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EMENTA

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (31 G DE 
COCAÍNA). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ESPINGARDA DE 
FABRICAÇÃO ARTESANAL). DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA DOS 
POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO. VOLUNTARIEDADE DO 
ACUSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO PERSECUTOR. NÃO 
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 
598.051/SP. PROVAS ILÍCITAS. PRECEDENTES DO STJ. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO. PARECER 
MINISTERIAL ACOLHIDO.
1 - 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. 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).
2 - Pelo que consta dos autos, verifica-se que o ingresso no domicílio não 
foi calcado em fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse 
situação de flagrante delito, e não ficou comprovado voluntariedade do 
consentimento para o ingresso na residência do paciente.
3 - Recurso provido 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 recorrente, salvo se por outras 
razões estiver detido, referente à Ação Penal n. 000049-81.2021.8.17.0640 
da Vara Única da Comarca de Águas Belas/PE.

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, dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

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

Brasília, 22 de junho de 2021.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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RELATÓRIO



Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por José Vinycius Feitoza 
dos Santos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que 

denegou a ordem do HC n. 0000543-04.2021.8.17.9480 (fls. 108/117).

Conforme consta dos autos, o recorrente, preso em flagrante pela suposta 

prática do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com posterior 

conversão em preventiva (fls. 97/100 - autos n. 000049-81.2021.8.17.0640), restou 

denunciado como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei 

n. 10.826/2003 (fls. 94/95).

Aqui, a defesa alega que, Compulsando os autos da Ação Penal n° 

0000049-81.2021.8.17.0640, que deu origem a prisão ilegal do recorrente, percebe-se 

que o deslocamento do aparato policial para a casa do senhor José Vinycius, e 

posterior invasão, se deu exclusivamente em razão de notícias vagas, imprecisas, 

genéricas e apócrifas, as quais não levaram à abertura de uma investigação preliminar, 

mas sim a um ato ilegal e inconstitucional (fls. 124/125).

Aduz que José, em momento algum, permitiu a entrada dos policiais em sua 

casa; pelo contrário, fora machucado, em caso de flagrante violência policial, que no 

afã e sob o julgo de coibir uma suposta ilegalidade, promoveram uma outra, provada 

por diversas testemunhas oculares e por documentos oficiais como o laudo 

traumatológico apresentado.  (fl. 127).

Sustenta, ainda, que, na eventualidade de não acolhimento do pleito de 

trancamento desta ação penal, requer-se que seja reformado o acórdão recorrido que 

não demonstrou de forma concreta o porquê da prisão preventiva ser necessária, uma 

vez que trata-se de medida excepcional e não consiste em antecipação da prisão pena 

(fls. 137/138).

Requer, ao final, que (fl. 142):

a) Seja dado provimento para reformar o respeitável acórdão do Egrégio 
Tribunal de Justiça de Pernambuco e ser seja reconhecida a ilegalidade da prisão 
em flagrante realizada através de violação do domicílio do recorrente/paciente, 
bem como seja reconhecida a nulidade de qualquer apreensão por expressa 
derivação e aplicação do art. 157 do Código de Processo Penal, bem como, em 
face da ausência de indícios de materialidade e autoria, seja decretado o 
trancamento da ação penal 0000049.81.2021.8.17.0640 e emitido alvará de soltura 
do recorrente;

b) Subsidiariamente, em caso de não acolhimento da tese anterior que seja 
reconhecida a ausência de fundamentação concreta no acórdão recorrido quanto 



aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a efetiva necessidade de 
manutenção da prisão provisória, não sendo suficiente para a manutenção do 
decreto segregador a gravidade em abstrato do crime imputado. Sendo assim, que 
seja revogada a prisão preventiva ilegal e seja emitido alvará de soltura do 
recorrente para que possa cessar o constrangimento ilegal;

c) Ainda subsidiariamente, caso não seja revogada a prisão processual, que 
seja concedida medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do Código 
de Processo Penal, a qual sugere-se o recolhimento domiciliar;

 

Não houve pedido liminar.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento do recurso 

(fls. 152/160).

VOTO

Estou de acordo com o parecer oferecido pelo Subprocurador-Geral da 

República Onofre De Faria Martins, cujos fundamentos, a seguir transcritos, adoto 

como razão de decidir (fls. 153/155):

[...]
A controvérsia repousa em verificar a existência de fundadas suspeitas de 

modo a amparar a entrada força em domicílio, prescindindo-se de mandado de 
busca e apreensão, consoante o entendimento da Suprema Corte. Confira-se o 
assentado pelas instâncias de origem no ponto:

Consta nos autos que o autuado foi abordado por Policiais 
Militares em frente a sua residência, não esboçando reação, e que 
franqueou a entrada dos policiais à sua residência, quando solicitada. 
Na residência do autuado foram localizadas, conforme descrito em Auto de 
Apresentação e Apreensão, 31(trinta e uma) gramas de pó na coloração 
branca, identificadas em laudo de constatação provisória, como cocaína, 
além de 01 (uma) espingarda de fabricação artesanal, 01 (uma) balança de 
precisão, 01 (um) cartucho calibre12, intacto e 01 (um) maço de pequenos 
sacos plásticos. Durante a prisão em flagrante o autuado deu diversas 
versões dos fatos, afirmando em depoimento na Delegacia de Polícia que 
havia comprado a droga para consumo, e que vendia para conhecidos 
quando precisavam, circunstâncias que demostram a insuficiência das 
Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Ainda de acordo com os autos, 
ressalte-se que os policiais já haviam recebido informações de que 
estava sendo praticado tráfico de drogas em residência indicada como 
sendo a residência do autuado. Conforme consta nos autos o autuado 
permitiu que os Policiais Militares adentrassem em sua residência, não 
havendo qualquer notícia de fato contrário, tendo, inclusive, o autuado, 
indicado onde guardava a droga que foi posteriormente apreendida. (f. 
101)

É que, conforme se pode observar, as peças acostadas pela 
autoridade coatora apontam para a existência de informações de que o 
presente paciente teria facultado a entrada de agentes estatais em sua casa, 
sendo indubitavelmente matéria de prova as alegações apresentadas na 
peça que instrui esse writ. Daí que embora compreenda as razões do 
presente HC, levantadas pela respeitosa defesa, exsurge dos autos que o 
arcabouço probatório não aponta para outro caminho, inicialmente, senão o 
apurado na fase investigativa e narrada pelo MP, na denúncia. Destaco que 
atentamente li os documentos juntados pela defesa. Contudo, nenhum deles 



oferece uma certeza de que sua assertiva, inserida na exordial, traz a versão 
real dos fatos. É que as minúcias da prisão devem ser esclarecidas em 
primeira instância, onde poderão ser ouvidos todos os envolvidos e 
produzidas provas em contraditório acerca do que se defende nesse HC. 
Observe-se: não há como apurarmos os fatos e analisarmos o mérito da 
acusação, via HC. E embora saibamos do debate atual sobre o tema que o 
impetrante levanta, nesse momento, é de ver-se que tratamos de delito 
permanente, sendo que há no IP informações, repassadas por terceiros, aos 
policiais, de que o paciente era traficante na localidade. (f. 109)

 
Observa-se que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas e 

as armas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos 
documentos dos autos, uma vez que a diligência se alicerçou na 
voluntariedade do acusado e em notícias populares de que na casa do 
recorrente estava sendo praticado tráfico de drogas, o que por si só não 
justifica anão realização de investigações prévias ou do mandado judicial. 
Ressalte-se ainda que não foi comprovada a voluntariedade do acusado ao 
autorizar o ingresso policial na residência, ônus probatório do Estado 
persecutor.

O mero encontro fortuito de drogas no local apontado pela delatio criminis 
não se presta a, por si só, justificar a posteriori a ação quando desguarnecida de 
outros elementos que indiquem que ali estava a ocorrer crime. A permanência do 
estado flagrancial é desimportante quando a descoberta do delito se deu de 
modo contrário ao direito e à Constituição Federal. As provas colhidas são, 
portanto, ilícitas, de sorte que não podem ser utilizadas para alicerçar a 
prisão preventiva, tampouco as imputações penais ou eventual condenação 
criminal.

As provas colhidas são, portanto, ilícitas, de sorte que não podem ser 
utilizadas para alicerçar a prisão preventiva, tampouco as imputações penais 
ou eventual condenação criminal.

[...]
 

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 homologação do flagrante, o Juízo 

singular afirmou que, em que pese a alegação da defesa de que houve violação de 

domicílio, não há, nos autos, indício de referida conduta, posto que há notícia de que foi 

o próprio autuado quem franqueou a entrada da polícia em sua residência, tendo, 

inclusive, ele próprio indicado onde estavam guardados os materiais ilícitos que 

possuía (fl. 98).

Na denúncia consta que Os policiais já tinham informações prévias de 

envolvimento do acusado no tráfico de drogas em Aguas Belas/PE. No dia 06/01/2021, 

resolveram abordá-lo. Dentro de sua casa, foram encontrados 31 (trinta e um) gramas 

de cocaína e uma balança de precisão. O acusado confessou que vendia a grama por 

R$ 40,00 e que seu chefe no tráfico tinha o nome de "Silvano" e residia em lati. Ele 

também guardava uma espingarda calibre 12 e munições, sem autorização, no interior 

de sua casa. (fl. 94).

Ora, pelo que consta dos autos, verifica-se que o ingresso no domicílio não 

foi calcado em fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de 

flagrante delito, e não ficou comprovado voluntariedade do consentimento para o 

ingresso na residência do paciente.

Cumpre salientar que, às fls. 50, consta Laudo de Perícia Traumatológica 

afirmando que o periciando apresenta lesões em superfície corporal com tempos de 

evolução diferentes. Há escoriação recente em face medial do cotovelo esquerdo, 

originada por ação de tração e com nexo temporal de aproximadamente 4 horas.

Com efeito, conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida 

em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do 

morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por 

escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de 



que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se 

o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a 

prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 

616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 

6/4/2021. (AgRg no AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 28/05/2021).

Conclui-se, então, que a impetração evidenciou inquestionável 

constrangimento ilegal. 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, acolhendo o parecer ministerial, dou provimento ao 

recurso 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 recorrente, salvo se por outras razões estiver detido, referente à Ação 

Penal n. 000049-81.2021.8.17.0640 da Vara Única da Comarca de Águas Belas/PE.
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