
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 113.467 - GO  (2019/0153418-5)     

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO

RECORRENTE : JOAO TEIXEIRA DE FARIA (PRESO)

ADVOGADOS : ANDERSON VAN GUALBERTO DE MENDONÇA  - GO031076 

 MARCOS MACIEL LARA  - GO045730 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

CORRÉU    : ANA KEYLA TEIXEIRA LOURENCO 

 EMENTA

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. 
BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. ELEMENTOS CONCRETOS 
AUTORIZADORES DA MEDIDA. NULIDADE DA DECISÃO 
AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste nulidade em decisão que apresenta descrição fática suficiente para 
embasar a decretação da prisão preventiva e, com base nesses mesmos 
elementos concretos, autoriza medida de busca e apreensão domiciliar.

2. Da manifestação do Juízo de 1º grau, é possível visualizar, antes da 
determinação das medidas cautelares, a referência a diversos elementos de 
prova a dar sustentação a indícios de autoria e materialidade dos crimes 
imputados ao paciente, provenientes de investigações realizadas pelo 
Ministério Público de diferentes Estados da Federação, e-mails de vítimas 
obtidos pela Força Tarefa do parquet de Goiás, bem como depoimentos 
colhidos pela autoridade policial.

3. Após a descrição das provas coligidas até então, adentrou-se na 
fundamentação específica de cada uma das cautelares, podendo ser 
visualizado, quanto à busca e apreensão, a menção não só ao dispositivo legal 
que norteia a medida, mas a toda a argumentação anteriormente desenvolvida, 
da qual se extraem as fundadas razões autorizadoras indicadas pelo art. 240, § 
1º, do CPP.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Ressalvou entendimento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Os Srs. Ministros 
Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti 
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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 Brasília (DF), 03 de dezembro de 2019 (Data do Julgamento).

MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Presidente

MINISTRO NEFI CORDEIRO 
Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 113.467 - GO (2019/0153418-5)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
RECORRENTE : JOAO TEIXEIRA DE FARIA (PRESO)
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371 
   ALEX ARAÚJO NEDER  - GO010501 
   RENATO MARQUES MARTINS  - SP145976 
   LUISA MORAES ABREU FERREIRA  - SP296639 
   GIOVANA DUTRA DE PAIVA  - SP357613 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por JOAO TEIXEIRA DE 

FARIA, conhecido como João de Deus, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás 

que denegou o writ de origem, assim ementado  (fl. 242):

Posse de arma de fogo. Busca domiciliar. Habeas corpus. Preliminar de 
incompetência. Busca domiciliar. Fundadas razões. 1 - O conhecimento do Habeas 
Corpus nº 5612504-48 tornou prevento a 2a Câmara Criminal e o relator para a 
respectiva ação penal, além de outras eventuais ações de impugnação. 2 - A decisão 
que autorizou a medida não tem por  fundamento "apenas" os dispositivos legais, mas 
também motivos de fato reveladores de fundadas razões que autorizaram a busca 
domiciliar. 3 - Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido pela 
conclusão.

Consta dos autos denúncia pela prática dos delitos previstos no art. 12, caput, e 16, 

parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, 

observado o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/1990.

Sustenta a defesa a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão 

domiciliar, sob o fundamento de que inexiste motivação válida.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso para anular a decisão e ver 

reconhecida a ilicitude das provas apreendidas.

Sem pedido liminar ou informações.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou improvimento 

do recurso ordinário.

É o relatório.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 113.467 - GO (2019/0153418-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
O recurso objetiva a anulação da decisão que determinou a busca e apreensão 

domiciliar, sob o argumento de falta de fundamentação válida.

A decisão do juízo de 1º grau está assim fundamentada (fls. 87/103, 119 e 131/132):

O Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil do Estado de Goiás, devidamente 
representados, ofereceram, separadamente, em 12/12/18, representações pela prisão 
preventiva e busca e apreensão de J.T.F.
Quanto aos pedidos formulados pela autoridade policial os representantes ministeriais 
opinaram pelo deferimento.
Diversos documentos foram colacionados em ambas representações e serão 
melhores vislumbrados na fundamentação desta decisão.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos autos, denota-se a imprescindibilidade da decretação da prisão 
preventiva, não sendo possível a concessão de liberdade provisória, com ou sem 
fiança, assim como das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de 
Processo Penal, as quais demonstram-se inadequadas e insuficientes (art. 310, II, do 
CPP), ao menos nesse momento, para obstar o comportamento descrito nas 
representações, inerente aos, apontados, indícios de delitos contra a 
dignidade sexual, em evidente ofensa à ordem pública.
Vale ressaltar que a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, deve estar 
fundada no fumus comissi delicti, ou seja, em indícios de autoria e prova da 
materialidade, bem como no periculum libertatis, que traduz qualquer das hipóteses 
previstas no art. 312, do Código de Processo Penal.
Quanto à autoria delitiva, há, ao menos nesta marcha, indícios de que o autuado 
tenha praticado os crimes em tela, o que se conclui pelo teor dos, diversos, 
depoimentos colhidos tanto pela autoridade policial quanta igualmente, pelos 
representantes do parque (por certo, sendo extrajudiciais, ainda sem o crivo do 
contraditório e ampla defesa).
[...]
Em princípio, ninguém deve ser recolhido à prisão sem ter contra si sentença 
condenatória transitada em julgado.
A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado, é espécie de medida 
cautelar, deve restringir-se a situações excepcionais, como aquelas elencadas nas 
hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal.
Sabe-se que no direito brasileiro a prisão é medida de exceção, sendo que a regra é o 
acusado responder o processo em liberdade, somente devendo ser preso após o 
trânsito em julgado de sentença condenatória em que se impôs pena privativa de 
liberdade.
[...]
Do mesmo norte, a materialidade, ao menos até este espeque, dos crimes 
encontra-se devidamente comprovada, consoante todos os depoimentos prestados no 
bojo das investigações extrajudiciais, que confirmam a sua prática conforme assente 
na iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.
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Desse modo, presentes o fumus deliciti e indícios suficientes de autoria, da conduta 
tipificada contra, em tese, crimes contra a dignidade sexual.
[...]
BUSCA E APREENSÃO
O Código de Processo Penal, no artigo 240 e seguintes, dispõe sobre a 
busca e apreensão, dentre elas, a busca e apreensão domiciliar.
Ex positis, com base nos fundamentos expostos, DETERMINO a realização de 
busca domiciliar na forma pretendida nos itens 4-7 às fls. 34/35.
O cumprimento desta, igualmente, deve ser feito com a máxima 
discrição/proporcionalidade.
Em caso de apreensão de material, deverá ser efetuado o devido encaminhamento 
para a destinação legal, prevista na legislação.
Expeçam-se mandados de busca e apreensão domiciliar, nos quais deverão constar 
expressamente a possibilidade, se estritamente necessário, de arrombamento de 
portas e portões. 

Por sua vez, colhe-se do acórdão sobre o tema (fl. 240):

No mérito, os impetrantes requereram a nulidade do mandado de busca e apreensão 
domiciliar, com a conseqüente declaração da ilicitude da prova, sustentando ausência 
de fundamentação idônea e apta para embasar a medida. Para tanto, recortaram do 
ato impugnado - tão somente - a sua conclusão, na qual a autoridade coatora apontou 
os dispositivos legais pertinentes.
Contudo, no ato impugnado, além da autorização para a busca e apreensão, a 
autoridade coatora também decretou a prisão preventiva do paciente, 
apresentando motivação fática suficiente de indícios da existência e autoria 
de diversos crimes imputados ao paciente (evento 1. fls. 19 e ss.). Logo, a 
decisão que autorizou a medida não tem por fundamento "apenas" os dispositivos 
legais, mas também motivos de fato reveladores de fundadas razões que autorizaram 
a busca domiciliar, para "colher qualquer elemento de convicção" (art. 240, § 1º, h, 
CPP).

Como se vê, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada salientando que na 

decisão impugnada houve descrição fática suficiente para embasar a decretação da prisão 

preventiva, bem como a medida de busca e apreensão domiciliar.

Nesse sentido, afirmou o juízo primevo que Os apontados delitos, ao que constam 

no prisma atual, por si sós, são graves do plano de vista abstrato e, até mesmo, pelo que 

se denotam das declarações colhidas em diversos Estados da Federação pelos 

Ministérios Públicos Estaduais (mídias audiovisuais anexadas à representação 

ministerial), gravidade concreta demonstrando, ao menos nesta fase embrionária, 

iteratividade nas condutas (fl. 105).

Com efeito, da manifestação do Juízo de 1º grau é possível visualizar, antes da 

determinação das medidas cautelares, a referência a diversos elementos de prova a dar 

sustentação a indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, 

provenientes de investigações realizadas pelo Ministério Público de diferentes Estados da 
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Federação, e-mails de vítimas obtidos pela Força Tarefa do Parquet de Goiás, bem como 

depoimentos colhidos pela autoridade policial, os quais serviram como fundamentos para a 

prisão preventiva e para a medida de busca e apreensão domiciliar.

Após a descrição das provas coligidas até então, adentrou-se na fundamentação 

específica de cada uma das cautelares, podendo ser visualizado, quanto à busca e apreensão, 

a menção não só ao dispositivo legal que norteia a medida, mas a toda a argumentação 

anteriormente desenvolvida, da qual se extraem as fundadas razões autorizadoras indicadas 

pelo art. 240, § 1º, do CPP.

Dessa forma, a alegação de ilegalidade, por ausência de fundamentação, não é 

passível de acolhimento. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 
DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NULIDADE. 
INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA 
ORIGEM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRORROGAÇÕES. 
NECESSIDADE COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE RESPALDO 
FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A busca e apreensão domiciliar encontra disciplina no art. 240, § 1º, do Código de 
Processo Penal, o qual dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando 
fundadas razões a autorizarem, [...].
7. No caso, verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os 
requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários 
concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que 
forneceram indícios da existência de associação criminosa integrada pelo ora 
paciente, destinada ao comércio ilícito de entorpecentes.
[...]
9. Habeas corpus não conhecido. (HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 
23/05/2019).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. 
ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.
1. O pedido de representação por busca e apreensão formulado pela 
autoridade policial foi fundamentado em diversas diligências investigatórias 
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e em elementos concretos que deram conta da suposta prática dos crimes de 
tráfico de drogas e de organização criminosa no imóvel objeto da diligência, 
motivo pelo qual não há como acolher a alegação de que o pleito não foi 
instruído "com base empírica a sustentá-lo".
2. O fato de o pedido de busca e apreensão haver sido formulado por e-mail não 
assinado eletronicamente não induz à conclusão de que a representação não poderia 
haver sido conhecida. Isso porque o pedido de busca e apreensão foi redigido 
mediante e-mail funcional da autoridade policial - portanto, perfeitamente 
identificável seu signatário -, de maneira que exigir sua autenticação digital ou 
considerá-lo "apócrifo" seria, na verdade, um formalismo desnecessário e 
injustificável.
3. Não macula a validade das provas obtidas por meio da referida medida o fato de 
não ter havido prévia manifestação do Ministério Público por ocasião do deferimento 
do segundo pedido de busca e apreensão. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o 
órgão ministerial já havia se manifestado pelo deferimento da medida de busca e 
apreensão formulada anteriormente. Segundo, a despeito de, num primeiro momento, 
não haver sido ouvida, a instituição nem sequer se insurgiu contra tal situação, do que 
se infere haver o Parquet concordado que a diligência se justificava e foi realizada de 
modo regular. Terceiro - e aqui reside o ponto mais importante -, a busca e 
apreensão pode ser determinada até mesmo de ofício pelo próprio Juiz - com 
ressalva deste relator -, conforme autorização expressa do art. 242 do Código de 
Processo Penal.
4. O fato de o Magistrado de primeiro grau haver deferido a realização da diligência 
de busca e apreensão no mesmo dia em que recebido o pedido não evidencia, de per 
si, nenhuma nulidade ou irregularidade. A entrega da prestação jurisdicional de forma 
célere se coaduna com o próprio princípio constitucional da razoável duração do 
processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º, mormente quando se trata de 
providência cautelar naturalmente urgente.
5. O Juiz de primeiro grau deferiu a medida de busca e apreensão em decisão 
concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da 
medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele 
momento, que indicavam fundadas razões a autorizar a nova decretação da medida 
para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais 
elementos de convicção, nos moldes em que expressamente autorizado pelo art.
240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal.
6. A descoberta, a posteriori, do possível envolvimento da recorrente na prática dos 
delitos inicialmente investigados decorreu de uma circunstância anterior concreta 
justificadora do cumprimento de medida de busca e apreensão na residência em que 
estava homiziado um dos investigados e de todas as investigações levadas a cabo até 
aquele momento, razão pela qual não há falar em "desvio de finalidade, motivo e 
pessoa e excesso na medida de busca e apreensão", ainda que a recorrente não 
fosse, a priori, objeto de investigação, nem estivesse mencionada no decreto que 
deferiu a medida.
[...]
13. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 93.498/SC, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 
21/05/2018).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em habeas corpus.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2019/0153418-5 PROCESSO ELETRÔNICO RHC 113.467 / GO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  201801613618  201801617230  5161976.41.2019.8.09.0000  516197641  
51619764120198090000

EM MESA JULGADO: 03/12/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NEFI CORDEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOAO TEIXEIRA DE FARIA (PRESO)
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371 

 ALEX ARAÚJO NEDER  - GO010501 
 RENATO MARQUES MARTINS  - SP145976 
 LUISA MORAES ABREU FERREIRA  - SP296639 
 GIOVANA DUTRA DE PAIVA  - SP357613 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
CORRÉU    : ANA KEYLA TEIXEIRA LOURENCO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas

CERTIDÃO

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

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Ressalvou entendimento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

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