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Resumo: A inviolabilidade do domicílio é constitucionalmente assegurada e não 
há controvérsia quanto a isso – a redação do art. 5º, XI, da Constituição Federal 
é inequívoca. Todavia, há exceções a essa inviolabilidade, sendo do nosso especial 
interesse as questões probatórias atinentes ao consentimento dos moradores, bem 
como aquelas relacionadas às hipóteses de flagrante delito. Recentemente, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu standards probatórios mais rígidos para o exame da 
legitimidade das ações policiais praticadas mediante ingresso em domicílio. Conforme 
o entendimento atual, as intituladas “fundadas razões” atreladas às hipóteses de 
flagrante delito deverão abranger uma necessidade de cessação imediata do crime, 
de sorte que nem toda situação flagrancial autorizará, automaticamente, o ingresso 
forçado em domicílio. Outrossim, alegações dos agentes públicos sobre consentimento 
do morador deverão ser acompanhadas de comprovação material, tendo a Corte 
estabelecido parâmetros objetivos para tanto. O atual entendimento do STJ parece 
tornar inviável a continuidade da aplicação da Súmula nº 70 do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ), comumente utilizada como fundamento para condenações 
exclusivamente lastreadas no depoimento judicial de policiais. A bem da verdade, o 
entendimento que se extrai da súmula em apreço há muito já se mostrava criticável, 
tanto pela perspectiva processual penal quanto pela criminológica. Assim, chega-se 
à conclusão de que o posicionamento consolidado pelo STJ enseja a inaplicabilidade 
da Súmula nº 70 no âmbito do TJRJ, deixando-se em aberto, inclusive, a possibilidade 
de revisões criminais em relação a condenações pretéritas com espeque na súmula 
em questão.

Palavras-chave: standards probatórios; inviolabilidade de domicílio; consentimento 
do morador; súmula nº 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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Abstract: The inviolability of the home is constitutionally assured and there is no 
controversy about it – the wording of art. 5, XI, of the Federal Constitution is unequivocal. 
However, there are exceptions to this inviolability, and of our special interest are the 
evidentiary issues concerning the consent of the residents, as well as those related 
to cases of flagrante delicto. Recently, the Superior Court of Justice (STJ) established 
stricter evidential standards for assessing the legitimacy of police actions carried out 
upon entering a home. According to the current understanding, the so-called “well-
founded reasons” related to flagrante delicto cases must include a need to immediately 
stop the crime, so that not every flagrant situation automatically authorizes a forced 
entry into a home. Furthermore, allegations by public agents regarding the consent 
of the inhabitant should be accompanied by material evidence, and the Court has 
established objective parameters for this. The current understanding of the STJ seems 
to make it unfeasible to continue applying Precedent nº 70 of the Court of Justice 
of Rio de Janeiro (TJRJ), commonly used as a basis for convictions exclusively based 
on the judicial testimony of police officers. The truth is that the understanding that 
is extracted from the precedent in question has long been criticized, both from a 
criminal procedural and criminological point of view. Thus, the conclusion is that the 
position consolidated by the STJ leads to the inapplicability of Precedent nº 70 within 
the scope of the TJRJ, leaving open the possibility of criminal reviews in relation to past 
convictions on the basis of the precedent in question.

Keywords: probative standards; inviolability of the home; consent of the occupant; 
Precedent nº 70 of the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro.

1. INTRODUÇÃO

 Há certas temáticas jurídicas afetas ao Direito Penal que, não obstante possuam 
um regramento legal e/ou constitucional, ainda assim suscitam divergências na doutrina 
e na jurisprudência. Dentre essas, sem dúvidas, incluem-se as questões jurídico-
probatórias e também criminológicas atinentes às ações policiais que culminam no 
ingresso desautorizado dos agentes de segurança no domicílio alheio.
 Se, por um lado, não há dúvidas quanto à inviolabilidade do domicílio, por 
outro, sabe-se que em diversos casos o Poder Judiciário legitima apreensões e prisões 
que ocorrem após policiais adentrarem no domicílio de outrem sem mandado judicial. 
Não se descura, é claro, que a própria Constituição Federal prevê algumas hipóteses 
de exceção à inviolabilidade do domicílio, notadamente aquela que se refere aos casos 
de flagrante delito. Igualmente, há ocasiões nas quais se alega que o próprio morador 
permitiu o ingresso policial, o que, a priori, legitimaria a ação policial.
 Destas breves linhas já seria possível pensar em algumas indagações: todo caso 
de flagrante delito necessariamente enseja um passe-livre para que os policiais entrem 
sem autorização no domicílio? Quais circunstâncias são aptas a justificar, ex ante, a 
suposição de que, efetivamente, há um delito em curso que precisa cessar mediante 
o ingresso desautorizado no domicílio?
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 Mais: quando se alegar que houve o consentimento do morador, quais elementos 
de prova serão necessários para que se considere essa anuência juridicamente legítima? 
A palavra dos agentes policiais, isoladamente, seria suficiente para isso? Em caso 
negativo, quais seriam os standards probatórios mínimos?
 A partir de uma análise da súmula nº 70 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, que trata do valor probatório dos depoimentos prestados por agentes 
policiais no curso de ações penais, bem como da atual jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça acerca das questões probatórias afetas ao tema que ora se coloca, 
pretende-se responder a todas essas indagações.

2. A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO:  
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

A inviolabilidade do domicílio é assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição 
Federal1. Em regra, entende-se por domicílio o local em que uma pessoa reside, 
podendo abranger um mero lugar de habitação no qual sejam desempenhadas relações 
íntimas e privadas, de cunho pessoal ou familiar. No campo do Direito Constitucional, 
o conceito de domicílio pode ser sintetizado como “todo lugar privativo, ocupado  
por alguém, com direito próprio e de maneira exclusiva, mesmo sem caráter definitivo 
ou habitual”2.

O ordenamento jurídico brasileiro é expresso ao estabelecer, constitucionalmente, 
a inviolabilidade do domicílio, que tem como base a proteção da intimidade e da 
privacidade do indivíduo. Nas palavras de José Afonso Silva3,

o art. 5º, XI, da Constituição consagra o direito do indivíduo ao aconchego 
do lar com sua família ou só, quando define a casa como o asilo inviolável 
do indivíduo. Aí o domicílio, com sua carga de valores sagrados que lhe dava 
a religiosidade romana. Aí também o direito fundamental da privacidade, da 
intimidade, que este asilo inviolável protege. O recesso do lar é, assim, o 
ambiente que resguarda a privacidade, a intimidade, a vida privada. 
(Grifou-se)

Para Jaime Herraiz Pagès e Raúl Díaz Sáez, o domicílio, em verdade, é o local 
mais importante na vida de um indivíduo, pois é onde desenvolverá sua vida cotidiana, 
razão pela qual deve estar protegido de qualquer tipo de interferência ou violação, 
resguardando-se, especialmente, o direito à privacidade4.

Tamanha é a importância de tal garantia que a inviolabilidade do domicílio se 
tornou um dos primeiros direitos a serem previstos pelas constituições, bem como 

1  Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “[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”.
2  Informativo nº 944 do Supremo Tribunal Federal.
3  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 437. 
4  Trata-se de trecho citado no voto do Exmo. Ministro Rogério Schietti nos autos do Habeas Corpus nº 598.051/SP, 6ª 
Turma do STJ, julgado em 02/03/2021: “un reducto inexpugnable sobre el que el individuo despliega su cotidianeidad, 
es probablemente el lugar más importante de su vida, su mayor tesoro… Por eso es inviolable… Por ello, se ha de 
garantizar al máximo, que cualquier injerencia o intrusión que se pueda producir esté rodeada de todas las garantías 
a nuestro alcance para proteger la intimidad y derechos de los moradores” (HERRAIZ PAGÈS, Jaime; DÍAZ SÁEZ, Raul. 
Diligencia de entrada y registro e inviolabilidad de domicilio. Barcelona: Aferre Editor S.L., 2020. E-book.).
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pelos tratados internacionais5. A título de exemplo, cita-se o artigo 11 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o qual dispõe que 
ninguém poderá ser alvo de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, 
incluindo seu domicílio6. No mesmo sentido versa o artigo 8º da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos7, bem como a Quarta Emenda à Constituição dos Estados 
Unidos da América8.

Não obstante toda a proteção conferida ao domicílio, a própria Constituição 
Federal brasileira admite a flexibilização da garantia da inviolabilidade do domicílio em 
situações excepcionais, ocasião em que se autoriza o ingresso por terceiro. 

A primeira hipótese de exceção diz respeito à ocorrência de flagrante delito. 
De plano, é importante destacar que, para nós, mesmo dentro dessas situações de 
exceção, nem toda hipótese de flagrante delito autorizará, automaticamente, a invasão 
ao domicílio, devendo ser demonstrada a sua imprescindibilidade no caso concreto9.

Sobre o tema, Luiz Carlos Valois se posiciona no sentido de que só estará 
permitido o ingresso nessas circunstâncias – de flagrante delito – quando houver risco 
a eventuais vítimas, ou seja, para evitar um mal maior. Nas suas palavras10,

[Q]uando a Constituição Federal estabeleceu que “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” (art. 5.º, XI), estava pretendendo 
equiparar o flagrante ao desastre, ou seja, pretendia que a quebra da 
inviolabilidade de domicílio só se desse para evitar um mal maior, para 
salvar uma suposta vítima, seja de crime ou de desastre.
Portanto, a construção, também do legislador ordinário, de que “nas infrações 
permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência” (art. 303 do CPP) só deveria permitir a exceção à inviolabilidade 
de domicílio quando esta fosse necessária para salvar a vítima, o que não 
acontece nos casos de crimes de tráfico de entorpecentes, os quais se 
constituem, como dito, em práticas consensuais. (Grifou-se)

5  Sobre o tema, destaca-se o seguinte trecho da doutrina: “Já por tal razão não é de se surpreender que a proteção 
do domicílio foi, ainda que nem sempre da mesma forma e amplitude atual, um dos primeiros direitos assegurados 
no plano das declarações de direitos e dos primeiros catálogos constitucionais.” MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo 
W.; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 401.
6  Artigo 11: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, 
em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.” 
7  Artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos: “Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida 
privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência”. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/
showarticle.asp?artID=536&lID=4. Acesso em: 02 jun. 2022.
8  “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 
and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” Tradução 
livre: “O direito do povo de estar seguro em suas pessoas, casas, papéis e propriedades, contra buscas e apreensões 
não razoáveis, não será violado, e nenhum mandado será emitido, mas por causa provável, apoiado por juramento 
ou afirmação e particularmente descrevendo o lugar a ser procurado, e as pessoas ou coisas a serem apreendidas.” 
Disponível em: https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-4/. Acesso em: 06 jun. 2022. No mesmo 
sentido dispõe a Constituição Espanhola em seu artigo 18, inciso 2º: “Ninguna entrada o registro podrá hacerse en 
él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Disponível em: https://app.
congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2. Acesso em: 02 jun. 2022.
9  Destaca-se que esse entendimento encontra divergências. A título de ilustração, nos reportamos a recente julgado 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual se entendeu de forma diversa: TJSP. Apelação Criminal nº 
1503215-65.2020.8.26.0047, Des. Farto Salles, 6ª Câmara Criminal, julgado em 18/11/2021.
10  VALOIS, Luís Carlos. O direito à prova violado nos processos de tráfico de entorpecentes. In: SCHECAIRA, Sérgio 
Salomão (org.). Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2014. p. 117.

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-4/
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2
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As outras duas hipóteses de exceção à regra da inviolabilidade do domicílio se dão 
por ocasião da ocorrência de desastres e quando for preciso prestar socorro a alguém 
que se encontre em necessidade de auxílio. Do mesmo modo, estará autorizado o 
ingresso em domicílio alheio nas hipóteses em que houver uma decisão judicial nesse 
sentido – todavia, mesmo que respaldada por mandado judicial, a diligência ainda terá 
certas limitações, destacando-se a necessidade de que seja cumprida à luz do dia11.

Por fim, e aqui se entra efetivamente no tópico principal deste artigo, pode-se 
falar em uma quinta exceção, esteada no consentimento do morador. Isto é, quando 
aquele que vive no domicílio franquear a entrada, podem os agentes públicos ingressar 
na residência para, por exemplo, realizar uma determinada diligência. 

Tal relativização, que a princípio parece até intuitiva, torna-se extremamente 
problemática quando cotejada a partir de um viés crítico às violações de direitos que 
ocorrem ao longo de ações repressoras por parte do Estado, notadamente por meio 
de forças policiais.

É que, como será visto adiante, em muitas situações nas quais a acusação alega 
ter havido um consentimento do morador, os elementos probatórios desse pretenso 
consentimento limitam-se exclusivamente à prova testemunhal produzida a partir dos 
depoimentos dos próprios agentes públicos que participaram da ação policial. Muito 
embora se acredite que esse problema seja frequente nas diversas regiões do Brasil, 
há uma peculiaridade no tratamento jurídico conferido pelo Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) a esse tipo de situação, intrinsecamente relacionada à Súmula nº 70 
elaborada pelo próprio Tribunal.

3. A EXCEÇÃO QUE VIROU REGRA: O INGRESSO DESAUTORIZADO 
DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO AMPARADO PELA SÚMULA Nº 70 
DO TJRJ E SUA REPERCUSSÃO NA RESPOSTA PENAL

Não são raros os casos que chegam às Câmaras Criminais do TJRJ nos quais se 
questiona a legalidade de ações policiais que culminaram em prisões ou apreensões 
de drogas. Em linhas gerais, vê-se o seguinte roteiro se repetir: os agentes policiais, 
alegando o recebimento de uma “denúncia anônima”, a identificação de “circunstâncias 
suspeitas” ou até mesmo o próprio consentimento do morador – sem qualquer elemento 
de comprovação além do seu próprio testemunho –, asseveram ter havido “fundadas 
razões” para o ingresso em domicílio alheio sem autorização judicial. 

Nesse cenário, assume protagonismo a Súmula nº 70 do TJRJ, cujo enunciado 
dispõe que “o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e 
seus agentes não desautoriza a condenação”. Editada em 2004, a súmula comumente 
é utilizada como fundamento de condenações criminais no Estado – especialmente 
quando se trata de delitos relacionados a (suposto) tráfico de drogas –, cujas únicas 
testemunhas, usualmente, são os próprios policiais atuantes na ação que culminou 
na prisão em flagrante.

11  “O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor 
que 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.” 
(Grifou-se). STJ. AgRg no HC nº 729.503/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 19/04/2022.
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Tal fato foi constatado por meio de levantamento realizado pela Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro. A Pesquisa sobre as sentenças judiciais por tráfico de drogas 
verificou que, em 62,23% dos processos analisados, o agente de segurança foi a única 
testemunha a ser ouvida durante a instrução12. Verificou-se, ainda, que, em 53,79% 
dos casos, a declaração do policial foi a principal prova valorada pelo juiz13.

Sob o fundamento de que os policiais são agentes públicos e, portanto, suas 
declarações gozariam de presunção de veracidade14, comumente o TJRJ mantém 
condenações lastreadas em provas obtidas mediante a violação de domicílio, unicamente 
com base no testemunho policial de que a incursão teria se dado de forma legal. 
Foi o que ocorreu, por exemplo, no julgamento da Apelação Criminal nº 0107013-
55.2020.8.19.0001, cuja busca e apreensão efetuada na residência do acusado se  
deu a partir de uma “denúncia anônima” e, após, segundo exarado no julgado, 
mediante o (suposto) consentimento do morador. Destaca-se o seguinte trecho da 
ementa de julgamento15:

1) Nulidade do processo em razão da ilicitude da prova, obtida mediante violação 
de domicílio: incabível. Crime permanente. Prova lícita. Prescindibilidade do 
mandado de busca e apreensão. Agentes da lei motivados por informações 
prévias sobre as práticas criminosas desenvolvidas pelo apelante. No 
mérito. 1) Absolvição: Incabível. Autoria e materialidade positivadas por meio da 
prova oral, do auto de prisão em flagrante e dos laudos periciais. Policiais que 
apresentaram versões uniformes e coerentes quanto à dinâmica delitiva. 
Súmula 70 do TJRJ. (Grifou-se)

O mesmo ocorreu no julgamento da Apelação Criminal nº 0032738-
81.2013.8.19.0066, no qual se destacou que as testemunhas de acusação – policiais 
– “narraram os fatos de forma segura e coerente”16: 

No mérito, é induvidosa a autoria delitiva. O acusado se encontrava em 
flagrante delito por se tratar de crime permanente, motivo pelo qual 
os policiais, diante de denúncia anônima, se encontravam juridicamente 

12  RIO DE JANEIRO (Estado). Defensoria Pública. Relatório Final: pesquisa sobre as sentenças judiciais por tráfico de 
drogas na cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro. Coordenação: Carolina Dizimidas Haber. Rio de Janeiro: 
DPGERJ, [2018]. Acesso em: 09 abr. 2022.
13  Ibidem.
14  “Ausência de provas a infirmar as declarações dos agentes estatais de segurança, que possuem presunção de 
veracidade. Inteligência da súmula 70 deste sodalício”. TJRJ. Apelação Criminal nº 0267670-68.2020.8.19.0001, Desª. 
Suely Lopes Magalhães, 8ª Câmara Criminal, julgado em 25/05/2022. “A prova oral tomada dos Policiais Militares se 
reveste de força probatória, porquanto, guarda efetiva presunção de veracidade, servindo, inclusive, como lastro de 
condenação, consoante se pode denotar do enunciado da súmula nº 70, editado por este Egrégio Tribunal de Justiça 
Estadual”. TJRJ. Apelação Criminal nº 0000082-27.2020.8.19.0066, Des. Sidney Rosa da Silva, 7ª Câmara Criminal, 
julgado em 19/05/2022. “É de se ressaltar que, a palavra dos agentes estatais goza da presunção de veracidade, sendo 
certo que não foi trazido aos autos qualquer dado, que retirasse a credibilidade de seus depoimentos, encontrando-
se suas declarações respaldadas pelas demais provas do processo, pelo que há de se tomá-los como verdadeiros, 
não merecendo qualquer descrédito só por força da condição funcional. A Defesa, por sua vez, não produziu provas 
contundentes a respeito do alegado, uma vez que, como no caso em exame, a narrativa dos funcionários estatais foi 
corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, fazendo por incidir o enunciado nº 70 da súmula deste Egrégio 
Tribunal de Justiça”. TJRJ. Apelação Criminal nº 0014298-90.2014.8.19.0037, Desª. Elizabete Alves de Aguiar, 8ª 
Câmara Criminal, julgado em 18/05/2022. 
15  TJRJ. Apelação Criminal nº 0107013-55.2020.8.19.0001, Desª. Gizelda Leitão Teixeira, 4ª Câmara Criminal, julgado 
em 08/03/2022.
16  TJRJ. Apelação Criminal nº 0032738-81.2013.8.19.0066, Desª. Mônica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, 
julgado em 22/02/2022.
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autorizados a entrar na residência sem possuir prévio mandado judicial 
de busca e apreensão. Precedente do STJ. Acervo probatório que permite um 
juízo de censura. As testemunhas de acusação narraram os fatos de forma 
segura e coerente. Súmula 70 do TJRJ. (Grifou-se)

Estes são dois de vários possíveis exemplos17. Como se vê nestes e em outros 
casos, confere-se um sobrevalor à palavra do agente policial. Por conseguinte, malgrado 
não haja provas sólidas referentes à legitimidade do ingresso policial no domicílio, 
considera-a ação legítima, acarretando, ao final, uma condenação com base nas provas 
possivelmente ilegais que são obtidas no curso da diligência.

Tal entendimento, há alguns anos, vem sendo alvo de críticas, na medida em 
que o status de policial não se mostra uma circunstância que justifique prestígio 
diferenciado às declarações apresentadas. Ao revés, considerando os interesses pessoais 
e institucionais que possam existir por trás do depoimento dos agentes públicos, há 
de se levantar inclusive a possibilidade de que, a depender do caso, seus depoimentos 
sejam levados em consideração com certa reserva por parte do magistrado, até mesmo 
se cogitando da hipótese de não se aplicar o compromisso previsto no artigo 203 do 
Código de Processo Penal18.

Ora, especialmente em razão da política de segurança pública adotada no Rio de 
Janeiro no que se refere às ações policiais em locais de vulnerabilidade social, é plausível 
que se questione a validade de um entendimento sumular que confere exacerbado 
prestígio ao depoimento de agentes que possam vir a ter interesses particulares e 
institucionais no desfecho das ações penais nas quais atuaram na fase de investigação19. 

A título de exemplo, menciona-se a posição de Salo de Carvalho e Mariana 
Weigert20, que criticam o teor da Súmula nº 70 do TJRJ em artigo sobre o notório 
“caso Rafael Braga”, sentenciado à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de prisão 
pelo porte de 0,6g de maconha e 9,3g de cocaína:

17  A título de exemplo: Apelação Criminal nº 0018221-27.2020.8.19.0066, Des. José Acir Lessa Giordani, 2ª Câmara 
Criminal, julgado em 24/05/2022. Apelação Criminal nº 0188156-37.2018.8.19.0001, Des. Luiz Zveiter, 1ª Câmara 
Criminal, julgado em 24/05/2022. Apelação Criminal nº 0294973-57.2020.8.19.0001, Des. Carlos Eduardo Freire 
Roboredo, 3ª Câmara Criminal, julgado em 24/05/2022. Apelação Criminal nº 0042424-54.2020.8.19.0001, Desª. 
Gizelda Leitão Teixeira, 4ª Câmara Criminal, julgado em 24/05/2022. Apelação Criminal nº 0267670-68.2020.8.19.0001, 
Desª. Suely Lopes Magalhães, 8ª Câmara Criminal, julgado em 25/05/2022. Apelação Criminal nº 0000082-
27.2020.8.19.0066, Des. Sidney Rosa da Silva, 7ª Câmara Criminal, julgado em 19/05/2022. Apelação Criminal nº 
0141685-55.2021.8.19.0001, Des. Peterson Barroso Simão, 5ª Câmara Criminal, julgado em 12/05/2022. Apelação 
Criminal nº 0030613-33.2019.8.19.0066, Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, 6ª Câmara Criminal, julgado 
em 03/05/2022. 
18  Artigo 203 do Código de Processo Penal: “A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade 
do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, 
lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com 
qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
possa avaliar-se de sua credibilidade”.
19  Nesse cenário o Juiz de Direito André Nicolitt afirma que “esse quadro se agrava com os recorrentes episódios de 
desvios de função que são revelados pelas investigações atuais, que demonstram que as más condutas existem em 
qualquer ramo, não se podendo admitir a mera possibilidade de que a condenação de alguém seja fruto de uma estória 
inventada para atingir uma meta administrativa ou mesmo uma satisfação pessoal”. E prossegue: “se tivermos que 
analisar friamente o peso dos depoimentos dos policiais em relação a suas ocorrências, tenderíamos a dizer que eles 
gozam de certa parcialidade, visto que é presumível que um profissional qualquer seja minimamente interessado no 
resultado prático de seu trabalho”. NICOLITT, André; BARILLI, Raphael. Standards de prova no direito: debate sobre a 
Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Boletim IBCCRIM, São Paulo, n. 302, v. 26, jan. 2018. p. 06-09.
20  CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. “Making a drug dealer”: o impacto dos depoimentos 
policiais e os efeitos da Súmula nº 70 do TJRJ na construção do caso Rafael Braga. Revista de Estudos Criminais, 
Porto Alegre, v. 17, n. 68, p. 45-77, jan./mar. 2018. p. 66.
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Não é irrelevante lembrar que os policiais, como agentes da lei que realizaram 
a abordagem e a prisão em flagrante, têm, inegavelmente, interesse em 
manter válida a sua narrativa. Sob pena, inclusive, de estarem vulneráveis 
aos procedimentos investigatórios de eventuais irregularidades nos campos 
administrativo e criminal. A questão é relevante e, por si só, problematizaria de 
forma contundente a absolutização da Súmula nº 70 do TJRJ. (Grifou-se)

Para além desta questão, também se verifica que o entendimento sumular 
é um risco aos princípios da presunção de inocência, da paridade de armas e do in 
dubio pro reo. Nas palavras das defensoras públicas Carla Lima e Lívia França21, a 
presunção de inocência, uma vez relacionada às liberdades individuais, possui maior 
valor quando colocada ao lado da presunção – relativa – de veracidade das palavras 
dos agentes policiais:

Com vistas a esse objetivo, considerando que o processo penal deve consagrar 
um processo de garantias em que, orientado pelo norte constitucional da 
presunção de inocência e o princípio acusatório como o eleito para a valoração 
da prova, observada a paridade de armas, deve o Estado-Acusação demonstrar a 
veracidade da acusação, não se pode admitir suficiente a prova consistente 
apenas nos depoimentos dos policiais, que guardam relevante interesse 
na afirmação da versão originariamente apresentada para justificar a 
prisão que tenham realizado, sob a justificativa do “flagrante delito”, 
cuja regularidade pretendem patentear. (Grifou-se)

No ponto, chama-se atenção especificamente para a questão da paridade de 
armas. Imagine-se uma hipótese de flagrante delito relacionado a tráfico de drogas, 
oriundo de um ingresso em domicílio ilegal realizado por agentes policiais em uma 
residência na qual somente vivem a pessoa que foi acusada e seus pais. De um lado, o 
Ministério Público, evidentemente, arrola como testemunhas de acusação os policiais 
que atuaram na diligência. De outro, a defesa possui como testemunhas do fato apenas 
os pais da pessoa acusada.

Deste exemplo hipotético, que guarda grandes contornos de realidade com os 
casos diuturnamente levados ao TJRJ, é possível perceber o grande desequilíbrio causado 
pelo entendimento extraído da Súmula nº 70. Enquanto o Ministério Público terá a seu 
favor uma prova que possui sobrevalor para o livre convencimento do magistrado, a 
defesa terá um subvalor da prova que irá produzir, na medida em que, por serem pais 
da pessoa acusada, as testemunhas defensivas serão ouvidas na chamada condição 
de “informante”, ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade previsto no 
art. 203 do Código de Processo Penal.

21  LIMA, Carla Vianna; FRANÇA, Livia. Não passarão!: observações sobre a opção política consagrada na Súmula 70 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em cotejo com julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
In: RIO DE JANEIRO (Estado) Defensoria Pública. Análise estratégica dos julgados da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: DPERJ, 2018. (Cadernos estratégicos).  p. 176-197. p. 185. No mesmo sentido: 
“Vemos que a definição do standard proof beyond reasonable doubt encontra-se na dinâmica dos artigos 383 e 384 
do Código de Processo Penal e no princípio da presunção de inocência, que exigem para a condenação um juízo de 
certeza, enquanto a dúvida favorecerá o réu. Diante disso, faz-se necessário observar se o entendimento firmado 
pelo enunciado da Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cumpre minimamente a ideia proposta pelo 
critério fixado, especialmente diante dos inúmeros casos de desvio de finalidade que servem para enfraquecer ainda 
mais essa ‘certeza’”. NICOLITT, André; BARILLI, Raphael. Standards de prova no direito: debate sobre a Súmula 70 do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Boletim IBCCRIM, São Paulo, n. 302, v. 26, jan. 2018. p. 06-09.
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As consequências dessa violação à paridade de armas inequivocamente repercutem 
em uma restrição não só da presunção de inocência e do in dubio pro reo, mas dos 
direitos constitucionalmente assegurados à ampla defesa e ao contraditório22.

Prosseguindo, malgrado estejamos tratando de tema intrinsecamente afeto 
ao processo penal, é fundamental abordar o assunto também sob a perspectiva da 
criminologia crítica. Alessandro Baratta, ao tratar da teoria do labeling approach, 
assevera que não é possível entender o fenômeno da criminalidade – isto é, do que é 
considerado crime ou não – se não se estuda a ação do sistema penal e o fenômeno 
de controle, pois estes são os responsáveis por defini-la e reagir contra ela23.

Nesse passo, é lícito afirmar que o tratamento conferido pelas instâncias de 
controle social, especialmente o Poder Judiciário, poderá vir a ser diferenciado a depender 
do indivíduo que naquele momento é alvo do controle estatal24. A variabilidade, 
nesses casos, pode se manifestar de acordo com as condições sociais, étnicas, etárias 
e de gênero25. 

Vera Malaguti também traz contribuições nesse campo, chamando atenção para 
o processo de demonização do tráfico de drogas ao longo dos anos, o qual serviu para 
fortalecer os sistemas de controle social, refletindo no agravamento da violação de 
direitos fundamentais e legitimando, cada vez mais, a violência policial26.

Por sua vez, Salo de Carvalho e Mariana Weigert salientam que, se no campo 
dos direitos sociais – ainda que em tese –, o Poder Público está em harmonia com as 
garantias constitucionais, esta premissa não se reproduz automaticamente quando 
se fala da atuação policial27, que, no entender dos autores, está necessariamente 
vinculada à restrição de direitos individuais28.

Há que se falar, ainda, da carga psicológica29 que recai sobre a profissão policial, 
haja vista que se trata de atividade desempenhada, por diversas vezes, em um cenário 

22  Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
23  “Essa direção de pesquisa parte da consideração de que não se pode compreender a criminalidade se não se estuda 
a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias 
oficiais (polícia, juízes, instituições penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o status social de delinquente 
pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade das instâncias oficiais de controle social da delinquência, enquanto 
não adquire esse status aquele que, apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado, 
todavia, pela ação daquelas instâncias”. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: 
introdução à sociologia do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2011. p. 86. 
24  Ibidem.
25  Ibidem. 
26  “O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de controle social aprofundando seu caráter 
violador de direitos. O número de mortos ‘na guerra do tráfico’ é cada dia maior. A violência policial é imediatamente 
legitimada se a vítima é convertida em suposto traficante”. DUMANS, Alexandre Moura et al. Atendendo na 
guerra: dilemas médicos e jurídicos sobre o “crack”. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2014. 
(Criminologia de cordel, 3). p. 182.
27  CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. “Making a drug dealer”: o impacto dos depoimentos 
policiais e os efeitos da Súmula nº 70 do TJRJ na construção do caso Rafael Braga. Revista de Estudos Criminais, 
Porto Alegre, v. 17, n. 68, p. 45-77, jan./mar. 2018. p. 54. 
28  Ibidem.
29  Sobre o tema, vale ressaltar a necessidade de melhoria no suporte psicológico e psiquiátrico aos profissionais da 
segurança pública, assunto há muito já tratado. BACK, Caroline Moreira. Acompanhamento psicológico preventivo 
para agentes de segurança pública. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 15, n. 01, fev./mar. 
2021, p. 208-225. Disponível em: https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1147. Acesso 
em: 05 jun. 2022.

https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1147
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de extrema violência, notadamente no Rio de Janeiro30. Situações vivenciadas sob a 
influência de emoções às quais o agente policial é submetido em um ambiente de 
confronto armado, por exemplo, até tendem a gerar lembranças vívidas, contudo 
não necessariamente haverá uma precisão ao serem recordadas e narradas31. Nesse 
contexto, pode-se falar inclusive na ocorrência de falsas memórias32.

E é justamente em meio a esse cenário que se enquadra a Súmula nº 70 do 
TJRJ, na medida em que, no bojo de ações penais deflagradas em face de um grupo 
de pessoas específico e vulnerável, é utilizada para delinear contornos de legalidade a 
ações policiais que não possuem provas concretas quanto a sua legitimidade33.

Em acréscimo a isso, há outra perspectiva que merece ser considerada. Viu-se 
que a utilização da aludida súmula em casos envolvendo acusações de tráfico de drogas 
é recorrente. Outrossim, é sabido que, especialmente no Rio de Janeiro, o narcotráfico 
é tido como um fenômeno social intrinsecamente relacionado à violência urbana, 
que, por sua vez, encontra no Poder Judiciário dura resposta repressiva – basta que 
se analise o perfil carcerário nacional para verificar que 30,28% das pessoas privadas 
de liberdade estão encarceradas por crimes previstos na Lei de Drogas e 39,72%, por 
crimes contra o patrimônio, aproximadamente34.

Sobre o assunto, vale a pena destacar pesquisa feita junto à Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), entre os anos de 2005 e 2006, a partir da qual se 
pôde depreender uma “forte tendência de a Magistratura agir na potencialização do 
punitivismo legislativo e na obstaculização dos substitutivos como efetivos instrumentos 
alternativos à prisão”35.

O então presidente da Associação, Rodrigo Collaço36, à época destacou que 

[A] pesquisa revela que o ambiente extremo de violência que atinge as grandes 
cidades brasileiras influencia o comportamento da magistratura. A categoria 
coloca-se como protagonista importante do combate à criminalidade e anseia 
pela instituição de formas mais poderosas para combatê-la, seja por meio de 

30  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Brasil). Avanços científicos em psicologia do testemunho 
aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília, DF: IPEA, 2015. (Pensando o Direito, 
v. 59). Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/publicacoes/. Acesso em: 06 jun. 2022. p. 20-21.
31  Ibidem.
32  Ibidem.
33  Foi o que constatou o relatório elaborado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro: “O que se observa da leitura 
das sentenças desse tipo é que o uso indiscriminado da Súmula 70 para justificar a condenação com base apenas 
no depoimento dos policiais é resultado de uma interpretação do seu conteúdo no sentido de que a condenação 
não estaria apenas autorizada quando a única prova fosse o depoimento de autoridades policiais, mas que ela seria 
imperativa, legitimando-se uma indevida presunção de veracidade da palavra do policial”. RIO DE JANEIRO (Estado). 
Defensoria Pública. Relatório Final: pesquisa sobre as sentenças judiciais por tráfico de drogas na cidade e região 
metropolitana do Rio de Janeiro. Coordenação: Carolina Dizimidas Haber. Rio de Janeiro: DPGERJ, [2018]. Acesso em: 
09 abr. 2022. Ainda sobre o tema, destaca-se relevante opinião na doutrina: “Por derradeiro, frise-se que a política 
repressiva de combate às drogas agrava a seletividade do sistema penal brasileiro, com a criminalização da pobreza, 
ensejando, como regra, a prisão dos pequenos traficantes, em sua maioria, negros, pobres e com baixa escolaridade”. 
OLIVEIRA, Natacha Alves de. Criminologia. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 284.
34  Dados retirados do último relatório disponibilizado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzRlNjZhZDAtMGJjMi00NzE0LTllMmUtYWY1NTAxMjQzNzVlIiwidCI6ImViM-
DkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em: 06 jun. 2022.
35  CARVALHO, Salo de. O papel dos atores do sistema penal na era do punitivismo: (o exemplo privilegiado da 
aplicação da pena). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 104.
36  ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Pesquisa AMB 2006: a palavra está com você: resultados. AMB, 
Curitiba, 2006. Disponível em: https://www.amb.com.br/pesquisa-amb-2006-expressa-pensamento-da-magistratura/. 
Acesso em: 01 jun. 2022.

http://pensando.mj.gov.br/publicacoes/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzRlNjZhZDAtMGJjMi00NzE0LTllMmUtYWY1NTAxMjQzNzVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzRlNjZhZDAtMGJjMi00NzE0LTllMmUtYWY1NTAxMjQzNzVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.amb.com.br/pesquisa-amb-2006-expressa-pensamento-da-magistratura/
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alterações legislativas ou da instrumentalização de procedimentos que possam 
ser aplicados no combate ao crime. Os magistrados querem o endurecimento 
da lei penal.

Muito embora a pesquisa tenha sido realizada há cerca de 17 anos, bem 
como tenha abrangido uma associação nacional de magistrados, entende-se que sua 
conclusão é perfeitamente aplicável ao Judiciário fluminense nos tempos atuais. E, se 
tal premissa é verdadeira – isto é, se, sob uma perspectiva geral, é lícito concluir que ao 
menos parte da magistratura fluminense assume um papel de combate à criminalidade, 
especialmente da violência urbana –, a Súmula nº 70 passa a representar um eficaz 
instrumento para atingir esse fim.

Isto porque, diante de casos nos quais, apesar de se suscitarem possíveis dúvidas 
quanto à observância das formalidades imprescindíveis para o ingresso em domicílio, 
a materialidade de um delito esteja evidente, magistrados que anseiam atuar “em 
combate” ao crime poderão encontrar-se tendentes a, ainda assim, perquirir um 
caminho condenatório, que convenientemente será trilhado por meio da súmula em 
questão, que legitima ações policiais cuja comprovação limite-se aos depoimentos dos 
próprios agentes públicos.

A repercussão dessa prática é inequívoca: ao invés de o Direito Penal cumprir 
a sua função de limitar o poder punitivo37, agirá de maneira contrária, ampliando a 
repressão penal a casos nos quais a dúvida acerca da legalidade da ação do Estado 
deveria ensejar absolvições, não condenações.

Enfim, acredita-se que a Súmula nº 70, seja por uma perspectiva processual, seja 
por uma perspectiva criminológica, há muito apresenta inconvenientes que deveriam 
obstar a sua aplicação aos casos concretos.

Todavia, até o presente momento, tais circunstâncias não foram suficientes para 
tanto. Sucede que, diante do novo tratamento que o STJ vem conferindo aos standards 
probatórios que devem ser considerados como parâmetro na aferição da legalidade 
de ações policiais realizadas com violação de domicílio, a aplicação da Súmula nº 70 
agora se mostra insuportavelmente incompatível com a ordem jurídica.

4. OS NOVOS STANDARDS PROBATÓRIOS DO STJ

O ingresso de policiais em domicílio alheio para efetuar prisões e buscas, sem 
mandado judicial, é tema que já gerou38 e continua gerando considerável repercussão 
na jurisprudência brasileira. Há cerca de um ano, julgou-se Habeas Corpus39 no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no 

37  “É na interpretação das leis penais manifestas que o direito penal pode realizar sua mais importante função de 
conter e reduzir o poder punitivo. Como já exposto, o saber (ou ciência) do direito penal deve operar como dique 
de contenção das sujas e turbulentas águas do estado de polícia, para impedir a submersão do estado de direito.” 
(ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo; SLOKAR, Alejandro W. Direito penal brasileiro: teoria do delito: introdução 
histórica e metodológica, ação e tipicidade. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 2 v. p. 20).
38  STJ. RHC nº 118.817/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10/12/2019. REsp nº 1593028/
RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020. AgRg no REsp nº 1753662/RS, Rel. Ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 18/09/2018; HC nº 527.161/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti 
Cruz, 6ª Turma, julgado em 26/11/2019.
39  STJ. HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.
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qual foram fixados importantes standards probatórios sobre esta questão, tornando-se 
um verdadeiro leading case no tema. 

Posteriormente, novos julgados do STJ trataram do tema40, destacando-se o 
Informativo nº 731 daquela Corte, que trouxe à baila a questão da ilicitude das provas 
colhidas em domicílio com desvio de finalidade41. O avanço da jurisprudência neste 
último ano, no que se refere à salvaguarda do direito à inviolabilidade do domicílio42 
e outros que lhe são correlatos, é notável. 

De antemão, vê-se que foi conferido balizamento mais objetivo – e restritivo 
– à aferição das “fundadas razões” indicadoras de flagrante delito que, a teor do 
artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e do enunciado fixado no Tema nº 280 do 
Supremo Tribunal Federal (STF), permitem o ingresso forçado em domicílio. Nesses 
casos, estabeleceu-se que só restará autorizado o ingresso forçado em situações nas 
quais a imprescindibilidade da cessação da prática criminosa desautorize a espera pelo 
mandado judicial, considerado o “meio ordinário e seguro para o afastamento do 
direito à inviolabilidade da morada”43, devendo existir elementos objetivos, seguros 
e racionais que justifiquem o ingresso na residência. 

Isto é, nem toda situação de flagrância terá o condão de autorizar o ingresso 
forçado em domicílio, restando tal hipótese restrita aos casos que traduzam “verdadeira 
urgência”. Da mesma forma, somente quando o atraso na abordagem policial possa 
levar à destruição ou ocultação da prova que se deseja colher é que haverá a justa 
causa autorizadora da busca domiciliar sem amparo judicial.

O voto do Ministro Relator no leading case também reforça que a situação de 
flagrância não poderá ser constatada posteriormente ao ingresso no domicílio, devendo 
existir elementos autorizadores – de cariz objetivo – que deverão ser justificados em 
momento anterior à realização da diligência policial44.

Assim, nesses casos, a autorização judicial é o caminho a seguir, pois se evita um 
cenário de: i) posterior anulação das provas colhidas, bem como de todos os processos 
que delas tenham se originado; e ii) que os agentes de segurança eventualmente sejam 
responsabilizados, administrativa, civil ou penalmente, por eventuais atos de abuso 
que possam ter praticado45.

A nosso ver, o endurecimento de tais requisitos foi acertado. Como bem assinalado 
pelo Ministro Rogério Schietti no voto condutor do leading case, se ao magistrado só é 

40  STJ. REsp nº 1946458/GO, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), 6ª 
Turma, julgado em 19/10/2021. AgRg no HC nº 641.932/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 
26/10/2021. HC nº 639.324/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 09/11/2021. AgRg 
no RHC nº 149.964/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 09/11/2021.
41  STJ. HC nº 663.055/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 22/03/2022.
42  Segundo Alexandre Morais da Rosa, “A vedação ao fishing expedition é entendida como consequência lógica da 
garantia contra a autoincriminação (privilege against self-incrimination). As origens históricas remontam às cortes 
eclesiásticas inglesas, em que, após colhido o juramento, procedia-se à investigação de acusações desconhecidas, 
em verdadeiro ato de pescaria (equivalente ao juízo final). Premida pelo juramento, a vida da pessoa era escrutinada. 
As garantias constitucionais colocam barreiras às práticas ilegais, embora os agentes oportunistas se valham das 
‘brechas’ legais ou instrumentalização dos institutos processuais”. (ROSA, Alexandre Morais da. A prática de fishing 
expedition no processo penal. ConJur, São Paulo, 2 jul. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/
limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal. Acesso em: 26 abr. 2022).
43  STJ. HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.
44  STJ. HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.
45  STJ. HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.

https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal
https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal
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possível deferir uma medida cautelar mediante decisão fundamentada, como conferir 
irrestrita discricionariedade a um servidor de segurança pública para, a partir de uma 
análise amplamente subjetiva e muitas das vezes enviesada, proceder ao ingresso 
desautorizado em domicílio alheio? Ademais – e aqui chegamos ao ponto nevrálgico 
deste artigo –, também foram fixados pelo STJ novos parâmetros exigidos para a 
validação do consentimento do morador quanto à entrada dos policiais em domicílio.

O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que o consentimento deve ser livre 
e voluntário. Conforme ensina Aury Lopes Junior, nos casos em que não haja auto-
rização judicial para a busca domiciliar, e não sendo a hipótese de flagrante delito, 
deverá existir o consentimento do morador, imprescindivelmente voluntário e livre de 
qualquer constrangimento46.

Além disso, o leading case em comento estabeleceu que, para ser válido, 
o consentimento voluntário e livre do morador deve ser demonstrado de maneira 
inequívoca, sendo enfatizada a especial necessidade de comprovação da autorização 
dada pela pessoa que permitiu o ingresso domiciliar – comprovação esta que incumbirá 
ao Estado. 

Isso porque se constatou que muitas abordagens policiais são realizadas de forma 
abusiva, especialmente quando se trata de ambientes com população predominantemente 
vulnerável. Assim, de acordo com o julgado, é extremamente arriscado conferir valor 
absoluto ao depoimento dos policiais que, em muitos dos casos, são os próprios 
responsáveis pelos atos abusivos. 

Por tal razão, então, é que a Corte entendeu cabível a exigência de comprovação 
material do consentimento do morador47. O registro, nesses casos, deverá ser obtido por 
escrito48, por meio das declarações de eventuais testemunhas ou, ainda, por gravação 
de áudio e vídeo, de sorte que a narrativa dos policiais, considerada isoladamente, não 

46  LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 805. 
47  “[...] 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, 
quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros 
urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, 
valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos 
abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação 
desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos 
fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, 
cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas 
hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu 
no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, 
máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre 
sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial 
(relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas 
quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do 
morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em 
geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações 
contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, 
quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.” (Grifou-se). STJ. 
HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.
48  Nesse cenário, é importante trazer os ensinamentos de Cleunice Pitombo a respeito da impossibilidade de que o 
consentimento do morador seja algo presumido, destacando a necessidade de que a autorização seja dada de forma 
expressa: “Há que ser real e livre. O consentimento deve ser expresso. Inadmissível a simples autorização tácita. A 
menos que, de modo muito inequívoco, se possa constatá-la, seja pela prática de atos de evidente colaboração, ou 
de ostensiva não oposição à entrada. Ocorrendo dúvida, melhor entender que inexistiu o consentimento, pois ele não 
se presume. [...] Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o povo miúdo desconhece os próprios direitos, 
o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarcta o passo”. 
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 118).
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será suficiente para legitimar a abordagem. Por conseguinte, será nula a diligência49 
que não tiver outros meios de corroboração além da palavra dos agentes públicos, 
eivando de nulidade todas as provas colhidas na ação policial50.

Enfim, passa-se a exigir elementos de prova objetivos para a validação do 
consentimento do morador no caso concreto, inviabilizando o reconhecimento da 
legitimidade da diligência com espeque apenas na pretensa presunção de veracidade do 
testemunho dos agentes públicos. Tal exigência, a nosso ver, representa um importante 
marco no combate a ações policiais arbitrárias e traz maior segurança jurídica para a 
análise dos casos, privilegiando concretamente os princípios da presunção de inocência 
e paridade de armas.

5. CONCLUSÃO: A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 70 DO TJRJ

Como já apresentado no presente artigo, ainda vige no âmbito do TJRJ a Súmula 
nº 70, que autoriza condenações ainda que a prova oral esteja restrita a depoimentos 
de autoridades policiais. Basta, inclusive, uma rápida pesquisa no site do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro para encontrar decisões condenatórias fundadas em provas 
colhidas no curso de buscas domiciliares de legalidade questionável51, mas que, com 
amparo na súmula em comento, foram validadas com base na exacerbada credibilidade 
conferida às declarações de policiais52. 

Sucede que, se tal fundamento já se mostrava duvidoso anteriormente53, 
atualmente está em franca dissonância com o entendimento vigente no STJ. Como 

49  Traçando breve paralelo com a doutrina norte-americana, mencionada no leading case, o consentimento deverá 
ser “inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção”. Foi com 
base nessa premissa que a Suprema Corte Americana estabeleceu critérios de análise para verificação da validade 
do ingresso em domicílio, quais sejam: o número de policiais, se o suspeito está cercado de policiais, a atitude dos 
policiais, a exigência da busca, as ameaças ao suspeito e o horário de cumprimento da diligência. STJ. HC nº 598.051/
SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021.
50  STJ. HC nº 674.139/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/02/2022. A 5ª Turma também 
compartilha do mesmo entendimento. Confira-se notícia disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/
Comunicacao/Noticias/06042021-Turmas-penais-unificam-orientacao-sobre-prova-de-autorizacao-do-morador-para-
a-entrada-da-policia.aspx. Acesso em: 19 abr. 2022.
51  Nesse cenário, especificamente em relação aos crimes que envolvem tráfico de entorpecentes, Borges de Souza Filho 
enfatiza que “91% das prisões são realizadas com a entrada dos policiais nas residências sem autorização judicial”. 
SOUZA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil: graus de deferência 
ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão, 2019 (Doutorado em Direito) - Centro de Ciências Sociais: 
Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.bdtd.uerj.
br/handle/1/17280. Acesso em: 02 jun. 2022.
52  TJRJ. Apelação Criminal nº 0262346-97.2020.8.19.0001. Desª. Maria Sandra Rocha Kayat Direito, 1ª Câmara Criminal, 
julgado em 22/03/2022. Apelação Criminal nº 0107013-55.2020.8.19.0001, Desª. Gizelda Leitão Teixeira, 4ª Câmara 
Criminal, julgado em 08/03/2022. Apelação Criminal nº 0031037-37.2019.8.19.0014, Desª. Suely Lopes Magalhães, 8ª 
Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022. Apelação Criminal nº 0032738-81.2013.8.19.0066, Desª. Mônica Tolledo 
de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22/02/2022. Apelação Criminal nº 0102829-27.2018.8.19.0001, Desª. 
Gizelda Leitão Teixeira, 4ª Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022.
53  É oportuno destacar que as críticas dirigidas à Súmula nº 70 do TJRJ não são recentes. O verbete já se tornou alvo, 
inclusive, de uma campanha da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cujo objetivo era sua revogação, tendo em 
vista a fragilidade das condenações que têm como elemento probatório unicamente os depoimentos de policiais. 
Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=26053. Acesso em: 09 abr. 2022. Nas palavras de 
Lima e França, o “verbete em análise revela grave desrespeito ao princípio constitucional do estado de inocência (ou 
presunção de inocência) e ao princípio acusatório, como critério de valoração da prova, na medida em que se percebe 
que a aplicação da Súmula 70, como eixo para o julgamento, determina a inversão do ônus da prova, que recai sobre 
os ombros do acusado, que se vê obrigado a demonstrar que o depoimento dos policiais é imprestável e insuficiente 
para a condenação.” LIMA, Carla Vianna; FRANÇA, Livia. Não passarão! Observações sobre a opção política consagrada 
na Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em cotejo com julgados da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Cadernos estratégicos: análise estratégica dos julgados da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Rio de Janeiro: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2018, p. 193. Disponível em: http://cejur.
rj.def.br/uploads/arquivos/b2009a1a72a742d48483fc2f80e3a585.pdf. Acesso em: 06 jun. 2022. Além disso, nas 
palavras de Amaral, “os juízes imaginam que têm um grande poder ao julgar e aplicar a pena, porém, percebe-se 
que, na verdade, o poder está com o policial que efetua a prisão.” AMARAL, Lane dos Santos. A Súmula 70 do 
TJRJ e sua utilização nas condenações por tráfico de drogas: uma análise nas Varas Criminais Estaduais de Volta 
Redonda/RJ, 2019. Monografia de conclusão de curso (Graduação em Direito), Faculdade de Direito, Universidade 
Federal Fluminense. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/23015. Acesso em: 26 abr. 2022.

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/06042021-Turmas-penais-unificam-orientacao-sobre-prova-de-autorizacao-do-morador-para-a-entrada-da-policia.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/06042021-Turmas-penais-unificam-orientacao-sobre-prova-de-autorizacao-do-morador-para-a-entrada-da-policia.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/06042021-Turmas-penais-unificam-orientacao-sobre-prova-de-autorizacao-do-morador-para-a-entrada-da-policia.aspx
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17280
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17280
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=26053
http://cejur.rj.def.br/uploads/arquivos/b2009a1a72a742d48483fc2f80e3a585.pdf
http://cejur.rj.def.br/uploads/arquivos/b2009a1a72a742d48483fc2f80e3a585.pdf
https://app.uff.br/riuff/handle/1/23015
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visto, a teor dos novos standards probatórios exigidos pela Corte, a alegação de que 
houve consentimento do morador para o ingresso policial em domicílio deverá ser 
acompanhada de elementos objetivos de comprovação, impondo-se a mesma exigência 
para corroboração de eventual alegação quanto à existência das “fundadas razões” 
atreladas a uma suposta situação flagrancial. 

Sendo assim, o sobrevalor conferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à 
narrativa dos agentes públicos, nesses casos, não se revela idôneo para dar contornos 
de legalidade a ações policiais.

Frise-se: o entendimento do STJ é explícito e cristalino no sentido de que, havendo 
dúvida quanto à legitimidade do consentimento do morador, o mero fato de policiais 
defenderem uma determinada versão não é suficiente para que tal dúvida se resolva em 
favor do Estado54. Ou seja, a prova oral produzida pelos policiais, isoladamente, não 
será suficiente para embasar uma condenação, cabendo ao agente público demonstrar, 
de maneira inequívoca, a legalidade do consentimento.

Pondera-se, por oportuno, que não se sustenta a impossibilidade de que 
policiais prestem depoimento no curso de uma ação penal, tampouco se defende 
que seus testemunhos sejam desprezados. A bem da verdade, o que se defende é 
que os depoimentos prestados pelos agentes públicos sejam sopesados com certa 
reserva no momento da valoração da prova, não se admitindo que sejam considerados 
isoladamente para embasar uma condenação. 

Ao final, soa lícita a conclusão quanto à incompatibilidade do enunciado 
sumular em questão com a atual jurisprudência do STJ, de modo que, a nosso ver, 
o entendimento firmado na súmula do TJRJ deve ser completamente abandonado, 
notadamente nos casos em que os elementos de prova da acusação forem oriundos de 
ingresso desautorizado a domicílio. Ainda, considerando que o atual posicionamento 
do STJ se mostra pacificado, igualmente se entende que as condenações impostas 
com base na Súmula nº 70 seriam passíveis de revisão, considerando que o atual 
entendimento é, obviamente, benigno aos réus55.
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