
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 441.695 - SP (2018/0064032-8)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA  - SP225178 
   DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA  - SP376599 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROGERIO E SOUZA (PRESO)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) 
DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA 
MATERIALMENTE TÍPICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a 
concessão da ordem, de ofício.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína 
constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de 
entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do 
art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.
3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' 
abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, 
mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 
45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009).
4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o 
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em 
sede de habeas corpus. 
5. Habeas corpus não conhecido.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não 
conhecer do pedido. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Leopoldo de Arruda Raposo 
(Desembargador convocado do TJ/PE), Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 
com o Sr. Ministro Relator.
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SUSTENTOU ORALMENTE: DR. ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA 
(P/PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Brasília (DF), 15 de outubro de 2019 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 441.695 - SP (2018/0064032-8)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA  - SP225178 
   DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA  - SP376599 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROGERIO E SOUZA (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de ROGERIO E SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de 
reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 816 dias-multa, como incurso no art. 33, § 1º, I, 
da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. A 
condenação transitou em julgado.

Neste habeas corpus, defende o impetrante a atipicidade material da conduta 
atribuída ao paciente, uma vez que a cafeína não consta do rol estabelecido pela Anvisa como 
insumo utilizado no preparo de entorpecentes. Afirma, ademais, inexistir prova de que a referida 
substância seria destinada a esse fim.

Requer, portanto, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente, 
expedindo-se o competente alvará de soltura.

Liminar indeferida (e-STJ, fls. 486).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 

490-495).
Informações prestadas ao Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 514-532).
A defesa requereu intimação prévia do julgamento para que possa sustentar 

oralmente (e-STJ, fls. 499-500; 509-510; 537-538).
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 441.695 - SP (2018/0064032-8)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA  - SP225178 
   DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA  - SP376599 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROGERIO E SOUZA (PRESO)
  

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) 
DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA 
MATERIALMENTE TÍPICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a 
concessão da ordem, de ofício.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína 
constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de 
entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do 
art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.
3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' 
abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, 
mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 
45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009).
4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o 
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em 
sede de habeas corpus. 
5. Habeas corpus não conhecido.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe 
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 
judicial impugnado.

Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de 
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.

A Corte de origem manteve a condenação do paciente pelo delito de posse de 
insumo para o preparo da droga em decisão assim motivada:

"1- Acerca da tipicidade da infração, qual seja, ter em depósito material 
químico ou insumo destinado à preparação de drogas, o e. STJ já teve, 
especificamente acerca da cafeína, oportunidade de reconhecer a 
ocorrência como violadora do art. 33, §1º da lei de regência, confira-se:
'(...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33). 
APREENSÃO DE 152,45 KG DE LIDOCAÍNA E CAFEÍNA, 
UTILIZADAS PARA A PRODUÇÃO DE COCAÍNA (...)' (HC 314.309/SP, 
rel. Min. Newton Trisotto, 5ª T., J. 21.5.2015).
E não fosse tudo isso, a figura aqui examinada também já se achava 
prevista na antiga 'Lei de Drogas' (Lei n. 6.368/76), aplicando-se aqui mais 
outro precedente da e. Corte Superior, guardadas as devidas proporções 
com o atual regramento da matéria:
'PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSPORTE DE 
MATÉRIA-PRIMA DESTINADA AO AUMENTO DE QUANTIDADE E 
VOLUME DE DROGAS (LIDOCAÍNA E CAFEÍNA). ART. 12, § 1º, LEI 
Nº 6.368/76. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA 
DE DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. 
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. Para os fins do inciso I do § 1º do art. 12 da Lei nº 6.368/76, a 
expressão "matéria-prima" abrange não só as substâncias destinadas 
exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, 
eventualmente, se prestam a esse objetivo.
Precedentes (...)' (HC 45.003/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., J. 
17.9.2009).
Superada a questão da tipicidade, porque a cafeína neste caso importaria 
insumo, ou seja, um dos elementos (matéria-prima, equipamentos, capital, 
horas de trabalho etc.) necessários para produzir cocaína batizada levada 
ao consumidor, no mais a prova era mesmo para condenar.
É que lidos os autos ficou provada a materialidade pelos autos de apreensão 
e constatação, mais o laudo químico-toxicológico que apurou a localização, 
na posse do apelante, de quase 20 quilos de cafeína, a qual, segundo a 
prova policial, era empregada para incrementar a traficância.
A responsabilização criminal era mesmo de rigor.
Ora, não se abriu insurgência a respeito do conteúdo da prova oral 
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transcrita na r. sentença e ali consta que os agentes policiais que realizaram 
a apreensão atestaram o encontro do material com destinação espúria, a 
tentativa de fuga do sentenciado e que, informalmente, ele reconhecera a 
implicação da substância em profusão para o cometimento do tráfico ilícito.
Ademais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado deu conta de 
que guardara aqueles bens para terceiro, acreditando se tratar de produto 
para 'emagrecimento e crescimento de massa muscular' (verbis). Todavia, 
jamais declinou o paradeiro do suposto indivíduo, não fornecendo 
quaisquer informações para que fosse localizado.
O coligido, respeitosamente, é mais do que suficiente para responsabilizá-lo 
nos moldes do art. 33, § 1º, I da Lei de Tóxicos.
Bem sabia que agia mal, pois, tivesse fim lícito, o material teria sido 
vinculado ao seu correspondente dono. Porém, a versão exculpante 
remanesceu não provada, ônus dele, o réu.
Os relatos das testemunhas de defesa não serviram para afastar a prova 
acusatória, na medida em que não confirmaram o álibi do recorrente. De 
todo modo, na condição de parentes do increpado, seus dizeres merecem 
ser vistos com parcimônia, sabendo-se que sequer teriam a obrigação com 
a verdade, a teor do que prelecionam os arts. 206 c.c. 208, ambos do Cód. 
de Processo Penal.
Em contrapartida, como assim predica a jurisprudência, a prova policial é 
válida. O Col. STF pacificou que 'o valor do depoimento testemunhal de 
servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a 
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, 
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento 
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar 
que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação 
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as 
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem 
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (HC n. 
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
[...]
A figura violada posta na exordial foi a de 'trazer consigo', inviável, em 
razão do apurado, a edição do non liquet a pretexto de falta de provas sobre 
o destino a ser dado ao material proscrito, evidentemente defeso pelas 
circunstâncias, dado ser plausível empregar o rol de provas como 
indicadores de culpa, eis que, se outra fosse a finalidade, por certo o 
apelante não apenas declinaria como também provaria para quais fins a 
cafeína estava ali consigo.
E o não o fez, não arrolando em sua defesa a testemunha referida, aquele 
para quem alegou guardar o produto apreendido.
Destaco que não se pode simplesmente dispensar a prova indiciária. O 
benefício da dúvida, preceito do qual desfrutam acusados processados em 
nações civilizadas, jamais significou que o julgador, no exercício do seu 
mister, devesse renunciar a razão. São precisamente os crimes sem 
testemunhas presenciais que melhor se prestam ao exercício da inteligência.
Em verdade, a percepção pelos sentidos não é melhor do que a 
compreensão pelo raciocínio.
São apenas dois modos diferentes de apreender a realidade.
Ou seja, também os indícios se prestam a demonstrar a realidade e, de 
acordo com a doutrina dominante, sua eficácia não é menor do que a da 
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prova direta, razão pela qual, quando os indícios são concordantes com 
outras provas colhidas, a condenação estará justificada.
Exatamente assim vêm predicando os nossos doutrinadores, confira-se: a 
lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, in Elementos de Direito 
Processual Penal, vol. 2, 2ª edição, Rio: Forense, 1965, p. 378 e, no 
mesmo sentido, EDGARD MAGALHÃES NORONHA, in Curso de Direito 
Processual Penal, 3a ed., Saraiva, 1969, n° 79, pág. 142, como também o 
prof. ADALBERTO DE CAMARGO ARANHA, in Da Prova no Processo 
Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, XVI, 5.1, pág. 169; sem olvidar o grande 
JOSÉ HENRIQUE PIERANGELLI, no seu artigo Da Prova Indiciária, RT 
610/298-303.
Em suma, os indícios, em linhas gerais, são suficientes para o respaldo e 
embasamento de uma sentença de preceito condenatório (RT 401/285, 
555/114, 722/462), principalmente se afastam qualquer hipótese favorável 
ao acusado (RT 110/127, 214/61, 218/96, 395/309 e 401/285), caso deste 
processo" (e-STJ, fls. 460-469).

Como se verifica, o acórdão impugnado está em consonância com a 
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a posse de cafeína pelo agente - por 
constituir insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes 
-, configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada para esse fim.

A seguir os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A 
PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO 
STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em 
'atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer 
consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao 
aumento de quantidade e volume de substância entorpecente' (HC 
45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 
17/09/2009, DJe 26/10/2009). Súmula 568/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.655.319/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 11/5/2017);

"PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO (ART. 33, § 1º, DA LEI DE 
DROGAS). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LAUDO DE 
CONSTATAÇÃO DEFINITIVA. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. 
MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À 
PREPARAÇÃO DE DROGAS. TIPICIDADE MATERIAL 
CARACTERIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO 
CONCRETO. REITERAÇÃO DELITTVA. ILEGALIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas 
corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, 
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seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo 
acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou 
ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. Constatado no laudo definitivo a presença de lidocaína e cocaína, 
substâncias utilizadas na preparação de drogas, caracteriza-se o delito 
previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06, sendo, portanto, indevido o 
trancamento da ação penal sob o fundamento de atipicidade material da 
conduta.
3. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão 
preventiva, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, que estava 
foragido da justiça, conforme de sua Folha de Antecedentes, já que o 
processo criminal n. 8386/2008, da 1ª Vara da Comarca de Santa Fe está 
suspenso nos termos do art. 366 do CPP, não há ilegalidade no decreto 
prisional.
4. Recurso em habeas corpus improvido."
(RHC 95.926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 12/6/2018, DJe 19/6/2018).

"CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33). 
APREENSÃO DE 152,45 KG DE LIDOCAÍNA E CAFEÍNA, 
UTILIZADAS PARA A PRODUÇÃO DE COCAÍNA. PENA FIXADA EM 
7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
OBRIGATORIEDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL 
FECHADO (STF, HC N. 111.840). HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.
(...)

02. Para o Supremo Tribunal Federal, "se a Constituição Federal menciona 
que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do 
mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial 
devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário 
exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de 
crime hediondo ou equiparado" (HC n. 111.840/ES, Rel. Ministro Dias 
Toffoli).
À luz dessas premissas, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade 
do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 97.256/RS, Rel. Ministro 
Ayres Brito) e do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC n. 111.840/ES, 
Rel. Ministro Dias Toffoli).
Consequentemente, se satisfeitos os pressupostos legais, aos réus 
condenados por crime de tráfico de drogas não podem ser negados o 
regime prisional aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos (HC n. 306.980/SP, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014; HC 
297.688/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 
11/11/2014).
03. No crime de tráfico de drogas, o fato de as circunstâncias judiciais 
serem desfavoráveis ao réu, aliado à natureza e/ou quantidade da droga 
apreendida, recomenda a imposição de regime prisional mais gravoso para o 
cumprimento da pena (Lei n. 11.343/2006, art. 42; STJ, AgRg no AREsp 
202.564/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 
10/02/2015; AgRg no REsp 1.462.967/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 

Documento: 1876709 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/10/2019 Página  8 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Sexta Turma, julgado em 05/02/2015).
04. Habeas corpus não conhecido".
(HC 314.309/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, 
julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015).

Impende anotar, ademais, que a lista da Anvisa pontuada pela defesa, elenca 
produtos químicos, ou seja, substâncias provenientes de laboratório utilizados para a síntese e a 
fabricação de entorpecentes. Termo que não se confunde com os de "matéria-prima" ou de 
"insumo", previstos também no parágrafo único do art. 33 da Lei de Drogas, que tratam de 
quaisquer elementos usados na composição dos entorpecentes.

Conforme pontuado em julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' 
abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também 
aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009).

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de absolvição por 
insuficiência de provas.

Segundo se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório 
trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de apreensão e laudo de constatação), de 
que o paciente trazia consigo 19,923 kg de cafeína para o preparo de substâncias entorpecentes.

 Da leitura atenta da sentença e do acórdão condenatórios, observa-se que os 
relatos dos policiais são uníssonos em afirmar que, durante diligência efetivada na residência do 
paciente, ele foi visto carregando o saco com a cafeína e empreendendo fuga do imóvel, ao notar 
a presença dos militares. Relatam, ainda, que o paciente, informalmente, admitiu o uso da 
substância para venda de entorpecentes.

Na fase policial, acompanhado de advogado, o paciente disse que "fugiu da Polícia 
Militar porque sabia que era procurado. Sabe que em 2015, o DENARC instaurou inquérito 
policial porque se dedicaria ao transporte de cafeína, sendo inclusive alvo de interceptação 
telefônica". 

Em juízo, reiterou que não tinha conhecimento do conteúdo da sacola. Relatou que 
"um amigo conhecido como 'Albuquerque', ex-cliente de sua funilaria, pedira para deixar o saco 
com a substância em seu estabelecimento, o que permitiu" (e-STJ, fl. 35). Todavia, ele não 
indicou onde esse terceiro poderia ser encontrado ou sequer deu detalhes para sua possível 
identificação.

Portanto, na falta de qualquer motivo legítimo para a guarda de quantidade 
significativa de insumo, comumente utilizado para o preparo de droga, e sendo coesos os 
testemunhos policiais para formação da culpa do paciente, a decisão condenatória deve ser 
mantida.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em 
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em 
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; HC 393.516/MG, 
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
20/6/2017, DJe 30/6/2017).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
É como voto.

Documento: 1876709 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/10/2019 Página  9 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2018/0064032-8 PROCESSO ELETRÔNICO HC 441.695 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00418837820178260050  11382017  20180000037270  21001064320178260000  
418837820178260050

EM MESA JULGADO: 15/10/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA  - SP225178 

 DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA  - SP376599 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROGERIO E SOUZA (PRESO)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTOU ORALMENTE: DR. ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA (P/PACTE) E 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

convocado do TJ/PE), Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
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