
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 664249 - MT (2021/0134821-4)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO 
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. 
EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS 
OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 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.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o 
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a 
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em 
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, 
que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 
n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, 
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso 
no domicílio do acusado. Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas 
diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, 
inclusive campanas, em razão da existência de suspeitas de que o réu estaria 
envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - MT. Por meio 
dessas diligências preliminares, os policiais puderam angariar elementos 
suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a 
desconfiança de que, no domicílio do agravante, estaria havendo a possível prática 
do delito de tráfico de drogas.
4. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e 



porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver 
sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização 
judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais 
que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os 
elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como 
todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita 
consonância com a norma constitucional.
5. Agravo regimental não provido.
 

 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes 
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz e Sebastião Reis 
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
 

Brasília (DF), 15 de junho de 2021.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

RODRIGO COIMBRA DE SOUZA interpõe agravo regimental 
contra decisão de minha relatoria, em que deneguei a ordem de habeas corpus e, 
por conseguinte, mantive a sua custódia preventiva, decretada pela suposta prática 
dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, III, e 35, caput, todos da Lei de 
Drogas, e no art. 349-A do CP.

A defesa reitera a sua compreensão de que o processo instaurado 
em desfavor do recorrente foi deflagrado a partir de elementos de informação 
ilícitos, obtidos por meio de invasão de domicílio. Pondera que a existência de 
investigações preliminares pela polícia não configura justificativa válida para o 
ingresso no domicílio do réu.

Requer, assim, a reconsideração do decisum anteriormente 
proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que 
seja relaxada a custódia preventiva do réu.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 664.249 - MT (2021/0134821-4)
  
 

  

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. 
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À 
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES 
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS 
OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 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.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial 
apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o 
período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente 
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar 
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No 
mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime, a 
autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Previamente à prisão em 
flagrante, foram realizadas diversas diligências investigativas pela 
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inclusive campanas, em razão 
da existência de suspeitas de que o réu estaria envolvido com o tráfico 
de drogas na cidade de Rondonópolis - MT. Por meio dessas diligências 
preliminares, os policiais puderam angariar elementos suficientes o 
bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a 
desconfiança de que, no domicílio do agravante, estaria havendo a 
possível prática do delito de tráfico de drogas.
4. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de 
crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, 
considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do 
acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 
Havia elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de 
domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de 
informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como 
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todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada 
em estrita consonância com a norma constitucional.
5. Agravo regimental não provido.

 

  

 

GMRS7 

HC 664249 Petição : 533392/2021 C542164515809443452830@ C0564702214=0032164458@
17/06/2021 

12:38:29

 2021/0134821-4 Documento Página  3 de 11 



Superior Tribunal de Justiça

  
 

  

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 

Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo 
que não lhe assiste razão.

I. Contextualização 

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante e, 
posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva, nos autos do processo 
em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 
caput, c/c 40, III, e 35, caput, todos da Lei de Drogas, e no art. 349-A do CP.

O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial 
acusatória, in verbis (fls. 55-57):

São dos autos que os denunciados BRUNO MAYROS, 
conhecido por “TREVO”, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA, 
e CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM, conhecido por 
“MAGRÃO”, sendo os dois primeiros integrantes do 
“Comando Vermelho”, entidade criminosa que monopoliza o 
tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, e, o último, do 
“Primeiro Comando da Capital”, associaram-se de forma 
estruturada e ordenada neste corrente ano, com objetivo de 
obter vantagem mediante a prática do tráfico ilícito de 
entorpecentes, bem como promovendo a entrada de drogas e 
aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização 
legal, na “Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata 
Grande)”, situada nesta Comarca.
Colhe-se dos autos que há acerca de um mês antes da 
abordagem e prisão, a Polícia Judiciária Civil vinha 
investigando o denunciado RODRIGO, vez que estava 
praticando o tráfico de drogas nesta Comarca, sendo que 
coordenava uma equipe de membros da organização criminosa 
Comando Vermelho que tinha por finalidade introduzir drogas, 
aparelhos e carregadores de celulares na Penitenciária “Mata 
Grande”.
Logo, os policiais mapearam os locais que RODRIGO 
passava, vez que utilizava tornozeleira eletrônica, inclusive 
um que se situava no Bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade, 
onde referido denunciado, transitando em alta velocidade, ora 
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com um veículo Fiat/Uno, cor prata, ora com uma motocicleta 
Honda XRE 300, ali se dirigia todos os dias, sempre em 
horários alternados, e, ao chegar neste ponto, parava somente 
no tempo suficiente para entregar algo para a pessoa que já lhe 
esperava na calçada, sendo que a equipe da DERF, por 
diversas vezes, tentou acompanhá-lo para realizar a 
abordagem no momento oportuno, porém, sem êxito 
(Relatório de monitoramento, ID 48818362).
Consta que no dia 02/02/2021, durante campana, os 
investigadores de polícia perceberam que RODRIGO, que 
dirigia o veículo Fiat UNO, cor prata, figurando como 
passageiro o denunciado CRISTHYAN, tomou outro trajeto e 
se dirigiu à região do Bairro Vila Cardoso, e, no segui- 
mento, entrou em uma estrada vicinal, a qual dá acesso ao 
fundo da Penitenciária “Mata Grande”.
Colhe-se que, identificando com os policiais, determinaram 
que os denunciados RODRIGO e CRISTHYAN parassem o 
veículo, todavia, ambos ergueram os vidros do carro e 
empreenderam fuga em alta velocidade, sendo necessário que 
se efetuasse disparo de arma de fogo no pneu traseiro do 
automóvel, que continuou em fuga, sendo que em determinado 
momento RODRIGO perdeu a direção, e colidiu o Fiat UNO em 
um barranco da estrada e em uma cerca.
Logo, os investigadores visualizaram quando o CRISTHYAN 
arremessou algo fora do veículo, ao passo que tentou 
empreender fuga na companhia de RODRIGO, porém, foram 
interceptados.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 01 (uma) 
porção de maconha embalada e amarrada em (um) drone, e, no 
referido aparelho, várias outras linhas presas que auxiliariam 
na introdução de mais drogas e aparelhos celulares na “Mata 
Grande”, conforme inclusive confissão feita por RODRIGO e 
CRISTHYAN, além de 01 (um) aparelho celular com o controle 
remoto.
São dos autos que CRISTHYAN acrescentou ser membro da 
organização criminosa “PCC”, e que havia sido sequestrado 
em Cuiabá por membros do Comando Vermelho de 
Rondonópolis, posto que havia participado da morte de um 
membro desta última facção, e que somente não foi assassinado 
em razão de ter feito curso de operador de drone, passando a 
ser utilizado, desde que chegou nesta cidade, para auxiliar na 
introdução de drogas e aparelhos celulares na “Penitenciária 
Mata Grande”.
Apurou-se que os policiais civis, munido de informações 
prestadas por CRISTHYAN, deslocaram à casa onde 
referido denunciado estava ficando, tratando-se do imóvel 
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do denunciado BRUNO, conhecido por “TREVO”, que, de 
sua vez, havia feito a cessão da residência ao Comando 
Vermelho para abrigar CRISTHYAN.
No local, os investigadores encontraram BRUNO, e 
apreenderam um carregador de drone, e outros apetrechos 
utilizados para introduzir drogas e celulares no 
estabelecimento prisional de Rondonópolis.
Questionado, o denunciado BRUNO respondeu que, por 
determinação de um preso da “Mata Grande”, estava dando 
abrigo para CRISTHYAN, bem como confessou a prática de 
uma tentativa de um roubo, ocorrida no dia 31/01/2021, por 
volta das 15:00., fato que será apurado em autos distintos.
Em continuidade, os investigadores de polícia se dirigiram 
à residência de RODRIGO, situada no Bairro Jardim 
Magnólia, nesta cidade, onde apreenderam mais 01 (uma) 
porção de maconha (Laudo pericial, fls. 66/69, ID 48495331) 
embalada em uma sacola, além de diversos carregadores e 
aparelhos celulares, também embalados, que seriam 
introduzidos no presídio da “Mata Grande”, bem como 
baterias, pás, controles remoto e bolsa de drones, além de rádio 
amador, e demais itens utilizados na senda criminosa (Termo 
de Apreensão, fls. 25/26, ID 48495331).

A defesa, então, ingressou com remédio constitucional no Tribunal 
de origem, por meio do qual alegou, em síntese, a nulidade da prisão em 
flagrante. A Corte estadual, no entanto, afastou a apontada ocorrência de invasão 
de domicílio, com base nos seguintes argumentos (fls. 17-18):

[...] 
De mais a mais, não verifico no caso em apreço flagrante 
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, pois 
colhe-se dos elementos informativos contidos no remédio 
heroico que, ao contrário do que alega o impetrante, 
previamente à prisão em flagrante do paciente, foram 
realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia 
Judiciária Civil, por haver suspeitas de que ele estaria 
envolvido com a mercancia espúria de entorpecentes na 
Comarca de Rondonópolis/MT, tendo, inclusive, realizado o 
rastreamento da tornozeleira eletrônica pelo o suspeito 
utilizada, o que viabilizou a colheita de elementos 
sugestivos do comércio espúrio.
Assim, no dia fatídico, no momento da abordagem policial, 
conforme relatado no boletim de ocorrência e na representação 
do d. Delegado de Polícia pela prisão preventiva de Rodrigo 
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Coimbra de Souza e do co-acusado Cristhyan Raphael de 
Amorim, foram localizados no interior do veículo em que 
estavam os suspeitos um drone, no qual estava amarrado 
entorpecente devidamente embalado e um aparelho celular.
Em seguida, diante das declarações do co-flagrado 
Cristhyan, no sentido de que havia drogas e outros veículos 
aéreos não tripulados tanto na residência do paciente 
quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança 
dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em 
apreender mais porções de narcóticos, aparelhos celulares 
embalados, aparentemente, destinados a entrega no 
presídio, rádio amador e outros itens destinados à prática 
criminosa.
Portanto, tratando-se de crime permanente, com a existência de 
fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, 
que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a 
entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem 
que configure qualquer ilegalidade.

II. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental 

O caso ora sob julgamento traz a lume antiga discussão sobre a 
legitimidade do procedimento policial que, após a entrada no interior da residência 
de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização 
judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do 
crime de tráfico de entorpecentes, cujo caráter permanente autorizaria, segundo 
antiga linha de pensamento, o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou a regra de 
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".

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, a 
máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno 
de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à 
intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em numerus clausus, as respectivas 
exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em 
caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação 
judicial. A jurisprudência e a doutrina pátria entendiam, até recentemente, que, 
por ser o tráfico de drogas crime de natureza permanente, no qual a consumação 
se protrai no tempo, estaria autorizado o ingresso em domicílio alheio a qualquer 
momento e sem necessidade de autorização judicial ou consentimento do morador, 
o que decorria de interpretação literal do permissivo constitucional, que alude a 
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"flagrante delito" entre as hipóteses de ressalva à inviolabilidade domiciliar.

Porém, o Supremo Tribunal Federal aperfeiçoou esse 
entendimento, a partir do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tribunal Pleno, Rel. 
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015, DJe-093), com repercussão 
geral previamente reconhecida. Na oportunidade, o Plenário assentou a seguinte 
tese, referente ao Tema 280: "A entrada forçada em domicílio sem mandado 
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas 
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e 
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (destaquei).

Nossa Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado 
em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora 
do dia ou da noite – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 
240, § 1º, do Código de Processo Penal –, devidamente justificadas pelas 
circunstâncias do caso concreto, que apontem estar ocorrendo, no interior da casa, 
situação de flagrante delito.

Embora a jurisprudência tenha caminhado no sentido de que as 
autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em 
hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de 
drogas –, propus, ao julgar o REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), que o 
entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela 
Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em 
qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável.

Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que 
não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao 
ingresso, justifique a medida. No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, 
para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade 
policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no 
atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser 
cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma 
ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, 
necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância 
entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.

Novamente, em sessão de julgamento ocorrida em 22/8/2017, esta 
colenda Sexta Turma, ao julgar o REsp n. 1.558.004/RS (DJe 31/8/2017), 
considerou, à unanimidade, serem nulas as provas obtidas mediante invasão de 
domicílio, em hipótese na qual havia somente vagas suspeitas sobre eventual 
tráfico de drogas perpetrado pela ré, em razão, única e exclusivamente, de 
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informações de que haveria traficância na rua de sua residência – que, aliás, 
poderia muito bem estar sendo praticada inclusive por outro vizinho ou qualquer 
outro morador.

III. O caso dos autos – existência de fundadas razões 

No caso sub examine, compreendo, ao contrário do que sustentado 
pela defesa, que havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar 
o ingresso no domicílio do acusado.

Com efeito, consta dos autos que, previamente à prisão em 
flagrante do paciente, foram realizadas diversas diligências investigativas pela 
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de suspeitas de 
que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - 
MT.

Cerca de um mês antes da abordagem do investigado e da sua 
prisão em flagrante, a Polícia Civil já vinha investigando o ora recorrente, vez 
que supostamente estava praticando o tráfico de drogas na referida comarca, 
inclusive coordenando uma equipe de membros da organização criminosa 
denominada Comando Vermelho que tinha por finalidade introduzir drogas, 
aparelhos e carregadores de celular na Penitenciária "Mata Grande". Há notícias, 
inclusive, de que os policiais mapearam os locais pelos quais o paciente passava, 
vez que ele utilizava tornozeleira eletrônica, com o destaque de que a equipe da 
DERF, por diversas vezes, tentou acompanhá-lo para realizar a abordagem no 
momento oportuno. Também há menção à realização de campanas pelos agentes 

estatais.

Ademais, consoante registrou o Tribunal de origem, "no dia 
fatídico, no momento da abordagem policial, conforme relatado no boletim de 
ocorrência e na representação do d. Delegado de Polícia pela prisão preventiva de 
Rodrigo Coimbra de Souza e do co-acusado Cristhyan Raphael de Amorim, foram 
localizados no interior do veículo em que estavam os suspeitos um drone, no qual 
estava amarrado entorpecente devidamente embalado e um aparelho celular. Em 
seguida, diante das declarações do co-flagrado Cristhyan, no sentido de que 

havia drogas e outros veículos aéreos não tripulados tanto na residência do 
paciente quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança 
dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em apreender mais 
porções de narcóticos, aparelhos celulares embalados, aparentemente, 
destinados a entrega no presídio, rádio amador e outros itens destinados à 
prática criminosa" (fls. 17-18).

Verifico, portanto, que os policiais puderam angariar elementos 
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suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a 
desconfiança de que, no domicílio do réu, estaria havendo a possível prática do 
delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento 
"fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.

Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a 
ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante 
delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, 
sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, 
elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo 
pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do 
ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a 
referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público 
Federal que, em seu parecer de fls. 278-281, assim se manifestou, no que 
interessa:

Observa-se do r. decisum que houve diligência realizada pela 
Polícia Judiciária Civil, culminando com a prisão do paciente e 
a apreensão de entorpecedentes, os quais estavam amarrados 
em um drone.
Ademais, os policiais dirigiram à residência do paciente e de 
outros acusados, em razão das declarações do co-flagrado 
Cristhyan, "no sentido que que havia drogas e outros veículos 
aéreos não tripulados tanto na residência do paciente quanto na 
de outros comparsas", oportunidade em que houve a apreensão 
de mais entorpecentes, bem como de aparelhos celulares, 
supostamente destinados a entrega no presídio.
Ora, a ocorrência de diligências, a prisão do réu em flagrante 
delito, o estado de flagrância do crime permantente e a fundada 
suspeita afastam as pretendidas nulidades.

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do 
decisum ora agravado de que não haveria como se acolher a apontada nulidade do 
feito e, por conseguinte, a aventada nulidade da prisão cautelar do agravante.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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EM MESA JULGADO: 15/06/2021

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 
ADVOGADO : ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR  - MT012992O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PACIENTE  : RODRIGO COIMBRA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU    : BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS 
CORRÉU    : CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM 
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AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : RODRIGO COIMBRA DE SOUZA (PRESO)
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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 do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
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