
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 168.368 - SP (2010/0062098-0)
  

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
IMPETRANTE : MARCO AURÉLIO MACHADO RODRIGUES 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MAURO EUGÊNIO (PRESO)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 
INTERNACIONALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS. 
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE 
WRIT. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se 
no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como 
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa 
garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for 
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2.  A competência da Justiça Federal para julgamento de crime de 
tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente 
comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 
da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorreu na espécie.
3. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas no análise do conjunto 
fático-probatório, concluído ser competente a Justiça Estadual, a 
inversão do decidido mostra-se inviável na via estreita do habeas 
corpus, "uma vez que para saber se houve, ou não, a transnacionalidade 
do delito, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória" 
(HC 275.322/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão 
Julgador T5 – Quinta Turma, DJe 16/09/2013).
4. Habeas corpus não conhecido.
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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 Newton Trisotto (Desembargador 
convocado do TJ/SC), Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), 
Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 18 de novembro de 2014 (Data do julgamento).

MINISTRO GURGEL DE FARIA  

Relator
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HABEAS CORPUS Nº 168.368 - SP (2010/0062098-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido 
de liminar, impetrado em favor de MAURO EUGÊNIO, apontando como autoridade coatora o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o writ ali manejado.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com outras pessoas, foi 
condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao disposto nos arts. 33, caput, e 
35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, por transportar 34,9kg 
de pasta de cocaína, bem como uma pistola calibre 380.

Neste writ, o impetrante alega a nulidade absoluta do feito, desde o 
recebimento da denúncia, sustentando a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por se tratar 
de tráfico internacional de drogas.

Indeferida a liminar, a Subprocuradoria-Geral da República 
manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 168.368 - SP (2010/0062098-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o 
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar 
a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, 
hipótese em que se concede a ordem de ofício.

No caso, não merece prosperar o pedido de reconhecimento de nulidade 
do processo, em face da alegada incompetência do juízo estadual, como bem ressaltou o Juiz a 
quo, na sentença condenatória (fl. 295):

Com relação à alegação de incompetência do Juízo estadual para o 
processo e julgamento da presente ação, que cuidaria de tráfico 
internacional de entorpecentes, reitero os termos da decisão constante do 
apenso.
De fato, não há que se falar em competência da Justiça Federal já que há 
apenas indícios da origem estrangeira do entorpecente apreendido nesta 
cidade, somente sendo possível ter certeza de que o transporte da 
substância teve início na cidade de Ponta Porá, estado do Mato Grosso do 
Sul, onde o réu Mauro teve seu veículo recheado com a droga.
Assim, não há elementos suficiente palpáveis que permitam reconhecer que 
se trata de tráfico internacional de entorpecentes e, consequentemente, que 
este juízo é incompetente para processar e julgar os envolvidos 

Por oportuno, transcrevo os fundamentos expendidos pela Corte 
Estadual, ao denegar o writ ali manejado (fls. 309/316):

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o paciente e 
outros dezesseis réus, associaram-se para a prática de tráfico ilícito de 
entorpecentes na região de Campinas. Policiais da DIESE daquela cidade 
realizaram investigações e, por intermédio de interceptações telefônicas, 
autorizadas judicialmente, logram êxito no desmantelamento de uma 
quadrilha especializada no comércio de drogas. Assim, na data de 25/3.08, 
o paciente e alguns dos corréus acabaram presos em flagrante delito. Em 
poder deles, foram apreendidos aproximadamente 34,8 quilos de pasta base 
de cocaína e uma pistola calibre 38 (fls. 34 56/57)
Em sede de exceção, um dos acusados suscitou a incompetência da Justiça 
Estadual em apreciar o feito, o que não foi acolhido pelo magistrado de 
primeiro grau.
(...)
O paciente alegou, ainda, que o tóxico havia sido adquirido no Paraguai e na 
Bolívia, o que configuraria a internacionalidade do tráfico, atraindo a 
competência da Justiça Federal. Tal preliminar, no entanto, acabou 
rejeitada, fundamentadamente, pelo Juiz monocrático.
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Cumpre observar, por oportuno, que, como é cediço, o Brasil não é 
produtor de cocaína e, sendo assim, a totalidade desse tipo de entorpecente 
vem de outros países, especialmente Bolívia, Colômbia e Paraguai. Dessa 
forma, caso acolhida a tese da defesa, considerando apenas a origem do 
tóxico e não a sua destinação, todos os delitos de tráfico ilícito de 
entorpecentes no país seriam de competência da Justiça Federal, o que 
redundaria num verdadeiro absurdo. 
(...)
Aliás, como bem observou o juiz a quo, os fatos descritos na peça inicial 
não caracterizam crime transnacional, porquanto a organização criminosa 
da qual o paciente fazia parte atuava na região de Paulínia, não incidindo, 
portanto, a regra contida no art. 70 da Lei de Tóxicos.

Com é sabido, a competência da Justiça Federal para julgamento de 
crime de tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu 
caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006.

Da leitura da sentença condenatória e do acórdão hostilizado, conclui-se 
ser apenas provável a origem estrangeira da droga (cocaína). Assim, não há como caracterizar, 
sem outros elementos de convicção, a transnacionalidade da conduta perpetrada, que reclama 
prova contundente para atrair a competência da Justiça Federal, como bem ressaltou o Tribunal 
de origem.

A propósito, colho os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 70 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA 
DE CARACTERIZAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no 
sentido de que, não restando caracterizado, de forma concreta e com 
sólidos elementos, e não com base em probabilidades, que a droga tenha 
procedência do exterior, não há como afirmar a transnacionalidade do 
tráfico de entorpecentes, sobressaindo, por conseguinte, a competência da 
Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 

II. In casu, não restaram sólidas evidências, neste feito, até o presente 
momento, de que os investigados tenham participado, efetivamente, de 
tráfico transnacional de drogas, revelando-se precipitado - consoante 
enfatizou o Juízo suscitante -, diante do adiantado das investigações, o 
deslocamento da competência para a Justiça Federal. 

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "a origem estrangeira da droga é 
apenas uma probabilidade, não sendo possível comprovar a 
transnacionalidade do delito de modo a atrair a competência da Justiça 
Federal" (STJ, CC 116.156/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe de 11/11/2011). Em igual sentido: "Embora existam indícios 
de que o entorpecente teria sido adquirido na Colômbia, inexiste prova da 
transnacionalidade da conduta, firmando-se a competência da justiça 
estadual para o processo e julgamento do feito. O simples fato de a cocaína 
ter sido provavelmente adquirida na Colômbia não atrai a competência da 
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Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a apreensão da 
droga no país configuraria tráfico internacional, eis que o Brasil não produz 
tal entorpecente. Não restando demonstrada a internacionalidade do tráfico 
de entorpecentes, delito capaz de atingir bem, serviço ou interesse da 
União, hábil a atrair a competência da Justiça Federal, sobressai a 
competência da Justiça Estadual" (STJ, CC 113.464/MT, Rel. Ministro 
GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2011). 
IV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 37ª 
Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o suscitado. (CC 
107624/RJ, Relatora - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Órgão Julgador 
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/05/2014)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. ART. 70 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER TRANSNACIONAL DO DELITO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
- É da competência da Justiça Federal o julgamento dos crimes previstos 
nos artigos 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, desde que caracterizado ilícito 
transnacional, a teor do art. 70 do mesmo diploma legal. - Não se vislumbra 
da leitura dos documentos que instruem o presente feito nenhum elemento 
apto a confirmar a eventual transnacionalidade da conduta delituosa, mas 
sim que a organização criminosa transportava a droga de um a outro 
município brasileiro. 
- O simples fato de alguns dos denunciados serem de nacionalidade 
estrangeira, assim como o do registro dos veículos usados no transporte 
das drogas serem do Paraguai, por si sós, não são suficientes para se 
concluir pela internacionalidade das condutas, havendo necessidade de 
comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem 
estrangeira das substâncias ilícitas. 
- Afastada a aplicação do artigo 70 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual o 
feito deve tramitar perante a Justiça Estadual. Conflito conhecido para 
declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro Central 
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, o suscitado. (CC 
125292/PR, Relator Ministra MARILZA MAYNARD - 
DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE - Órgão Julgador, S3 - 
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 06/05/2013)

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação 
de caracterização da transnacionalidade do delito. Dilação probatória. 
Inadequação da via eleita. Prisão em flagrante mantida na sentença 
condenatória. Direito de apelar em liberdade. Fundamentação idônea. 
Precedentes. Writ denegado. 
1. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de tráfico 
internacional de drogas. Entretanto, nem o simples fato de alguns corréus 
serem estrangeiros, nem a eventual origem externa da droga, são motivos 
suficientes para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
2. Somente a partir da análise profunda do material probatório poderia ser 
infirmada a conclusão das instâncias ordinárias quanto à não caracterização 
da transnacionalidade do delito, medida incabível na via do habeas corpus. 
3. Não configura constrangimento ilegal a sentença penal condenatória que, 
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ao manter a prisão em flagrante delito, veda ao paciente a possibilidade de 
recorrer em liberdade, com fundamento em uma ou mais hipóteses 
previstas no art. 312 do CPP. 
4. Ordem denegada. (HC 103945/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Órgão 
Julgador: Primeira Turma, DJe 06-06-2011)

De mais a mais, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise do 
conjunto fático-probatório, concluído ser competente a Justiça Estadual, a inversão do decidido 
mostra-se inviável na via estreita do habeas corpus, "uma vez que para saber se houve, ou não, 
a transnacionalidade do delito, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória" (HC 
275322/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T5 - QUINTA 
TURMA, DJe 16/09/2013).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE 
APELAÇÃO DEPOIS DE ESGOTADOS TODOS OS RECURSOS 
POSSÍVEIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOMÉSTICO (INTERESTADUAL) 
E NÃO TRANSNACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL NEGADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME NA VIA 
ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de 
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem contra acórdão de 
apelação, depois de esgotadas todas as possibilidades recursais. 2. Fixado 
pelas instâncias ordinárias, com amplo arrimo no acervo probatório, que o 
tráfico não é transnacional, mas interestadual, reconhecendo, em 
consequência, a competência da Justiça Estadual e a higidez do processo 
penal, não há como elidir essa conclusão na via eleita, pois demanda 
revolvimento de provas e fatos, não condizente com o restrito e 
mandamental veio do habeas corpus. 3. Ausência de ilegalidade flagrante, 
apta a fazer relevar a impropriedade do presente writ. 4. Impetração não 
conhecida. (HC 206708/PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, DJe 15/04/2014)

Por fim, registre-se que a referida nulidade já foi afastada em incidente 
de exceção de incompetência, bem como que o Tribunal de origem negou provimento à apelação 
interposta pela defesa, em 09/09/2010, sendo mantida a sentença condenatória, transitado em 
julgado o acórdão em 15/08/2011.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2010/0062098-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 168.368 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  2432008               4280120080029941      990092581325

EM MESA JULGADO: 18/11/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS

Secretário
Bel. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : MARCO AURÉLIO MACHADO RODRIGUES
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : MAURO EUGÊNIO (PRESO)
CORRÉU : JONAS CARDOSO LINS
CORRÉU : ELVES APARECIDO PONTES
CORRÉU : ÁLVARO DANIEL ROBERTO
CORRÉU : ANTÔNIO CIRENEU JOAQUIM
CORRÉU : SANDRA REGINA MORELLI MOLLO JOAQUIM
CORRÉU : DIEGO JOSÉ JOAQUIM
CORRÉU : SUNILDA FÁTIMA VILLALBA FRETES
CORRÉU : NEWTON JOSÉ CEREGATTI
CORRÉU : CÉLIA MOURA LIMA JUSTINO
CORRÉU : SIMONE CRISTINA PEREIRA
CORRÉU : LUIS FABIANO PAIÃO
CORRÉU : CRISTINA PAULA DA SILVEIRA
CORRÉU : GLÁUCIA ALESSANDRA DOS SANTOS
CORRÉU : DELCÍDIO BIAGGIO
CORRÉU : JOÃO LUÍS TONON
CORRÉU : ADMILSON APARECIDO REIS

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

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."
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Os Srs. Ministros Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), Walter de 
Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), Felix Fischer e Jorge Mussi votaram 
com o Sr. Ministro Relator.
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