Acrescenta que a denúncia anônima recebida pelos PM’s da ocorrência de 
tráfico de drogas na residência dos apelantes veio desacompanhada de outros 
elementos indicativos do crime o que não legitima o ingresso daqueles no domicílio 
indicado, segundo jurisprudência colacionada.

Sem razão a Defesa.
É que nos crimes de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, 

a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, 
possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, 
independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, 
inclusive à noite, desde que haja fundadas razões de que no local há situação 
de flagrante delito, o que aconteceu no presente caso, já que logo após a 
entrada dos agentes de segurança estes apreenderam grande quantidade 
drogas (499 invólucros laminados de crack e 211 invólucros laminados de 
cannabis sativa lineu ou maconha), além de outros apetrechos necessários a 
traficância tais como balança de precisão, dinheiro trocado e até mesmo uma 
arma de fogo com numeração raspada (revólver calibre .38, conforme auto de 
apresentação e apreensão, fls. 15, id. 882102).

Portanto, não há que se falar em denúncia anônima vazia como quer 
passar a Defesa, sem respaldo algum nos autos.

Além disso, este entendimento está disposto no art. 303 do Código de 
Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o 
agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes 
consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no 
inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em 
domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado.

Neste sentido, os julgados: [...]
Portanto, diversamente do afirmado pela Defesa, existiam indícios 

concretos da ocorrência do delito de tráfico de drogas, não havendo em que 
se falar em ilegalidade alguma na atuação dos agentes de segurança pública, 



muito menos de ilegalidade nas provas colhidas durante a fase inquisitiva, as 
quais serviram de suporte para oferecimento da denúncia ministerial.

Sobre o tema, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no 

julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio 

é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão 

acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua 

cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso 

domiciliar sem autorização judicial, a saber:

1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de 
standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a 
existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e 
devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação 
de flagrante delito.

2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime 
de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no 
domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o 
ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente 
da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a 
prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.

3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais 
em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser 
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o 
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve 
ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, 
indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação 
deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o 
processo.

5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o 
ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência 
da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de 
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) 
público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

(HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 
15/3/2021)

Ao que se tem, nos termos narrados na denúncia, a autoridade policial 

adentrou ao domicílio nas seguintes circunstâncias (fls. 17/18):

Narram os autos que, no dia 29 de julho de 2018, às 13:30h, a Polícia Militar 
recebeu denúncia anônima informando que, em uma residência localizada na 
Rua São Tomé, nº 599, Bairro Rodoviária, nesta cidade, estaria ocorrendo 
movimentações intensas relacionadas ao tráfico de drogas.

Desse modo, Policiais Militares efetuaram diligências a fim de averiguar 
tal denúncia e, ao chegar no local se depararam com os menores [...], 
momento em que este último, ao notar a presença policial, evadiu-se para o 
interior da residência juntamente com uma sacola em sua posse, contudo, 
durante a fuga, o mesmo deixou-a pelo caminho.

No interior da sacola deixada pelo menor, foram encontradas 499 
(quatrocentos e noventa e nove) pedras de Crack e 211 (duzentos e onze) 
trouxinhas de maconha, todas embaladas prontas para vendas.



Verifica-se, então, que o ingresso no domicílio não foi calcado em fundadas 

razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito, isso porque, 

apesar da quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados, constata-

se que, além de não terem sido realizadas investigações prévias, não havia sido 

expedido mandado de busca e apreensão nem mesmo fundadas razões capazes de 

confirmar a suspeita levantada. Portanto, o simples fato de os policiais militares, 

durante o patrulhamento de rotina, terem avistado um dos corréus retornar ao imóvel 

após perceber a proximidade deles, por si só, não se revela suficiente para justificar a 

invasão de domicílio (HC n. 632.748/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 

7/5/2021).

Nesse mesmo sentido: hipótese em que a simples fuga do agente para o 

interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa 

causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio 

(AgRg no RHC n. 132.343/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021).

Conclui-se, então, que a impetração evidenciou inquestionável 

constrangimento ilegal no acórdão hostilizado. Assim, reconhecida a nulidade da prisão 

em flagrante e, por conseguinte, das provas apreendidas em decorrência do ato, 

encontram-se prejudicadas as demais teses.

Em razão disso, concedo a ordem impetrada para reconhecer a nulidade do 

flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em 

decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras 

razões estiver detido, referente à Ação Penal n. 0001174-46.2018.8.18.0031 da 2ª Vara 

Criminal da comarca de Parnaíba/PI. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos 

aos corréus.



Superior Tribunal de Justiça S.T.J 
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