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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 338 

DROGAS – TRÁFICO – CRIME PERMANENTE – APREENSÃO – 

AUSÊNCIA DE MANDADO – ILEGALIDADE 

 O tráfico de drogas, por ser crime permanente, protrai sua consumação 

no tempo. Enquanto o agente possuir 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.  

(D.O.E., 02/09/2011, p. 58) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0014004-07.2005.8.26.0248, 

Comarca de Indaiatuba, em que é réu A. A S., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ e artigo 26 da Lei 

nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior 
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Tribunal de Justiça, contra o acórdão de fls. 184/292, proferido pela 7ª 

Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

 

  A. A. S. “foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão, em 

regime carcerário integralmente fechado, e 60 dias-multa, unidade no valor 

mínimo legal, por infração ao artigo 12 da Lei nº 6.368/76, nos termos da r. 

sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Sérgio Fernandes (fls. 211/217), 

porque na data de 10 de outubro de 2005, por volta de 04:20 h, em uma das 

ruas do Bairro Tancredo do Neves e na Rua Olímpio Pinto da Cunha, na 875, 

Jardim Morada do Sol, município e comarca de Indaiatuba, trazia consigo um 

papelote de maconha, contendo 8g da substância ilícita mais R$ 35,00 em 

dinheiro, e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, 962,1 g de 

maconha e 418 g de cocaína (laudo de fls. 78).  

 

  Irresignados, o MINISTÉRIO PÚBLICO e A. A. S. apelaram 

da r. decisão condenatória (fls. 223/227 e 244/246)” (fls. 285/286). 
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   O Ministério Público pleiteou “a exasperação da reprimenda, 

levando-se em conta a quantidade de drogas apreendidas e a personalidade do 

acusado, enquanto o réu” (fls. 286) requereu “a absolvição por insuficiência 

de provas ou a desclassificação para o artigo 16 da Lei nº 6.368/76” (fls. 286).  

 

  Os Desembargadores da 7ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “POR VOTAÇÃO 

UNÂNIME, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ANDRÉ ALVES DOS 

SANTOS PARA ABSOLVÊ-LO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III, DO 

CPP” (fls. 284). 

 

  Transcreve-se a fundamentação do v. acórdão: 

 
  “O apelo da defesa merece prosperar.  
 
  É que, embora a materialidade venha estampada no auto de 
exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação (fls. 14) e 
laudos periciais (fls. 74/75 e 78). quanto à autoria, as provas 
amealhadas não se revelam suficientes para amparar a condenação.  
 
  Consta dos autos, que policiais abordaram o acusado em 
via pública e com ele apreenderam um papelote contendo cerca de 
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5g de maconha. Em seguida, foram até sua residência onde 
encontraram o restante da droga escondida no quintal.  
 
  Além das drogas, foram apreendidos vários petrechos, tais 
como, balança de precisão, tesoura, embalagens plásticas.  
 
  Interrogado, o apelante negou as acusações, asseverando 
que nada foi encontrado em seu poder e que não presenciou a busca 
domiciliar porque estava na viatura. Disse que o imóvel havia sido 
ocupado antes por outras pessoas que desconhece e que, na ocasião 
dos fatos, a casa também era habitada por sua mãe e o companheiro 
dela (fls. 124/128).  
 
  Os policiais disseram, em suma, que após a abordagem em 
via pública e apreensão da pequena quantidade de droga, foram até 
a residência onde, autorizados pelo suspeito, realizaram a busca 
domiciliar, ocasião em que encontraram o restante das drogas (fls. 
151/155 e 156/159).  
 
  Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada 
exclusivamente pelas declarações policiais, o que se revela 
insuficiente.  
 
  É que seus testemunhos tem qualificação e natureza 
diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, 
são a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as 
teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem 
ignorar a realidade fática.  
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  O policial é o agente operacional da repressão e não depõe 
com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo 
inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as 
circunstâncias que apurou. são do próprio sistema repressor, dos 
quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva 
proteger.  
 
  Aresto provindo desta mesma Colenda Sétima Câmara, da 
lavra do próprio eminente Desembargador Cláudio Caldeira (T JSP, 
ACr nº 1.465.651/6-Campinas, j. 19.05.05, vu), tem magistral 
orientação, verbis:  
  

  “A  palavra dos policiais merece credibilidade, 
mas, não basta o titulo (exercício da função de policial), para 
conferir-se grau absoluto às suas informações. Há 
necessidade de que estas tenham apoio em evidências 
circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um 
registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável."  

  
  Ademais, há que se considerar que os relatos policiais 
revelam a ilegalidade da busca domiciliar conduzida na madrugada, 
sem qualquer respaldo legal, que importou em violação de norma 
constitucional e processual, quais sejam:  
.  .  
(I) "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por 
determinação judicial' (Constituição Federal, art. 5°, inciso XI);  
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(II) "quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar 
pessoa/mente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição 
de mandado" (Código de Processo Penal, art. 241).  
 
  E não há que se falar que no crime permanente dispensa-se 
o mandado judicial de busca domiciliar, pois a ilicitude aqui 
antecede a apreensão da droga e está consubstanciada no ingresso 
dos policiais em casa alheia.  
 
  Diante do exposto, nego provimento ao apelo ministerial e 
dou provimento ao de A. A. S. para absolvê-lo, nos termos do 
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fls. 287/291 
– grifos do original). 

 

  Assim decidindo a douta Turma Julgadora dissentiu do 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em dois 

aspectos: 

 
a) “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para 

embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, 

sob o crivo do contraditório” (STJ - REsp 751.760/MG, Rel. Ministro  

GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005, DJ 

14.11.2005 p. 400). 
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  RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO 
LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. 
CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. 
EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES 
MATÉRIA RESERVADA À APRECIAÇÃO EM SEDE DE 
REVISÃO CRIMINAL. 
  1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla 
defesa, em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas 
novas, surgidas na instrução processual, sob o crivo do 
contraditório, modifique-se a imputação dada ao agir do 
acusado. 
  2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir 
elementar da conduta imputada ao acusado, não contida na 
denúncia, que não agravava sua pena e, em perfeita 
observância ao art. 384, caput, do Código de Processo Penal, 
abriu prazo para a Defesa manifestar-se, não havendo falar em 
aditamento da denúncia. 
  3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base 
exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão 
recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, 
carecendo a matéria do indispensável prequestionamento 
viabilizador do recurso especial. 
  4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao 
art. 157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada 
sua inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o 
inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os 
depoimentos dos policiais civis. 
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  5. Entretanto, a verificação da procedência de tal 
alegação implica, necessariamente, no reexame da matéria 
fático-probatória constante dos autos, impossível na via estreita 
do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. 
Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado ao ajuizamento de 
revisão criminal perante o Tribunal a quo. 
  6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente 
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja 
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas 
funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de 
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados 
em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e 
do STF. 
  7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, desprovido. 
(REsp 604815/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 26/09/2005, p. 438 – 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 01) 

 

 

 

 

 

b) “Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do 

traficante, em sua residência, durante o período noturno, não 
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constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de 

busca e apreensão.” (STF - HC 84772, Relatora  Min. ELLEN 

GRACIE, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 12-11-2004 PP-

00041 EMENT VOL-02172-02 PP-00336 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 

474-476)  

 
  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. 
  1. Ainda que o Ministério Público no interrogatório 
tenha se manifestado para formular perguntas, alegando 
pontos obscuros do interrogatório, após a fala da defesa, a 
abertura de vista novamente à defesa, para se manifestar por 
último, supre eventual vício existente no ato. 
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  2. A realização de dois interrogatórios demonstra que 
no procedimento foram dadas ao réu todas as oportunidades de 
se defender da acusação, efetivando a garantia da ampla defesa. 
  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. 
  4. A prática de crime anterior ao que se apura, com 
sentença definitiva, constitui maus antecedentes e, ao contrário 
da reincidência, não se apaga da vida do indivíduo após o 
decurso de cinco anos do cumprimento de sua pena. 
  5. A mácula sobre os antecedentes do agente, derivada 
de inúmeras condenações definitivas, desaconselha a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, porque não contribuiria para a reprovação do crime e 
sua ressocialização. 
  6. Ordem denegada. 
(HC 101.628/SP, Rel. Ministra JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA 
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008, 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02). 
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3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À VALIDADE 

DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS 

 
  A Suprema Corte já se pronunciou a respeito do tema, no 

sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em 

flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do 

contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais 

que realizaram o flagrante. Confira-se: 

 

  EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. PENAL. 
TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. 
   I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o 
entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato 
de o policial que participou das diligências ser ouvido como 
testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não 
revela suspeição ou impedimento. 
  II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o 
exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido. 
(Habeas Corpus nº 76557 – RJ, 2ª Turma, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, Rel. p. acórdão Min. CARLOS VELLOSO, j. 
04/08/1998, D.J.U. de 02/02/2001. 
 
  EMENTA: - Habeas corpus. 2. Paciente condenado 
como incurso no art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 
meses de reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. 
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Alegação de o réu ter sido condenado com base exclusiva em 
depoimento policial. 4. Nada existe nos autos que possa 
desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, 
confirmada no acórdão. Além da comprovação da 
materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de 
declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o 
contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar 
pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5. Habeas 
Corpus indeferido. 
(Habeas Corpus nº 77565 – SP, 2ª Turma, Rel. Min. NÉRI 
DA SILVEIRA, j. 29/09/1998, D.J.U. de 02/02/2001, p. 74). 

 

 

  A maciça orientação do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça é no mesmo sentido: 

 

  CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE 
DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO 
MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
  I. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo 
para embasar a condenação, principalmente quando tomados em 
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta 
Corte. 
  II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em 
outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga 
apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de 
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embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente 
para a venda. 
  III. Recurso desprovido. 
(REsp 751.760/MG, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 18.10.2005, DJ 14.11.2005 p. 400). 
 
  CRIMINAL. HC. CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL 
DE ARMAS E USO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM 
EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROPRIEDADE DO 
HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
  I. Hipótese em que ao paciente foram impostas penas pelas 
práticas dos delitos de porte ilegal de arma e uso de substância 
entorpecente, sendo, em sede de apelação ministerial, condenado por 
tráfico de drogas. 
  II. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo 
para embasar a condenação, principalmente quando tomados em 
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta 
Corte. 
  III. Maiores incursões a respeito das provas que 
embasaram a condenação do réu não podem ser feitas na via eleita. 
  IV. Ordem denegada. 
(HC 40.162/MS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 08.03.2005, DJ 28.03.2005 p. 301). 
 
  HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. AÇÃO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 
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  1. Estando provadas a materialidade do fato, bem como a 
autoria do delito, mormente por ter sido o agente surpreendido 
negociando a substância entorpecente, além de terem sido 
encontrados alguns papelotes da droga por debaixo de suas 
vestimentas, não há falar em ilegalidade qualquer no decreto 
condenatório, a ser sanada pela via do habeas corpus. 
  2. Posiciona-se a doutrina, bem como a jurisprudência deste 
Superior Tribunal, no sentido de que os depoimentos de policiais, 
devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à 
condenação. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 28.417/SP, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 
TURMA, julgado em 16.12.2004, DJ 06.02.2006 p. 326). 

 

  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE 
AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 
VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 
  1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no 
depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer 
forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não 
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos 
processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício 
das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de 
inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados 
em juízo, sob a garantia do contraditório. 
  2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas 
contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o 
princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao 
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âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do 
exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 30.776/RJ, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 03.02.2004, DJ 08.03.2004 p. 304). 
 
  HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. FLAGRANTE 
PREPARADO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRETENDIDO EXAME 
APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E 
VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO 
IDÔNEO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO MÁXIMO 
LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE 
INDICAM NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO. SENTENÇA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM 
INTEGRALMENTE FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
  1. O habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole 
constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de 
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por 
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o 
exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado 
exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo 
de conhecimento. 
  2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao 
juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo 
funcionar como meio probatório válido para fundamentar a 
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condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância 
do contraditório. 
  3. Não há falar em flagrante preparado, pois o crime 
tipificado no art. 12 da Lei 6.368/76 se consuma com a prática de 
qualquer uma das diversas condutas previstas no dispositivo, no 
caso, "ter em depósito" e "transportar", de caráter permanente, 
preexistentes à atuação policial. 
  4. Não há ilegalidade a ser sanada quanto à pena fixada pelo 
magistrado sentenciante, que a exasperou com fundamento nas 
expressivas quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas às 
graves conseqüências do crime no caso específico, o que de fato 
encontra amparo no art. 59 do Código Penal, uma vez que, 
atendendo à finalidade da Lei 6.368/76, que visa coibir o tráfico 
ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos 
para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da 
conduta. Precedentes desta Corte e do STF. 
  5. O Juízo sentenciante não está amarrado à quantidade de 
majorantes para fixar a fração de aumento da pena, tendo em vista 
que, havendo nos autos circunstâncias que indiquem a necessidade 
de exasperação da reprimenda – tais como a quantidade excessiva de 
agentes no concurso de pessoas (art. 18, III, da Lei 6.368/76) – a 
fração pode e deve ser elevada, contanto que devidamente justificada 
na sentença, servindo a mesma orientação para uma situação 
inversa. 
  6. De qualquer forma, respeitado o mínimo de 1/3 e o 
máximo de 2/3, optando o magistrado pela desproporcionalidade 
entre a quantidade de majorantes presentes no caso e a fração 
fixada, não se dispensa a motivação da decisão, seja para menor, seja 
para maior elevação da pena. No caso, o aumento da pena no 
máximo previsto no dispositivo, a despeito do reconhecimento de 
apenas uma majorante, foi acompanhado da adequada 
fundamentação, resultando razoável e proporcional às 
peculiaridades da espécie. 
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  7. Declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
na sessão de 23/2/2006 (HC 82.959/SP), a inconstitucionalidade 
incidental do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, que veda a progressão de 
regime nos casos de crimes hediondos e a eles equiparados, afastado 
restou o óbice à execução progressiva da pena. 
  8. Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, 
parcialmente concedida tão-somente para afastar a proibição da 
progressão do regime de cumprimento da pena imposta à paciente, 
cuja efetivação dependerá da análise, por parte do Juízo das 
Execuções Criminais, dos requisitos legais exigidos para a concessão 
do benefício. 
(HC 55.021/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 03.08.2006, DJ 04.09.2006 p. 
306). 
 
  CRIMINAL. HC. CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL 
DE ARMAS E USO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM 
EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROPRIEDADE DO 
HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
  I. Hipótese em que ao paciente foram impostas penas pelas 
práticas dos delitos de porte ilegal de arma e uso de substância 
entorpecente, sendo, em sede de apelação ministerial, condenado por 
tráfico de drogas. 
  II. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo 
para embasar a condenação, principalmente quando tomados em 
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta 
Corte. 
  III. Maiores incursões a respeito das provas que 
embasaram a condenação do réu não podem ser feitas na via eleita. 
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  IV. Ordem denegada. 
(HC 40162/MS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 08.03.2005, DJ 28.03.2005 p. 301). 

 

 

  Decisão como a ora recorrida, com o devido respeito, 

reforça a tese da denominada súmula vinculante, vez que 

contraria a jurisprudência das mais Altas Cortes do Brasil. 

 
 
 

3.1. DECISÃO PARADIGMA DO DISSÍDIO 

 

  No Recurso Especial 604.815-BA, a Colenda Quinta 

Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo Relatora a 

eminente Ministra LAURITA VAZ (julgado em 23/08/2005, D.J.U. de 

26/09/2005, p. 438), publicado na Revista Eletrônica do Superior 

Tribunal de Justiça – documento 01, proferiu a seguinte decisão, 

cuja ementa tem o seguinte teor: 

 

  “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO 
LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. 
CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE 
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PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. 
EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES 
MATÉRIA RESERVADA À APRECIAÇÃO EM SEDE DE 
REVISÃO CRIMINAL. 
  1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla 
defesa, em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas 
novas, surgidas na instrução processual, sob o crivo do 
contraditório, modifique-se a imputação dada ao agir do 
acusado. 
  2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir 
elementar da conduta imputada ao acusado, não contida na 
denúncia, que não agravava sua pena e, em perfeita 
observância ao art. 384, caput, do Código de Processo Penal, 
abriu prazo para a Defesa manifestar-se, não havendo falar em 
aditamento da denúncia. 
  3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base 
exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão 
recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, 
carecendo a matéria do indispensável prequestionamento 
viabilizador do recurso especial. 
  4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao 
art. 157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada 
sua inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o 
inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os 
depoimentos dos policiais civis. 
  5. Entretanto, a verificação da procedência de tal 
alegação implica, necessariamente, no reexame da matéria 
fático-probatória constante dos autos, impossível na via estreita 
do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. 
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Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado ao ajuizamento de 
revisão criminal perante o Tribunal a quo. 
  6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente 
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja 
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas 
funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de 
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados 
em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e 
do STF. 
  7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, desprovido.” 

 

  Transcreve-se, na íntegra, o relatório e o voto da 

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora: 

 

“RELATÓRIO 
  
  EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
  Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIO 
BARBOSA MAGALHÃES, com fundamento nas alíneas a e c do 
permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em sede de apelação. 
  Informam os autos que o Recorrente foi preso em 
flagrante, acusado de vender seis quilos e meio de maconha para 
co-réu, motivo pelo qual foi denunciado como incurso nos arts. 12 
e 14 da Lei n.º 6.368⁄76. 
  Encerrada a instrução, o Juízo de Direito da Comarca de 
Amélia Rodrigues⁄BA averiguou que na verdade o Recorrente fez 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

foi comprar a droga, e não vendê-la, razão pela qual, baixou o 
processo para a Defesa se manifestar nos termos do art. 384 do 
Código de Processo Penal. 
  Após manifestação da Defesa sobre a impossibilidade da 
mutatio libelli, e apresentadas as novas alegações finais, o Juízo 
monocrático julgou parcialmente procedente a denúncia para 
condenar o Recorrente à pena de quatro anos e seis meses de 
reclusão, em regime integral fechado, como incurso nos arts. 12 e 
18, inciso III, da Lei n.º 6.368⁄76. 
  Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, 
pugnando pela absolvição por falta de provas, pelo reconhecimento 
do crime do art. 16 da Lei n.º 6.368⁄76 ou, ainda, pela exclusão da 
agravante do art. 18, inciso III da Lei de Tóxicos, com a fixação da 
sanção no mínimo, substituída por pena alternativa. 
  O Tribunal baiano, contudo, negou provimento ao apelo, 
em acórdão assim ementado: 

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO 
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - CANNABIS 
SATIVA. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E 
DESERÇÃO RECHAÇADAS. EXISTÊNCIA MATERIAL E 
AUTORIAS COMPROVADAS. MUTATIO LIBELLI 
PLENAMENTE CABÍVEL E SEM PREJUÍZOS. PROVA 
INDICIÁRIA SÓLIDA, SEM DISCREPÂNCIA E SEM 
MÁCULA. IMPOSSIBLIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO 
DO DELITO CAPITULADO NO ART. 12 PARA O ART. 16. 
SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÕES 
MANTIDAS. IMPROVIMENTO DOS APELOS." (fl. 450) 

  
  Sustenta o Recorrente, nas razões do especial, ofensa aos 
arts. 384 e 386 do Código de Processo Penal, uma vez que "a 
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sentença deve guardar pela consonância - plena correlação - com 
o fato delituoso descrito na acusação, estando vedados pois, os 
julgamentos ultra petita, sob pena de violação na separação 
orgânica entre o órgão acusador e o órgão julgador" (fl. 470). 
  Defende, ainda, violação ao art. 157 do Código de 
Processo Penal, porque o julgamento foi feito com base exclusiva 
nas provas do inquérito policial, alegando que "a acusação não 
trouxe aos autos sequer uma prova concreta e robusta que 
ensejasse a condenação" (fl. 478), discorrendo longamente sobre os 
elementos de prova nos autos que apontam sua inocência. 
  Pugna, ao final, pela absolvição. 
  Contra-razões às fls. 508⁄510. 
  Admitido o recurso na origem, somente no tocante à 
alegada violação ao art. 384 do Código de Processo Penal, 
ascenderam os autos à apreciação desta Corte. 
  O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 
673⁄679, opinando pelo desprovimento do recurso. 
  É o relatório. 
 
EMENTA 
  
  RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. 
ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO. 
PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. 
EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS.  
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES 
MATÉRIA RESERVADA À APRECIAÇÃO EM SEDE DE 
REVISÃO CRIMINAL. 
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  1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla defesa, 
em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas novas, 
surgidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, 
modifique-se a imputação dada ao agir do acusado. 
  2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir elementar 
da conduta imputada ao acusado, não contida na denúncia, que não 
agravava sua pena e, em perfeita observância ao art. 384, caput, do 
Código de Processo Penal, abriu prazo para a Defesa manifestar-se, 
não havendo falar em aditamento da denúncia. 
  3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base 
exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão 
recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, 
carecendo a matéria do indispensável prequestionamento 
viabilizador do recurso especial. 
  4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao art. 
157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada sua 
inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o 
inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os 
depoimentos dos policiais civis. 
  5. Entretanto, a verificação da procedência de tal alegação 
implica, necessariamente, no reexame da matéria fático-probatória 
constante dos autos, impossível na via estreita do recurso especial, 
a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-
se, deve ser reservado ao ajuizamento de revisão criminal perante o 
Tribunal a quo. 
  6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente 
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em 
sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável 
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eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a 
garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 
  7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
desprovido. 
  

VOTO 
  
  EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
(RELATORA):  
  De início, no tocante à alegada ofensa aos art. 384 e 386 
do Código de Processo Penal, assevero fundar-se a insurgência na 
impossibilidade do Juízo de Primeiro Grau condenar o réu, ao final 
do processo, com base em conduta fática diversa da descrita na 
denúncia, diante do princípio da correlação. 
  Porém, ao contrário do concebido pelo Recorrente, o 
princípio, que visa assegurar a ampla defesa, em nada impede que 
diante de circunstâncias fáticas novas, surgidas na instrução 
processual, sob o crivo do contraditório, modifique-se a imputação 
dada ao agir do acusado. 
  Na espécie, o Magistrado reconheceu existir elementar da 
conduta imputada ao acusado não contida na denúncia, qual seja, o 
Recorrente passou de vendedor a adquirente da substância 
entorpecente, e, em perfeita observância ao art. 384, caput, do 
Código de Processo Penal, abriu prazo para a Defesa manifestar-se. 
  É a hipótese dos autos mutatio libelli sem aditamento da 
denúncia, porquanto a nova definição jurídica do fato não importou 
em agravamento da pena, desse modo, correto o procedimento do 
Juízo monocrático, não havendo falar em necessidade de baixar os 
autos para aditamento da denúncia. 
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  Por fim, observa-se que a suposta nulidade do julgamento, 
feito com base exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida 
no acórdão recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos 
declaratórios, carecendo a matéria do indispensável 
prequestionamento viabilizador do recurso especial. Por 
conseguinte, aplica-se, na espécie, as Súmulas n.os 282 e 356 do 
STF e 211 deste Tribunal Superior. 
  De qualquer modo, o que pretende o Recorrente, ao alegar 
violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, é sua absolvição, 
sob o argumento de que a confissão do co-réu o inocentou, e, 
também, sob a alegação de não serem válidos os depoimentos dos 
policiais. 
  Entretanto, a análise da insurgência implica aprofundado 
exame do conjunto probatório colhido nos autos, o que, como é 
sabido, refoge aos limites do recurso especial, a teor do disposto na 
Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado 
ao ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 
  Ademais, a jurisprudência desta Colenda Corte, em 
perfeita consonância com a do Excelso Pretório, já pacificou o 
entendimento de que não é nula a condenação amparada apenas no 
depoimento de policiais, sobretudo quando prestados em juízo, sob 
a garantia do contraditório. 
  Os policiais não se encontram legalmente impedidos de 
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória 
tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, 
tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória. 
  Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do 
Supremo Tribunal Federal, litteris: 

"Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 
12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de reclusão, 
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em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. Alegação de o 
réu ter sido condenado com base exclusiva em depoimento 
policial. 4. Nada existe nos autos que possa desabonar os 
depoimentos dos policiais, invocados na sentença, 
confirmada no acórdão. Além da comprovação da 
materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de 
declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o 
contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar 
pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5. Habeas 
Corpus indeferido." (HC 77.565⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 02⁄02⁄2001.) 
  
"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA 
POLICIAL. PROVA: EXAME.  
I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no 
sentido de que não há irregularidade no fato de o policial 
que participou das diligências ser ouvido como testemunha. 
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela 
suspeição ou impedimento.  
II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o 
exame aprofundado da prova.  
III. - H.C. indeferido." (HC 76.557⁄RJ, 2ª Turma, Rel. Min. 
MARCO AURÉLIO, DJ de 02⁄02⁄2001.) 

  
  Em consonância com a orientação do Pretório Excelso é a 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como se vê: 

"CRIMINAL. HC. CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL DE 
ARMAS E USO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE 
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POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA 
TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 
IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. 
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
I. Hipótese em que ao paciente foram impostas penas pelas 
práticas dos delitos de porte ilegal de arma e uso de 
substância entorpecente, sendo, em sede de apelação 
ministerial, condenado por tráfico de drogas. 
II. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo 
para embasar a condenação, principalmente quando 
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes 
do STF e desta Corte. 
III. Maiores incursões a respeito das provas que embasaram 
a condenação do réu não podem ser feitas na via eleita. 
IV. Ordem denegada." (HC 40.162⁄MS, 5ª Turma,  Rel. Min. 
GILSON DIPP, DJ de 28⁄03⁄2005.) 
  
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, 
CAPUT, C⁄C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368⁄76. 
CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. 
I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de 
fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se 
devidamente motivada, com apoio no acervo probatório 
colhido na instrução criminal. (Precedentes). 
II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao 
depoimento de policiais. (Precedentes). 
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III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à 
almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do 
material cognitivo. (Precedentes). 
Habeas corpus denegado." (HC 34.881⁄SP, 5ª Turma, Rel. 
Min. FELIX FISCHER, DJ de 03⁄11⁄2004.) 

  
  Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na 
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 
  É o voto.” (grifos do original). 

 

3.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 
  Para o v. Acórdão hostilizado:  

  
  “O apelo da defesa merece prosperar.  
 
  É que, embora a materialidade venha estampada no auto de 
exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação (fls. 14) e 
laudos periciais (fls. 74/75 e 78). quanto à autoria, as provas 
amealhadas não se revelam suficientes para amparar a condenação.  
 
  Consta dos autos, que policiais abordaram o acusado em 
via pública e com ele apreenderam um papelote contendo cerca de 
5g de maconha. Em seguida, foram até sua residência onde 
encontraram o restante da droga escondida no quintal.  
 
  Além das drogas, foram apreendidos vários petrechos, tais 
como, balança de precisão, tesoura, embalagens plásticas.  
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  Interrogado, o apelante negou as acusações, asseverando 
que nada foi encontrado em seu poder e que não presenciou a busca 
domiciliar porque estava na viatura. Disse que o imóvel havia sido 
ocupado antes por outras pessoas que desconhece e que, na ocasião 
dos fatos, a casa também era habitada por sua mãe e o companheiro 
dela (fls. 124/128).  
 
  Os policiais disseram, em suma, que após a abordagem em 
via pública e apreensão da pequena quantidade de droga, foram até 
a residência onde, autorizados pelo suspeito, realizaram a busca 
domiciliar, ocasião em que encontraram o restante das drogas (fls. 
151/155 e 156/159).  
 
  Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada 
exclusivamente pelas declarações policiais, o que se revela 
insuficiente.  
 
  É que seus testemunhos tem qualificação e natureza 
diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, 
são a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as 
teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem 
ignorar a realidade fática.  
 
  O policial é o agente operacional da repressão e não depõe 
com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo 
inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as 
circunstâncias que apurou. são do próprio sistema repressor, dos 
quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva 
proteger” (fls. 287/289).  
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  Já o V. Aresto paradigma deixou assentado que: 

 

  “De qualquer modo, o que pretende o Recorrente, ao 
alegar violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, é sua 
absolvição, sob o argumento de que a confissão do co-réu o 
inocentou, e, também, sob a alegação de não serem válidos os 
depoimentos dos policiais. 
  Entretanto, a análise da insurgência implica aprofundado 
exame do conjunto probatório colhido nos autos, o que, como é 
sabido, refoge aos limites do recurso especial, a teor do disposto na 
Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado 
ao ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 
  Ademais, a jurisprudência desta Colenda Corte, em 
perfeita consonância com a do Excelso Pretório, já pacificou o 
entendimento de que não é nula a condenação amparada apenas no 
depoimento de policiais, sobretudo quando prestados em juízo, sob 
a garantia do contraditório. 
  Os policiais não se encontram legalmente impedidos de 
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória 
tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, 
tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória. 
  Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do 
Supremo Tribunal Federal, litteris: 

"Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 
12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de reclusão, 
em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. Alegação de o 
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réu ter sido condenado com base exclusiva em depoimento 
policial. 4. Nada existe nos autos que possa desabonar os 
depoimentos dos policiais, invocados na sentença, 
confirmada no acórdão. Além da comprovação da 
materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de 
declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o 
contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar 
pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5. Habeas 
Corpus indeferido." (HC 77.565⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 02⁄02⁄2001.) 
  
"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA 
POLICIAL. PROVA: EXAME.  
I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no 
sentido de que não há irregularidade no fato de o policial 
que participou das diligências ser ouvido como testemunha. 
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela 
suspeição ou impedimento.  
II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o 
exame aprofundado da prova.  
III. - H.C. indeferido." (HC 76.557⁄RJ, 2ª Turma, Rel. Min. 
MARCO AURÉLIO, DJ de 02⁄02⁄2001.) 

  
  Em consonância com a orientação do Pretório Excelso é a 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como se vê: 

"CRIMINAL. HC. CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL DE 
ARMAS E USO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA 
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TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 
IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. 
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
I. Hipótese em que ao paciente foram impostas penas pelas 
práticas dos delitos de porte ilegal de arma e uso de 
substância entorpecente, sendo, em sede de apelação 
ministerial, condenado por tráfico de drogas. 
II. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo 
para embasar a condenação, principalmente quando 
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes 
do STF e desta Corte. 
III. Maiores incursões a respeito das provas que embasaram 
a condenação do réu não podem ser feitas na via eleita. 
IV. Ordem denegada." (HC 40.162⁄MS, 5ª Turma,  Rel. Min. 
GILSON DIPP, DJ de 28⁄03⁄2005.) 
  
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, 
CAPUT, C⁄C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368⁄76. 
CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. 
I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de 
fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se 
devidamente motivada, com apoio no acervo probatório 
colhido na instrução criminal. (Precedentes). 
II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao 
depoimento de policiais. (Precedentes). 
III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à 
almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do 
material cognitivo. (Precedentes). 
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Habeas corpus denegado." (HC 34.881⁄SP, 5ª Turma, Rel. 
Min. FELIX FISCHER, DJ de 03⁄11⁄2004.) 

  
  Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na 
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” 

 

  É nítido o perfeito paralelismo entre a hipótese dos autos 

e a versada no V. julgado trazido à colação. Nas duas situações, 

discute-se a respeito do valor probante dos depoimentos de policiais: 

 
  Para a decisão recorrida: 

  “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi 
amparada exclusivamente pelas declarações policiais, o que se 
revela insuficiente” (fls. 288).  

 

  Enquanto para a paradigma: 

  “Ademais, a jurisprudência desta Colenda Corte, em 
perfeita consonância com a do Excelso Pretório, já pacificou o 
entendimento de que não é nula a condenação amparada 
apenas no depoimento de policiais, sobretudo quando prestados 
em juízo, sob a garantia do contraditório. 
  Os policiais não se encontram legalmente impedidos de 
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. 
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Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de 
inquestionável eficácia probatória.” 

 

  É óbvio que mais correto é o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

4 - “Cuidando-se de crime de natureza permanente, a 

prisão do traficante, em sua residência, durante o 

período noturno, não constitui prova ilícita. 

Desnecessidade de prévio mandado de busca e 

apreensão.” (STF - HC 84772, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, 

Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 12-11-2004 PP-00041 

EMENT VOL-02172-02 PP-00336 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 474-476)  
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  A Suprema Corte já se pronunciou a respeito do tema, 

conforme retro transcrito, no sentido de que não há ilegalidade na 

busca e apreensão realizada durante o período noturno, ainda que 

sem mandado, para apreensão de drogas e a consequente prisão do 

agente.  

 

  No mesmo sentido é a maciça orientação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

  CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
PORTE ILEGAL DE ARMA. NULIDADE. PRISÃO 
EFETIVADA NO PERÍODO NOTURNO. CRIME 
PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA 
PROLONGADO. DESNECESSIDADE DE MANDADO 
JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. 
  Hipótese em que se alega a ocorrência de nulidade na 
prisão em flagrante do paciente, pois esta teria sido efetivada 
no período noturno, em desacordo com os ditames 
constitucionais. 
  O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, o que 
enseja o prolongamento no tempo da flagrância delitiva, 
enquanto durar a permanência. Precedentes. 
  Sendo o delito de tráfico de entorpecentes crime 
permanente, resta configurado o flagrante, consoante o 
disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apto a 
ensejar a ação dos policiais, com a entrada no recinto onde o 
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ilícito esteja sendo praticado, independentemente da expedição 
de mandado judicial. 
  Ordem denegada. 
(HC 35.642/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 293). 
 
  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME 
DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE 
PRISÃO CUMPRIDO À NOITE. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO- 
OCORRÊNCIA. 
  1. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, o que 
enseja o prolongamento no tempo da flagrância delitiva, 
enquanto durar a permanência. 
  2. Tratando-se de crime permanente, não há se falar 
em ilegalidade por violação de domicílio por ter sido a prisão 
efetuada no período noturno na residência do Paciente, uma 
vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, 
autoriza a prisão em flagrante, seja durante o dia, seja durante 
a noite, independente da expedição de mandado judicial. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 31.514/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 296). 
 
  PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS 
CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CRIME 
PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - MANDADO 
JUDICIAL - DESNECESSIDADE. 
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  - Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza 
permanente, não há que se asseverar, em princípio, a 
ocorrência de prisão ilegal por falta de mandado de busca e 
apreensão. 
  - Ordem denegada. 
(HC 26.929/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 18/08/2003, p. 
226). 
 
  PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM  
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 
CRIME PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - 
MANDADO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. 
  - Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza 
permanente, não há que se asseverar, em princípio, a 
ocorrência de prisão ilegal por falta de mandado de busca e 
apreensão. 
  - De resto, o habeas corpus não se presta para a 
tentativa do minucioso exame do material cognitivo. 
  - Recurso desprovido. 
(RHC 13.242/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 
QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 
252). 
 
  HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE DROGA. CRIME 
PERMANENTE. FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO 
TEMPO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E 
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APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DE ACÓRDÃO. 
AUSÊNCIA DE MÁCULA. ORDEM DENEGADA. 
  1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, 
tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da 
Constituição da República, é condição absoluta de sua validade 
e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na 
definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de 
modo a certificar a realização da hipótese de incidência da 
norma e os efeitos dela resultantes. 
  2. Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida 
em relação necessária com as questões de direito e de fato 
postas na pretensão e na sua resistência, dentro dos limites do 
pedido, não se confundindo, de modo algum, com a simples 
reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação 
não raramente com fatos e juízos abstratos, inidôneos à 
incidência da norma invocada. 
  3. Da necessidade de fundamentação das decisões 
judiciais não decorre a obrigatoriedade da fundamentação do 
voto do magistrado vogal, que acompanha, na íntegra, o voto 
proferido pelo Relator do processo. 
  4. Tratando-se, como se trata, o crime de tráfico ilícito 
de entorpecentes, de delito de natureza permanente, cujo estado 
flagrancial se protrai no tempo, desnecessário se faz, à luz do 
inciso LXI do artigo 5º da Constituição da República, a 
expedição do respectivo mandado de busca e apreensão. 
  5. Ordem denegada. 
(HC 23.293/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
SEXTA TURMA, julgado em 29/10/2002, DJ 23/06/2003, p. 
448). 
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  PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME 
PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANDADO 
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 
  I – Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza 
permanente, não há que se asseverar, em princípio, a 
ocorrência de prisão ilegal por falta de mandado de busca e 
apreensão (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). 
  II – De resto, o habeas corpus não se presta para a 
tentativa do minucioso exame do material cognitivo. 
  Ordem denegada. 
(HC 18651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 273). 

 

4.1. DECISÃO PARADIGMA DO DISSÍDIO 

 

  No Habeas Corpus 101.628/SP, a Colenda Sexta Turma 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo Relatora a eminente 

DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG JANE SILVA (julgado 

em 21/10/2008, D.J.U. de 10/11/2008), publicado na Revista 

Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça – documento 02, 

proferiu a seguinte decisão, cuja ementa tem o seguinte teor: 

 
  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO. 
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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. 
  1. Ainda que o Ministério Público no interrogatório 
tenha se manifestado para formular perguntas, alegando 
pontos obscuros do interrogatório, após a fala da defesa, a 
abertura de vista novamente à defesa, para se manifestar por 
último, supre eventual vício existente no ato. 
  2. A realização de dois interrogatórios demonstra que 
no procedimento foram dadas ao réu todas as oportunidades de 
se defender da acusação, efetivando a garantia da ampla defesa. 
  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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  4. A prática de crime anterior ao que se apura, com 
sentença definitiva, constitui maus antecedentes e, ao contrário 
da reincidência, não se apaga da vida do indivíduo após o 
decurso de cinco anos do cumprimento de sua pena. 
  5. A mácula sobre os antecedentes do agente, derivada 
de inúmeras condenações definitivas, desaconselha a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, porque não contribuiria para a reprovação do crime e 
sua ressocialização. 
  6. Ordem denegada. 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio, transcreve-se o 

Relatório e o Voto da Culta Desembargadora: 

 

“RELATÓRIO 
  
  A EXMA. SRA. MINISTRA JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄MG) (Relator):  
  
  Trata-se de habeas corpus impetrado por meio de 
procurador legalmente habilitado em benefício de SÉRGIO 
EDUARDO FERREIRA – condenado à pena de quatro anos de 
reclusão, em regime inicialmente fechado, e a sessenta e seis dias-
multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal, como incurso 
nas iras do artigo 12 da Lei 6.368⁄1976 - no qual alegou suportar 
ilegal coação exercida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo em virtude da decisão que manteve sua condenação pela 
suposta prática do crime de tráfico de drogas, não obstante a 
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existência de nulidade no processo. Disse que, durante seu primeiro 
interrogatório, foi oportunizada à acusação a possibilidade de 
formular novas perguntas, em total desrespeito às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do 
devido processo legal. Acrescentou que a autoridade policial colheu 
as provas mediante invasão de domicílio, agindo mediante total 
arbitrariedade. Por fim, disse que faz jus à substituição de sua pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena-
base ao mínimo legal, eis que condenações anteriores há mais de 
cinco anos não configuram maus antecedentes. 
  O pedido de liminar foi indeferido, f. 34. 
  As informações foram devidamente prestadas pela 
autoridade apontada coatora, f. 50⁄52. 
  A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela 
denegação da ordem, f. 168⁄171. 
  É o relatório. 
  

VOTO 
  
  A EXMA. SRA. MINISTRA JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄MG) (Relator):  
  
  Analisei atentamente as razões da impetração, as 
informações prestadas, a documentação costada, o parecer do 
Ministério Público Federal e entendo que a ordem deve ser 
denegada pelos motivos que passo a expor: 
  Consta dos autos que o paciente foi condenado em 
primeira instância à pena de quatro anos de reclusão, em regime 
integralmente fechado, e a sessenta e seis dias-multa, fixado o valor 
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da unidade no mínimo legal, como incurso nas iras do artigo 12 da 
Lei 6.368⁄1976. 
  Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o 
qual foi parcialmente provido, tão-somente, para retirar o óbice à 
progressão de regime. 
  Daí o presente writ, em que o impetrante pretende a 
declaração de nulidade do processo por vício no interrogatório e 
pela invasão de domicílio do paciente. 
  Compulsando os autos, verificamos que o procedimento 
seguido foi aquele previsto na Lei 10.409⁄2003, com a realização de 
cada um dos seus atos, inclusive, com a feitura de dois 
interrogatórios. 
  No primeiro interrogatório de fato o Ministério Público fez 
reperguntas após a defesa, mas o magistrado não descuidou de 
permitir à defesa ter a palavra por último. 
  O interrogatório é o momento em que o acusado 
posiciona-se frente a frente com aquele que irá julgá-lo e tem a 
oportunidade processual de narrar a sua versão dos fatos. 
Oportunidade porque o contraditório não exige a sua efetiva 
participação, mas lhe garante a possibilidade de fazê-lo acaso 
queira e julgue proveitoso a sua defesa. 
  Nesse momento processual o réu pode contar a versão dos 
fatos que quiser e até mesmo calar-se, sem que o silêncio seja 
tomado em seu desfavor. 
  É no interrogatório que a autodefesa é exercida em sua 
plenitude, assim como, a ampla argumentação é assegurada também 
à defesa técnica. 
  Nesse caso específico, o paciente optou por falar ao juiz a 
versão dos fatos que conhecia, foram feitas perguntas sugeridas 
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pelas partes, conforme permite o artigo 188 do Código de Processo 
Penal, todavia, a acusação voltou a se manifestar após a defesa. 
  O Juiz em nome do princípio contraditório, em um 
processo que já não se faz mais apenas pela jurisdição, mas pelas 
partes em atuação simétrica de oportunidades processuais, permitiu 
a palavra ao Ministério Público e, na seqüência, abriu novamente à 
defesa a oportunidade de se manifestar por último. 
  Não verifico qualquer irregularidade nesse ato. Eis que ele 
simplesmente visou implementar a garantia do contraditório ao 
permitir o amplo debate entre as partes. 
  A autodefesa, faceta da garantia da ampla defesa, não se 
viu sufragada pelo debate das partes, eis que ainda era permitido ao 
paciente decidir por manter-se calado, sem qualquer prejuízo para 
si. 
  Ademais, após o recebimento da denúncia realizou-se 
novo interrogatório. Exatamente nos termos do procedimento 
previsto pela Lei 10.409⁄2003, radicalizando-se, assim, a efetivação 
da ampla defesa. 
  Absolutamente nenhum prejuízo foi ocasionado à defesa 
do paciente, pelo contrário, a realização de dois interrogatórios 
permitiu-lhe a efetivação das garantias do contraditório e da ampla 
defesa. 
  O crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, protrai 
a sua consumação no tempo, sendo assim, enquanto a droga 
estivesse sob o poder do paciente, estaria ele em situação de 
flagrância, porque cometendo o crime. Encontrando-se nessa 
situação, a polícia poderia ingressar em sua residência, mesmo à 
noite e sem mandado de prisão, isso porque, os agentes do Estado, 
nesse caso, agiram acobertados pela excepcionalidade do inciso XI 
do artigo 5º da Constituição da República, segundo o qual: 
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A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

  
  Nesse sentido a jurisprudência: 
  

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO. 
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL 
ENCERRADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME 
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO 
DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO 
INCARACTERIZADO. 
1. Não se conhece de pedido de habeas corpus, quando as 
matérias objeto da impetração não se constituíram em 
decisão da Corte de Justiça Estadual, pena de supressão de 
um dos graus de jurisdição (Constituição Federal, artigo 
105, inciso I, alínea "c"). 
2. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a 
alegação de constrangimento por excesso de prazo." 
(Súmula do STJ, Enunciado nº 52). 
3. A Constituição Federal, assegurando a inviolabilidade 
do domicílio (artigo 5º, inciso XI), não o faz de modo 
absoluto, inserindo, no rol das exceções à garantia, o caso 
de flagrante delito. 
4. Em se cuidando de tráfico ilícito de entorpecentes, 
delito de natureza permanente, protrai o estado de 
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flagrância, a conseqüencializar a desnecessidade de 
mandado judicial em caso de flagrante delito. 
5. Ordem conhecida, em parte, e denegada, julgando 
prejudicada a alegação de excesso de prazo. (STJ – HC 
40056⁄SP – Hamilton Carvalhido – DJ 05⁄09⁄05, p. 493). 
  
CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE 
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. 
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 
I. Hipótese em que se sustenta a nulidade do acórdão que 
manteve a condenação do paciente, ao argumento de que a 
prova colhida seria ilícita, posto que sua obtenção teria 
ocorrido com invasão de domicílio e à noite. 
II. A Carta da República, em seu art. 5º, inciso XI, 
assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as 
hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de 
socorro ou determinação judicial. 
III. Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja 
permanência lhe é própria, podem os agentes públicos 
adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de 
mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação 
delituosa. Precedentes. 
IV. Ordem denegada. (STJ – HC 39082⁄RS – Relator 
Ministro Gilson Dipp – DJ 07⁄03⁄05, p. 311). 
  
PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS 
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CRIME 
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PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - 
MANDADO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. 
- Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de 
natureza permanente, não há que se asseverar, em 
princípio, a ocorrência de prisão ilegal por falta de 
mandado de busca e apreensão.  
- Ordem denegada. (HC 26.929⁄RR, 5ª Turma Rel. Min. 
JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18⁄08⁄2003.) 
  
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME 
PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 
I – Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de 
natureza permanente, não há que se asseverar, em 
princípio, a ocorrência de prisão ilegal por falta de 
mandado de busca e apreensão (Precedentes do Pretório 
Excelso e do STJ). 
II – De resto, o habeas corpus não se presta para a 
tentativa do minucioso exame do material cognitivo. 
Ordem denegada. (HC 18.651⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, DJ de 30⁄09⁄2002; LEXSTJ 158⁄308.). 

  
  No que tange à fixação da pena, vejo que a sentença 
monocrática sopesou os antecedentes do paciente como maus ao 
fundamento de que contra ele existiam inúmeras condenações 
pretéritas definitivas, f. 105. 
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  Na oportunidade o juiz mencionou a folha dos autos em 
que se podiam verificar as mencionadas condenações com trânsito 
em julgado. 
  Cuidou ainda o juiz de justificar que não aplicaria a 
agravante da reincidência sobre a pena porque já havia transcorrido 
lapso superior a cinco anos entre o cumprimento da pena dos 
crimes pretéritos e a prática do novo delito. 
  Não há reparo a ser feito, eis que a prática de ilícito 
anterior ao crime que se examina, com condenação definitiva, 
macula realmente os antecedentes do paciente e, ao contrário da 
reincidência, que perde seu efeito após o decurso de cinco anos do 
cumprimento da pena, os antecedentes não se apagam da vida do 
indivíduo. 
  Nesse sentido: 
  

CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
DOSIMETRIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM 
JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO 
COMO MAUS ANTECEDENTES E NÃO COMO 
REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS 
DO CRIME. PERSONALIDADE DO RÉU. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
I.É viável o exame da dosimetria da pena por meio de 
habeas corpus, devido a eventual desacerto na 
consideração de circunstância ou errônea aplicação do 
método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e 
prejuízo ao réu – hipótese dos autos. 
II - Hipótese em que as sentenças transitadas em 
julgado não mais poderiam ser consideradas para fins 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

de agravamento da pena pela reincidência, conforme 
efetuado em primeiro grau, pois ultrapassado o 
período de cinco anos estabelecido pelo art. 64, I, do 
Código Penal, devendo ser apenas considerados como 
maus antecedentes. (Grifamos). 
III.Evidenciado que o Julgador monocrático, para 
fundamentar o acréscimo na pena-base, considerou a 
personalidade do acusado, voltada para a prática 
criminosa, e o fato dele ostentar comportamento social 
manifestamente incompatível com a normalidade, 
subsistindo em função do tráfico, bem como a alta 
probabilidade de ganho fácil, que teria servido de 
motivação para o crime, não se pode fixar a pena-base no 
mínimo legal. 
IV. Deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a 
sentença monocrática, tão-somente quanto à dosimetria da 
reprimenda, a fim de que outra seja prolatada, afastando a 
agravante genérica da reincidência. 
V. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do 
Relator. (STJ – HC 69889⁄RS – Relator Ministro Gilson 
Dipp – DJ 12⁄03⁄07, p. 301). 
  
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA 
PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM 
TRÂNSITO EM JULGADO.  DECURSO 
QÜINQÜENAL. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO 
ART. 64, INCISO I, DO CP. UTILIZAÇÃO COMO 
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 
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1. Não há falar, na espécie, em violação ao art. 59, do 
Código Penal, porquanto o Juízo da condenação, ao 
elevar a pena-base acima do mínimo legal, amparou-se 
na reprovabilidade da conduta do Réu e no seu 
antecedente desfavorável, decorrente de sentença 
condenatória transitada em julgado que, em virtude do 
período depurador de cinco anos estabelecido pelo art. 
64, inciso I, restou incapaz de constituir reincidência. 
Precedentes do STF. 
2. Divergência jurisprudencial não demonstrada, diante da 
ausência de similitude fática entre o aresto vergastado, que 
fundamenta os maus antecedentes em condenação 
transitada em julgado há mais de cinco anos - o que, por si 
só, já afasta qualquer possibilidade de violação ao 
princípio da inocência -, e o acórdão paradigma, que 
considera não ser possível a agravação da pena-base em 
face, apenas, da existência de inquérito policial. 
3. Recurso não conhecido. (STJ – REsp 588989⁄SP – 
Relatora Ministra Laurita Vaz – DJ 18⁄10⁄04, p. 325). 
(Grifamos). 

  
  Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos vejo que, embora não haja restrição legal 
derivada tão-somente da natureza hedionda do delito de tráfico, 
praticado sob a égide da Lei 6.368⁄1976, in casu, a medida não se 
mostra recomendável, eis que os antecedentes do paciente são 
maculados e a substituição não serviria para reprovar o crime e 
ressocializar o agente. 
  Vejamos: 
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HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. ART. 12 DA LEI 6.368⁄76. CAUSA 
DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 
4º, DA LEI 11.343⁄06. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. 
RETROATIVIDADE. APLICABILIDADE NA ESPÉCIE. 
REQUISITOS SUBJETIVOS. MAUS ANTECEDENTES. 
NÃO PREENCHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR 
NO MESMO TIPO DE DELITO. EXTINÇÃO HÁ MAIS 
HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE DE 
CONSIDERAÇÃO COMO ANTECEDENTES 
CRIMINAIS. NEGATIVA DE MITIGAÇÃO 
JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. 
1. Em que pese ter decorrido o prazo previsto no art. 64, I, 
do Código Penal, a condenação anterior, pela mesma 
espécie de delito, é justificativa suficiente para a negativa 
de diminuição da sanção com base no previsto no art. 33, § 
4º, da novel Lei 11.343⁄06. 
APLICAÇÃO DA PENA. NARCOTRÁFICO. 
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368⁄76. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072⁄90. SUPERVENIÊNCIA DA 
LEI 11.464⁄06. ADMISSIBILIDADE DA PERMUTA. 
PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS QUE NÃO SE MOSTRAM DE TODO 
FAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO DA BENESSE  
FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE. 
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1. Após a declaração de inconstitucionalidade, pelo 
Supremo Tribunal Federal, do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072⁄90, 
que vedava a progressão de regime nos casos de crimes 
hediondos e a eles equiparados, afastando o óbice à 
execução progressiva da pena, e tendo em conta a 
superveniência da edição e entrada em vigor da Lei 
11.343⁄06, perfeitamente possível a substituição da 
reprimenda reclusiva por restritivas de direitos nos delitos 
cometidos na vigência da Lei n. 6.368⁄76, quando 
atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 
2. Encontrando-se a negativa de substituição fulcrada 
não somente na gravidade genérica do crime cometido 
- equiparado à hediondo - mas também nos 
antecedentes da paciente, considerados desfavoráveis, 
inviável acoimar de flagrantemente ilegal a decisão que 
entendeu não preenchidos os requisitos subjetivos 
exigidos pelo art. 44 do Código Penal. 
3. Ordem denegada. (STJ – HC 97007 – Relator Ministro 
Jorge Mussi – DJe 04⁄08⁄08). (Grifamos). 

  
  Posto isso, denego a ordem. 
  É como voto” (grifos do original). 
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4.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 
 

  Para o acórdão recorrido: 

 

  “Ademais, há que se considerar que os relatos policiais 
revelam a ilegalidade da busca domiciliar conduzida na madrugada, 
sem qualquer respaldo legal, que importou em violação de norma 
constitucional e processual, quais sejam:  
.  .  
(I) "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por 
determinação judicial' (Constituição Federal, art. 5°, inciso XI);  
 
(II) "quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar 
pessoa/mente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição 
de mandado" (Código de Processo Penal, art. 241).  
 
  E não há que se falar que no crime permanente dispensa-se 
o mandado judicial de busca domiciliar, pois a ilicitude aqui 
antecede a apreensão da droga e está consubstanciada no ingresso 
dos policiais em casa alheia” (fls. 290/291).  

 

  Enquanto para o paradigma: 

 

  “O crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, 
protrai a sua consumação no tempo, sendo assim, enquanto a droga 
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estivesse sob o poder do paciente, estaria ele em situação de 
flagrância, porque cometendo o crime. Encontrando-se nessa 
situação, a polícia poderia ingressar em sua residência, mesmo à 
noite e sem mandado de prisão, isso porque, os agentes do Estado, 
nesse caso, agiram acobertados pela excepcionalidade do inciso XI 
do artigo 5º da Constituição da República, segundo o qual: 
  

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

  
  Nesse sentido a jurisprudência: 
  

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO. 
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL 
ENCERRADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME 
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO 
DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO 
INCARACTERIZADO. 
1. Não se conhece de pedido de habeas corpus, quando as 
matérias objeto da impetração não se constituíram em 
decisão da Corte de Justiça Estadual, pena de supressão de 
um dos graus de jurisdição (Constituição Federal, artigo 
105, inciso I, alínea "c"). 
2. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a 
alegação de constrangimento por excesso de prazo." 
(Súmula do STJ, Enunciado nº 52). 
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3. A Constituição Federal, assegurando a inviolabilidade 
do domicílio (artigo 5º, inciso XI), não o faz de modo 
absoluto, inserindo, no rol das exceções à garantia, o caso 
de flagrante delito. 
4. Em se cuidando de tráfico ilícito de entorpecentes, 
delito de natureza permanente, protrai o estado de 
flagrância, a conseqüencializar a desnecessidade de 
mandado judicial em caso de flagrante delito. 
5. Ordem conhecida, em parte, e denegada, julgando 
prejudicada a alegação de excesso de prazo. (STJ – HC 
40056⁄SP – Hamilton Carvalhido – DJ 05⁄09⁄05, p. 493). 
  
CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE 
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. 
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 
I. Hipótese em que se sustenta a nulidade do acórdão que 
manteve a condenação do paciente, ao argumento de que a 
prova colhida seria ilícita, posto que sua obtenção teria 
ocorrido com invasão de domicílio e à noite. 
II. A Carta da República, em seu art. 5º, inciso XI, 
assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as 
hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de 
socorro ou determinação judicial. 
III. Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja 
permanência lhe é própria, podem os agentes públicos 
adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de 
mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação 
delituosa. Precedentes. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

IV. Ordem denegada. (STJ – HC 39082⁄RS – Relator 
Ministro Gilson Dipp – DJ 07⁄03⁄05, p. 311). 
  
PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS 
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CRIME 
PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - 
MANDADO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. 
- Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de 
natureza permanente, não há que se asseverar, em 
princípio, a ocorrência de prisão ilegal por falta de 
mandado de busca e apreensão.  
- Ordem denegada. (HC 26.929⁄RR, 5ª Turma Rel. Min. 
JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18⁄08⁄2003.) 
  
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME 
PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 
I – Se o paciente foi detido em estado de flagrância, 
mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de 
natureza permanente, não há que se asseverar, em 
princípio, a ocorrência de prisão ilegal por falta de 
mandado de busca e apreensão (Precedentes do Pretório 
Excelso e do STJ). 
II – De resto, o habeas corpus não se presta para a 
tentativa do minucioso exame do material cognitivo. 
Ordem denegada. (HC 18.651⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, DJ de 30⁄09⁄2002; LEXSTJ 158⁄308.). 
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  Em síntese, para a decisão recorrida:  “E não há que se 

falar que no crime permanente dispensa-se o mandado judicial de 

busca domiciliar, pois a ilicitude aqui antecede a apreensão da 

droga e está consubstanciada no ingresso dos policiais em casa 

alheia” (fls. 290/291). Enquanto para a paradigma: “O crime de 

tráfico de drogas é permanente, ou seja, protrai a sua 

consumação no tempo, sendo assim, enquanto a droga estivesse 

sob o poder do paciente, estaria ele em situação de flagrância, 

porque cometendo o crime. Encontrando-se nessa situação, a 

polícia poderia ingressar em sua residência, mesmo à noite e sem 

mandado de prisão, isso porque, os agentes do Estado, nesse 

caso, agiram acobertados pela excepcionalidade do inciso XI do 

artigo 5º da Constituição da República”.  

 

 

 

 

 

 

5. DO PEDIDO 
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  Ante o exposto, demonstrados os dissídios 

jurisprudenciais, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo 

seja deferido o processamento do presente recurso especial por essa 

Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

restabelecida a decisão de primeiro grau, que condenou A. A. DOS S. 

pelo delito previsto no artigo 12 da Lei nº 6.368/76; determinando-se, 

outrossim, ao Tribunal recorrido que julgue o mérito da apelação do 

Ministério Público. 

 

  São Paulo, 29 de março de 2011. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 

 

 

 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


