
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 608.751 - SP (2020/0218467-4)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
AGRAVANTE : LEANDRO VINICIUS FONTANA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RODRIGO CÉSAR ZANGIROLAMI 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO.  
NÃO  OCORRÊNCIA. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA 
EM OUTRO IMÓVEL. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. 
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, embora não tenha sido consignado na decisão combatida se 
houve a devida documentação do consentimento do morador, verifica-se que a 
substância entorpecente (7Kg de maconha), não foi encontrada dentro da 
residência do Agravante, e, sim, em outro imóvel, sendo nesse caso, 
desnecessária a autorização. Não ocorrência de desatendimento à orientação 
fixada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051/SP, 
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/03/2021.

2. Assim, não há que se falar em proteção constitucional ao domicílio no 
que diz respeito à droga apreendida pela polícia, pois, reitere-se, a substância 
entorpecente não foi encontrada dentro da residência do Agravante, devendo, 
nesse ponto, ser rechaçado o pleito de declaração de ilicitude da prova.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de 
que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade 
relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

4. Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento 
ilegal na tomada do depoimento do Réu, no sentido de coagi-lo a colaborar com a 
acusação,  assumindo a imputação criminal que lhe foi atribuída.

5. Registre-se, ainda, que "[s]egundo a jurisprudência desta Corte, 
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza 
inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC 
586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
18/08/2020, DJe 28/08/2020).

6. Ademais, quanto à alegação veiculada no presente agravo regimental, 
de que, "a grande quantidade de Droga, que estava escondida em outro 
local, somente foi localizada em razão da confissão informal do paciente", o 
Magistrado singular, na sentença, deixou assente que os policiais "receberam 
informações de moradores do Camilo, que o indivíduo de alcunha 'Playboy', 
egresso recentemente do sistema prisional, era responsável pelo 
armazenamento de entorpecentes e abastecimento da 'biqueira 10' daquele 
bairro". Desse modo, o acolhimento da mencionada alegação demanda 
revolvimento fático-probatório, o que não condiz com a via estreita do habeas 
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corpus.
7. Para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 

da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.

8. Agravo regimental desprovido.
 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 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 agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha 
Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 23 de março de 2021 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 608.751 - SP (2020/0218467-4)
  
AGRAVANTE : LEANDRO VINICIUS FONTANA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RODRIGO CÉSAR ZANGIROLAMI 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO VINICIUS 

FONTANA TEIXEIRA contra decisão de minha lavra, ementada nos seguintes termos (fls. 

116-125):

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA 
FRANQUEADA PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DIREITO AO 
SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.  
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE. SÚMULA N. 545/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 
1.341.370/MT, JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA REDIMENSIONADA. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA."

Em suas razões, a Defesa alega que "[h]á, portanto, duas versões nos autos. 

Os policias narrando que o preso indicou o local em que as Drogas estavam e autorizou a 

entrada e o réu insistindo expressamente que não indicou qualquer local e que as Drogas 

não lhe pertenciam" (fl. 132).

Afirma que "[o] tormentoso tema foi recentemente enfrentado pelo STJ, que 

decidiu no HC nº 598 051" (fl. 132).

Aduz que "o preso não foi previamente advertido e orientado de que poderia 

permanecer em silêncio no momento da prisão. Sem instrução, teria confessado o local em 

que armazenava Drogas" (fl. 138).

Sustenta que "a grande quantidade de Droga, que estava escondida em outro 

local, somente foi localizada em razão da confissão informal do paciente. Sem a sua 

confissão as Drogas não seriam apreendidas e o paciente seria certamente autuado 
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apenas pelo art. 28 da lei de Drogas (5g de maconha)" (fl. 139).

Requer "a retratação do (a) eminente Ministro (a) relator (a) para declarar a 

ilicitude da prova produzida (prova ilícita por derivação), absolvendo-se na sequência o 

paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP. Ausente a retratação, requer a 

Defensoria Pública que o agravo seja conhecido e provido para conceder o Habeas 

Corpus e declarar a ilicitude da prova produzida (prova ilícita por derivação), 

absolvendo-se na sequência o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP" (fl. 141).

É o relatório.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 608.751 - SP (2020/0218467-4)
  

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO.  
NÃO  OCORRÊNCIA. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA 
EM OUTRO IMÓVEL. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. 
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, embora não tenha sido consignado na decisão combatida se 
houve a devida documentação do consentimento do morador, verifica-se que a 
substância entorpecente (7Kg de maconha), não foi encontrada dentro da 
residência do Agravante, e, sim, em outro imóvel, sendo nesse caso, 
desnecessária a autorização. Não ocorrência de desatendimento à orientação 
fixada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051/SP, 
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/03/2021.

2. Assim, não há que se falar em proteção constitucional ao domicílio no 
que diz respeito à droga apreendida pela polícia, pois, reitere-se, a substância 
entorpecente não foi encontrada dentro da residência do Agravante, devendo, 
nesse ponto, ser rechaçado o pleito de declaração de ilicitude da prova.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de 
que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade 
relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

4. Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento 
ilegal na tomada do depoimento do Réu, no sentido de coagi-lo a colaborar com a 
acusação,  assumindo a imputação criminal que lhe foi atribuída.

5. Registre-se, ainda, que "[s]egundo a jurisprudência desta Corte, 
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza 
inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC 
586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
18/08/2020, DJe 28/08/2020).

6. Ademais, quanto à alegação veiculada no presente agravo regimental, 
de que, "a grande quantidade de Droga, que estava escondida em outro 
local, somente foi localizada em razão da confissão informal do paciente", o 
Magistrado singular, na sentença, deixou assente que os policiais "receberam 
informações de moradores do Camilo, que o indivíduo de alcunha 'Playboy', 
egresso recentemente do sistema prisional, era responsável pelo 
armazenamento de entorpecentes e abastecimento da 'biqueira 10' daquele 
bairro". Desse modo, o acolhimento da mencionada alegação demanda 
revolvimento fático-probatório, o que não condiz com a via estreita do habeas 
corpus.

7. Para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 
da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.

8. Agravo regimental desprovido.
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  VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

A irresignação não prospera.

No caso, extrai-se da denúncia que (fls. 43-44; sem grifos no original):

"Segundo se logrou apurar, policiais militares realizavam 
patrulhamento rotineiro no Jardim São Camilo, oportunidade em que 
moradores locais lhes procuraram e disseram que o denunciado, então 
conhecido como “Playboy” ou “irmão Messi”, estava a guardar drogas 
para abastecimento de uma biqueira do bairro (local de comércio de 
entorpecentes). Indicaram-lhes a moradia do indiciado, tendo os policiais 
para lá se dirigido. Tão logo chegaram à casa de Leandro e o identificaram, 
os policiais lhe perguntaram se o mesmo guardava entorpecentes. O mesmo 
lhes confirmou que o fazia e apresentou uma porção de maconha que havia 
dentro de seu guardarroupas. Enquanto apreendiam essa primeira porção 
de drogas, os milicianos observaram anotações para o tráfico dentro de um 
tênis do indicado. Indagando-se se mantinha mais droga guardada, o autor 
do crime indicou aos policiais aonde escondia a maior parte das drogas, a 
saber, dentro de um barraco a 30 metros de sua casa. Os policiais foram até 
o barraco e localizaram o restante da maconha, em forma de tijolos e 
porções já fracionadas, em peso total de 07 quilos. Ainda encontraram 03 
balanças para pesar a droga, 03 facas com resquícios de maconha, usadas 
em seu fracionamento para venda em porções individuais, plástico para 
enrolar e embalar a droga, martelos para sua prensagem e dois telefones 
celulares.

Indagado a respeito do ocorrido, o indiciado admitiu aos policiais 
que exercia o comércio ilícito de entorpecentes, ganhando R$ 10,00 por 
cada porção vendida, e também fazia a guarda da maconha."

Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo sentenciante consignou o que se 

segue (fl. 56; sem grifos no original):

"Deveras. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, 
receberam informações de moradores do Camilo, que o indivíduo de 
alcunha 'Playboy', egresso recentemente do sistema prisional, era 
responsável pelo armazenamento de entorpecentes e abastecimento da 
'biqueira 10' daquele bairro.

De posse dessas informações, os policiais localizaram a residência 
do acusado, onde foram atendidos por ele e por sua genitora Luzia.

No imóvel, na parte ocupada pelo réu, foram localizadas algumas 
porções de maconha. Dentro de seu calçado, entretanto, os policiais 
localizaram anotações da contabilidade do tráfico.

O acusado, então, informalmente admitiu ser o responsável pelo 
armazenamento e abastecimento da 'biqueira 10' e conduziu os policiais a 
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um 'barraco', onde foram localizados os demais entorpecentes."

Destaco do acórdão impugnado os seguintes trechos (fl. 67; grifos diversos do 

original):

"Não há que se falar em nulidade processual sob o argumento de 
que houve violação de domicílio.

Consta dos autos que o apelante foi detido e, questionado, 
prontamente confessou aos policiais militares que possuía “maconha” em 
sua residência. Em seguida, voluntariamente acompanhou os agentes 
públicos e franqueou a entrada dos mesmos no imóvel.

Assim, havendo prova da concordância do recorrente em permitir a 
incursão policial, não há que se falar em invasão de domicílio.

De mais a mais, o fato de os milicianos terem adentrado no imóvel 
onde os entorpecentes foram localizados sem mandado de busca e 
apreensão não torna ilícita a prova obtida.

Isso porque, o delito insculpido no artigo 33 da Lei Antidrogas tem 
natureza permanente, hipótese em que a Constituição Federal, em seu artigo 
5º, inciso XI, excepciona o ingresso na casa sem o consentimento do 
morador, por se tratar de situação de flagrante delito."

No caso, embora não tenha sido consignado na decisão combatida se houve a 

devida documentação do consentimento do morador,  verifica-se, conforme os trechos transcritos 

acima, que a substância entorpecente (7Kg de maconha), não foi encontrada dentro da 

residência do Agravante, e, sim, em outro imóvel, sendo nesse caso, desnecessária a 

autorização. Não houve desatendimento, portanto, à orientação fixada pela Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

julgado em 02/03/2021.

Assim, não há que se falar em proteção constitucional ao domicílio no que diz 

respeito à droga apreendida pela polícia, pois, reitere-se, a substância entorpecente não foi 

encontrada dentro da residência do Agravante, devendo, nesse ponto, ser rechaçado o pleito 

de declaração de ilicitude da prova.

No tocante à alegada inviolabilidade à garantia do direito ao silêncio, destaco do 

acórdão impugnado os seguintes trechos (fl. 67; grifos diversos do original):

"Igualmente descabida a tese de que não teria sido conferido ao réu 
o direito de permanecer em silêncio durante a abordagem policial.

Como é cediço, o artigo 5º, inciso LXII da Constituição Federal 
assegura ao preso, ao indiciado e ao acusado na persecução penal o direito 
de calar-se.

Todavia, não se exige que tal garantia seja anunciada pelos 
agentes policiais no decorrer das diligências que culminam na prisão em 
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flagrante do investigado.
De qualquer forma, verifica-se que o relato prestado informalmente 

pelo apelante aos policiais foi analisado no contexto do conjunto probatório, 
servindo tão somente como indício de prova, não tendo sido utilizado 
isoladamente para formar o convencimento do MM. Juízo a quo ao prolatar 
a r. sentença. Em outras palavras, a Defesa não logrou comprovar o 
prejuízo efetivamente sofrido pelo recorrente, a ponto de justificar a 
nulidade do feito."

Ressalto que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 

a falta de informação quanto à mencionada garantia do direito ao silêncio constitui nulidade 

relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso destes 

autos.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO 
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO 
DE QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 
ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. 
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DENEGAÇÃO DO 
WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência 
probatória.

No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de 
provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto 
sanar ilegalidade verificada de plano.

2. O afastamento da qualificadora concernente ao crime de 
estelionato, além de não encontrar respaldo na jurisprudência do Superior 
Tribunal Justiça, demandaria necessariamente o revolvimento das provas 
dos autos, o que não se admite na via do estreita do writ. Precedentes.

3. Infringência ao princípio nemo tenetur se detegere. A 
jurisprudência dessa Corte Superior consolidou-se no sentido de que a falta 
de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui 
nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para 
ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito. Precedentes.

4. Tese de nulidade aventada somente em sede de embargos, sem 
qualquer menção ao pleito em momentos processuais antecedentes - defesa 
prévia, instrução, alegações finais e apelação -, restando obstada pela 
operação do instituto da preclusão. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 472.683/SC, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 
10/02/2020; sem grifos no original.)

"[...] 
5. A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a 
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ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade 
relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

6. No caso dos autos, a par de o agravante haver afirmado que 
decidiu esclarecer os fatos com o intuito de ser beneficiado penalmente, o 
certo é que, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, o édito 
repressivo e o acórdão que o confirmou não estão lastreados unicamente na 
sua confissão extrajudicial, mas em diversas outras provas, notadamente 
nos depoimentos colhidos em juízo, o que reforça a impossibilidade de 
anulação do processo, como pretendido. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 
19/12/2019; sem grifos no original.)

Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na tomada 

do depoimento do Réu, no sentido de coagi-lo a colaborar com a acusação,  assumindo a 

imputação criminal que lhe foi atribuída.

Registre-se, ainda, que  "[s]egundo a jurisprudência desta Corte, eventuais 

irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito 

policial, não contaminam a ação penal" (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020).

Ademais, quanto à alegação veiculada no presente agravo regimental, de que, "a 

grande quantidade de Droga, que estava escondida em outro local, somente foi localizada 

em razão da confissão informal do paciente" (fl. 139), o Magistrado singular, na sentença, 

deixou assente que os policiais "receberam informações de moradores do Camilo, que o 

indivíduo de alcunha 'Playboy', egresso recentemente do sistema prisional, era 

responsável pelo armazenamento de entorpecentes e abastecimento da 'biqueira 10' 

daquele bairro" (fl. 56).

Desse modo, o acolhimento da mencionada alegação demanda revolvimento 

fático-probatório, o que não condiz com a via estreita do habeas corpus.

Em relação ao pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 

11.343/2006, a Corte de origem consignou que (fl. 75; sem grifos no original):

"Em segundo lugar, não há que se falar na desclassificação para o 
delito de porte de drogas para consumo pessoal, já que as particularidades 
da hipótese sub judice - sobretudo: i) a quantidade de entorpecentes 
apreendidos (cerca de 07 quilos de 'maconha'); ii) a ocorrência dos fatos 
em local conhecido como ponto de tráfico; e iii) o encontro de objetos 
comumente utilizados no preparo e fracionamento de tóxicos para 
distribuição aos usuários (balança de precisão, faca e filme plástico), bem 
como anotações alusivas à contabilidade do tráfico não permitem o 
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reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas."

Para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de 

Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra 

incabível na via do habeas corpus.

A propósito:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 
11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. POSSE 
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO 
CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA.  ALEGADA AUSÊNCIA DE 
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE 
CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO 
EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.  
RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA 
DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA 
ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 
2. As pretensões de absolvição ou de desclassificação do crime de 

tráfico para o delito do art. 28 da Lei nº 11.340/2006 não podem ser 
apreciadas na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame 
aprofundado do conjunto fático- probatório dos autos.

[...] 
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019.) 

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. 
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

[...] 
2. A tese de desclassificação, além de demandar profundo reexame 

dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o 
constrangimento ilegal.

[...] 
5. Ordem denegada." (HC 510.352/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019.)

Documento: 2036528 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/04/2021 Página  10 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2020/0218467-4 HC 608.751 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15015813220198260544

EM MESA JULGADO: 23/03/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RODRIGO CÉSAR ZANGIROLAMI 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : LEANDRO VINICIUS FONTANA TEIXEIRA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : LEANDRO VINICIUS FONTANA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RODRIGO CÉSAR ZANGIROLAMI 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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 agravo regimental, nos termos 
do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha 
Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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