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IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : SERGIO APARECIDO NICOLICH (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. 
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. 
INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO.

1. "Os policiais militares esclareceram sob o crivo do contraditório, em detalhes e 
demonstrando segurança, como se deu a diligência, relataram que visualizaram o indivíduo, 
que percebendo a presença dos policiais tentou fugiu, entrando em uma casa, o que 
motivou a suspeita por parte da equipe de rota. Disse que o réu foi abordado e nada de 
ilícito foi encontrado com ele. Questionaram o réu se a residência era dele, para o que 
obteve resposta afirmativa, bem como questionou sobre a existência de substância ilícita no 
interior da casa e, novamente, obteve resposta afirmativa. Relatou que o réu indicou uma 
cômoda no quarto onde foi localizada a droga, maconha disposta em aproximadamente 200 
(duzentas) porções prontas para comercialização. Em entrevista o réu contou que guardava 
a droga para terceira pessoa, que desconhecia o nome, não tendo maiores informações." 
(Acórdão de orígem, denegatório da ordem.) 

2. Consoante precedente desta Corte Superior, "As circunstâncias que antecederem a 
violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas 
razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, 
portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera 
atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda 
ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, 
necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância 
entorpecente" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

3. Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de 
elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não 
sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da 
prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado 
fugir e entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na 
residência do paciente. 

4. Concessão da ordem de habeas corpus. Reconhecimento da nulidade das provas 
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obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência em que se encontrava o paciente. 
Absolvição (art. 386, II - CPP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder o habeas corpus, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros 
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 22 de junho de 2021 (Data do Julgamento).

MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Presidente

MINISTRO OLINDO MENEZES  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) 

Relator
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IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS
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PACIENTE  : SERGIO APARECIDO NICOLICH (PRESO)
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (Relator): –  Trata-se de habeas corpus contra 

acórdão que considerou legítimo o ingresso de policiais na residência do paciente, sem 

mandado judicial, em face de certas circunstâncias tidas pela Corte como o legitimadoras.

Consta dos autos que o paciente, em consequência,  foi condenado pela prática do 

crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias 

de reclusão, em regime fechado, e 485 dias-multa, o que foi mantido em apelação pela Corte 

de origem.

Sobrevindo a impetração, no HC 598.324/SP, o  Superior Tribunal de Justiça 

concedeu a ordem, reconhecendo bis in idem quanto ao uso da quantidade da droga na 1ª e 

3ª fases, determinando nova dosimetria da pena (fls. 164-168).

Em cumprimento, o Tribunal a quo reapreciou a questão e reduziu as penas para 4 

anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, consoante a 

seguinte ementa (fl. 106):

EMENTA - APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS - Determinação do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça para que este E.g. Tribunal realize nova dosimetria da 
pena, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas somente em 
uma etapa do critério trifásico - Afastamento do aumento da básica.
MANUTENÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO 
PRIVILEGIADO EM 1/6 -
Considerando que o apelante mantinha grande quantidade de droga em depósito, 
deve ser aplicada a fração mínima na causa de diminuição referente ao tráfico 
privilegiado.
REGIME PRISIONAL ABRANDADO - SEMIABERTO - O regime prisional mais 
adequado no caso em comento é o semiaberto, tendo em vista que a pena restou 
fixada em patamar superior a 4 anos e inferior a 8, além de que a quantidade e a 
natureza dos entorpecentes demonstram a necessidade de tal regime.
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA - Incabível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda foi 
fixada em patamar superior a 4 anos. Recurso defensivo parcialmente provido, 
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cumprida determinação da Corte Superior

Na sequência, defesa impetrou novo habeas corpus na origem, alegando a nulidade 

do flagrante por invasão de domicílio, assim apreciado pelo Tribunal local (fl. 187).

HABEAS CORPUS - Tráfico Ilícito de Drogas - Sentença Condenatória com trânsito 
em julgado - Sustenta a nulidade da prisão em flagrante, decorrente da violação de 
domicílio, caracterizando a ilicitude da prova - NÃO CONHECIMENTO - 
Considerando a natureza permanente do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e 
a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio 
do acusado, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, a amparar a concessão da 
ordem de ofício. Diante do trânsito em julgado, eventual modificação da decisão só 
pode ser feito, eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do artigo 
621, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo meio processual próprio 
para a rediscussão da matéria, o habeas corpus não tem cabimento.
De outro lado, alega que foi impetrada ordem de habeas corpus junto ao C. STJ, 
que por sua vez reconheceu a ocorrência de bis in idem, determinando a este E. 
Tribunal de Justiça que realize nova dosimetria da pena do paciente, sopesando a 
quantidade/natureza das drogas apreendidas em somente uma das etapas do cálculo. 
Diante do decidido, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o abrandamento 
do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos - NÃO CONHECIMENTO - O meio processual escolhido não é apropriado, 
inclusive por se fazer necessário o minucioso exame do contexto fático-probatório, 
impossível de ser realizado na via sumaríssima do writ, mormente porque o acórdão 
combatido se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, estritos seus 
limites, não pode ser usado como substituto de recursos ou quando houver 
instrumento processual próprio para impugnação de atos, sob pena de desvirtuamento 
de sua função constitucional. Ordem não conhecida, com determinação.

Daí o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que persiste 

constrangimento ilegal decorrente da existência de prova ilícita, consubstanciada em indevida 

entrada na residência do paciente sem mandado judicial ou fundadas razões.

Além disso, sustenta que o paciente faz jus à maior redução pela minorante do tráfico, 

resultando na fixação de regime aberto e substituição por penas alternativas.

Requer a concessão do habeas corpus para que se reconheça a nulidade e absolva o 

réu ou diminua a pena (1/2 a 2/3).

Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal 

manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 635.014 - SP (2020/0342055-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (Relator): – Quanto à alegada existência de prova 

ilícita, consubstanciada em indevida entrada na residência do paciente sem mandado judicial ou 

fundadas razões, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 191):

[...]
Com efeito, as questões ventiladas na inicial não se ajustam à via sumaríssima do 
writ, que, por seus restritos limites de cognição, não pode ser transformada em 
instância revisora de decisão condenatória, mediante a qual se discutem fatos e 
questões de direito.
No tocante à aventada nulidade da prisão em flagrante, decorrente da 
violação de domicílio, caracterizando a ilicitude da prova, oportuno consignar 
que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de 
situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso 
(tráfico ilícito de drogas).
Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a 
inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, visto que, sendo o delito de 
natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai 
no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o 
ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer 
cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 280 da sistemática da 
repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal 
entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão 
sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa 
causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para 
sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) 
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em 
questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a 
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra 
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Conforme consignado no acórdão, in verbis:

"Os policiais militares esclareceram sob o crivo do contraditório, em 
detalhes e demonstrando segurança, como se deu a diligência, relataram 
que visualizaram o indivíduo, que percebendo a presença dos policiais 
tentou fugiu, entrando em uma casa, o que motivou a suspeita por parte 
da equipe de rota. Disse que o réu foi abordado e nada de ilícito foi 
encontrado com ele. Questionaram o réu se a residência era dele, para o 
que obteve resposta afirmativa, bem como questionou sobre a existência 
de substância ilícita no interior da casa e, novamente, obteve resposta 
afirmativa. Relatou que o réu indicou uma cômoda no quarto onde foi localizada 
a droga, maconha disposta em aproximadamente 200 (duzentas) porções prontas 
para comercialização. Em entrevista o réu contou que guardava a droga para 
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terceira pessoa, que desconhecia o nome, não tendo maiores informações."
Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não 
tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de 
indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do 
acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem 
sequer por indícios, no curso do presente feito.
"In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe 
propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, 
devidamente considerado tais depoimentos testemunhais na formação do juízo de 
condenação e de tipicidade."(grifo nosso).

Como visto pela leitura do trecho acima, está presente a justa causa para a 
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que 
os policiais militares só ingressaram na residência após o acusado ter 
admitido o depósito de drogas em seu interior, permitindo aos milicianos o 
ingresso no imóvel, conduzindo-os a um quarto, onde, no interior de um armário, 
foram encontradas as porções de maconha individualizadas, com peso líquido de 
509,2 gramas, admitindo que guardava a droga para terceira pessoa.
Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do artigo 33 da Lei 
n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos 
agentes de polícia no domicílio do acusado, não há qualquer ilegalidade a ser 
sanada, a amparar a concessão da ordem de ofício.
Outrossim, diante do trânsito em julgado, eventual modificação da decisão só pode 
ser feito, eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, 
incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo meio processual próprio para 
a rediscussão da matéria, o habeas corpus não tem cabimento.

Consoante entendimento desta Corte, "nos crimes permanentes, tal como o tráfico de 

drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, 

para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração 

de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de 

flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.)

Ademais, consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, 

não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em 

domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa 

causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o 

flagrante delito, o que não se tem no presente caso.

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado não se verifica a existência de 

elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito.

Dos excertos acima transcritos, verifica-se que, in casu, a ação policial não está 

legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada no residência do 

paciente. 

Não obstante o acórdão impugnado tenha considerado válida a entrada na residência 
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do paciente, pois "Os policiais militares esclareceram sob o crivo do contraditório, em 

detalhes e demonstrando segurança, como se deu a diligência, relataram que visualizaram o 

indivíduo, que percebendo a presença dos policiais tentou fugiu, entrando em uma 

casa, o que motivou a suspeita por parte da equipe de rota", não há nenhuma indicação 

de diligências investigatórias preliminares que demonstrassem elementos mais robustos da 

ocorrência de tráfico.

Consoante entendimento desta Corte Superior, "As circunstâncias que antecederem a 

violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões 

que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, 

não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", 

ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento 

que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado 

portando ou comercializando substância entorpecente" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Dessarte, reconhecida a ilicitude da provas obtidas por meio da invasão de domicílio, 

bem como as delas derivadas, a sentença deverá ser anulada, absolvendo-se o paciente, por 

ausência de provas da materialidade do delito, o que determina a prejudicialidade das demais 

questões arguidas.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas 

obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência em que se encontrava o paciente, bem como 

as delas derivadas, e absolvê-lo da imputação da denúncia (art. 386, II - CPP).

É o voto.
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Subprocurador-Geral da República
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Secretário
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AUTUAÇÃO
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IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

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

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

A Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 
Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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