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Exmo. Sr. Presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAJ DPF: 2010/039-07105 
 

 

 

 A Defensoria Pública Federal vem impetrar ordem de Habeas Corpus com 
pedido de liminar em favor de Anderson Cristian dos Santos, agravante no Agravo 
de Instrumento nº 1.301.664/MT (2010/0071207-6)

 

 (arquivo digital anexo), em 
decorrência do não provimento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, que, 
assim, findou por constranger ilegalmente a liberdade do paciente. 

 

I – Breve relato dos fatos e do direito aplicado à espécie 
 

Anderson Cristian dos Santos foi denunciado pelos crimes previstos no 
artigo 33 da Lei 11.343/06 c/c o artigo 333 do CP. A Exma. Juíza da Vara Única da 
comarca de Porto Alegre do Norte - MT absolveu o impetrante do delito tipificado no 
art. 333 do CP e o condenou pelo tráfico ilícito de entorpecentes, a pena de 6 (seis) anos 
de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.  

Visando reformar a decisão de primeiro grau o Ministério Público 
interpôs recurso de apelação o qual restou provido modificando a sentença do juízo a 
quo no que tange a absolvição do suposto delito de corrupção ativa.  

 
Irresignada a Defensoria Pública do Estado interpôs Recurso Especial 

para o Superior Tribunal de Justiça, que teve negado seu seguimento com argumento de 
que “a averiguação da suposta ofensa ao art. 333 do Código Penal demandaria 
reapreciação do conjunto fático - probatório”. 
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A defesa agravou a r. Decisão de não seguimento, mas não obteve êxito, 
restando negado provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no enunciado 
83 da súmula do STJ: 

“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da 
decisão recorrida”. 

 

II – Fundamentos para a concessão da ordem 

 

 Há que se considerar, inicialmente, que o ato do paciente de oferecer 
dinheiro para o policial, para que este não o prendesse em flagrante, configura um ato 
de autodefesa, vez que surpreendido pela autoridade entrou em pleno desespero e, 
unicamente com intenção de evadir-se do local para preservar sua liberdade, ofereceu a 
quantia já apreendida pelo policial para que este permitisse sua fuga. Vale notar que o 
valor oferecido já se encontrava em poder das autoridades policiais, pois fora 
apreendido juntamente com as drogas. 
 

 A condenação imposta pelo tráfico ilícito de entorpecentes é mais que 
suficiente para garantir a reprimenda do paciente, vez que o suposto delito de corrupção 
ativa foi meramente um ato de desespero e autodefesa, com objetivo único de evadir-se 
do flagrante do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e assim preservar sua 
liberdade. 
 

 De raciocínio semelhante, em consonância com o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: REsp. 1.194.437/MG, HC 130.295/MG,  
assim como no  HC  56.824/SP ementado a seguir, sem grifos no original 1

 

. 

“HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO À 
AUTORIDADE POLICIAL COM OBJETIVO DE OCULTAR CONDIÇÃO DE 
FORAGIDO. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. AFASTAMENTO DA 
CONDENAÇÃO. 
1. Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que a atribuição de falsa 
identidade, visando ocultar antecedentes criminais, constitui exercício do 
direito de autodefesa. 
2. No caso, ao ser abordado por policiais, o paciente apresentou documento 
falso, buscando ocultar a condição de foragido e evitar sua recaptura. 
3. Embora o delito previsto no art. 304 do Código Penal seja apenado mais 
severamente que o elencado no art. 307 da mesma norma, a orientação já 
firmada pode se estender ao ora paciente, pois a conduta por ele praticada se 
compatibiliza com o exercício da ampla defesa. 
4. Ordem concedida, com o consequente afastamento da condenação 
recaída sobre o paciente”.  

 
                                                           
  (HC-56.824/SP, Relator MINISTRO OG FERNANDES, DJ de 5.10.09)  
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 No mesmo sentido, Decisão da Suprema Corte, sem grifos no original 2

 

: 

“DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PENAL. 
ART. 304 DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO). 
ATIPICIDADE COM BASE NO ART. 5º, INC. LXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (AUTODEFESA): 
IMPOSSIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. (...) Com razão a defesa. No 
interrogatório, o réu admitiu que pegou uma carteira de identidade velha, do 
irmão, e colocou sua foto, porque precisava trabalhar e estava foragido do 
sistema prisional. Em razão disso, foi condenado por uso de documento falso. 
No entanto, esta Câmara vem entendendo que, quando o réu identifica-se 
com nome diverso, por estar foragido do sistema prisional ou para ocultar 
folha de antecedentes, tais circunstâncias constituem exercício de 
autodefesa, não tipificando delito algum. Nesse sentido é a orientação do 
STJ, haja vista o julgamento do habeas corpus nº 64.188, em 06/02/07, Rel. 
Min. Gilson Dipp, cujo excerto da ementa cumpre transcrever: “Conduta 
imputada ao acusado que consiste no fato de o mesmo ter, supostamente, 
mentido perante autoridade policial, ao se atribuir falsa identidade em 
atitude de autodefesa, o que encontra amparo na garantia constitucional de 
permanecer calado, ex vi do art. 5º, LXIII, da CF/88.” Logo, comprovado 
que o réu utilizou-se de carteira falsa, usando o nome do irmão, por estar 
foragido do sistema prisional, o fato é atípico, sendo impositiva a absolvição, 
com fundamento no art. 386, III, do CPP” (fls. 17-18 – grifos nossos). 3. No 
recurso extraordinário, o Agravante afirma que o Tribunal de origem teria 
contrariado o art. 5º, inc. LXIII, da Constituição da República. Alega que “o 
direito à autodefesa conferido a todo acusado não pode servir de fundamento 
para a prática de ilícitos, situação que difere, em muito, do direito ao 
silêncio” (fl. 28). 4. A decisão agravada teve como fundamento para a 
inadmissibilidade do recurso extraordinário a circunstância de que a 
contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta (fl. 13). O 
Agravante assevera que a matéria versada no recurso extraordinário seria 
constitucional. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. (...) 7. Pelo 
exposto, dou provimento a este agravo e, desde logo, ao recurso 
extraordinário (art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal) e determino ao Tribunal de origem que aprecie as demais 
alegações suscitadas pelo Agravado na apelação interposta contra a 
sentença condenatória. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2010. Ministra 
CÁRMEN LÚCIA Relatora”. 

 
 

Cabível, portanto, e de maneira excepcional, dadas as circunstâncias fáticas, 
a absolvição do paciente pela imputação do crime de corrupção ativa, pois não há como 
se exigir deste um comportamento diverso, qual seja, o de permanecer plenamente 
inerte quando em situação altamente desesperadora, na iminência de sua prisão. 

 
                                                           
  (AI 797323, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 10/05/2010, publicado em 
DJe-091 DIVULG 20/05/2010 PUBLIC 21/05/2010)  
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III – Pedido 
 

 Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para absolver o 
paciente da imputação de corrupção ativa. 
 

 Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União 
da sessão de julgamento da presente ordem. 
 

 Termos em que pede deferimento. 
 

Brasília, 13 de setembro de 2010. 
 

 

 

Heverton Gisclan Neves da Silva 
Defensor Público Federal 
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