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RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : DANIELE CARIOLANO DA SILVA
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO CARIOLANO BEZERRA FILHO
ADVOGADO : LUCAS BRENDO CORREIA BEZERRA - CE037863
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. 
PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 
APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR 
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação 
penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, 
comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a 
presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se 
constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da 
materialidade do crime.
2. No caso, a despeito da não localização de drogas, existem outras provas 
capazes de comprovar os crimes - quebras de sigilo bancário, cumprimento 
de mandados de busca e apreensão, acesso a dados de aparelhos 
celulares e várias conversas de WhatsApp -, sendo que nas mensagens 
trocadas entre os corréus há expressa menção à cocaína, "pedra", maconha 
ou "verdinha", além de fotografias de armas, drogas sendo pesadas, bem 
como lista de devedores. Registre-se ainda que, com que com a quebra do 
sigilo bancário, constatou-se a movimentação de mais de R$ 95.000,00 
(noventa e cinco mil reais) na conta do agravante, no período de janeiro de 
2016 a julho de 2017, enquanto encontrava-se preso, tendo a agrav
ante como uma de suas beneficiárias (fl. 135).
3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se 
existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de 
tráfico. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.

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 Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Olindo 
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e Laurita Vaz votaram com o 
Sr. Ministro Relator.
 

Brasília, 23 de novembro de 2021.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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RELATÓRIO



Trata-se de agravo regimental interposto por Raimundo Nonato Cariolano 
Bezerra Filho e Daniele Cariolano da Silva contra a decisão, de fls. 215/223, assim 

ementada:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 
PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA 
MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO 
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER 
ACOLHIDO.

Recurso em habeas corpus improvido.
 
 

Nesta via, os agravantes reiteram as alegações da impetração e defendem o 

trancamento da ação penal, ao argumento de que é imprescindível a apreensão de 

material entorpecente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de 

drogas, por se tratar de crime material (fl. 252).

Requerem seja recebido o presente recurso para reformar a decisão 

monocrática e determinar o trancamento da ação penal, em relação ao crime de tráfico 

de drogas (fl. 252).

Sobreveio petição da defesa pugnando pela preferência no julgamento do 

recurso (fl. 258).

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, esses não têm o 

condão de infirmar os fundamentos inseridos na decisão agravada.

Conforme consignado anteriormente, a legalidade do decreto de prisão 

preventiva quanto à ora agravante Daniele Cariolano da Silva já foi apreciada por esta 

Corte, em 19/10/2020, nos autos do RHC n. 126.610/CE, consoante ementa do 

acórdão denegatório:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. CUSTÓDIA PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E 



ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADA FORAGIDA. 
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA 
PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E 
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. 
GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE AO 
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO REALIZADO 
NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA, ONDE RESIDIA COM A MENOR. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO.

1. Havendo notícias de que a custodiada tem participação ativa em complexa 
e estruturada organização criminosa, fundamentada está a manutenção da sua 
prisão cautelar.

2. No caso, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da 
ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade dos acusados supostamente 
envolvidos com organização criminosa, no risco de reiteração delitiva, além da 
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, uma vez que a ré se encontra 
foragida desde o decreto da prisão em 25/6/2018.

3. A manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o 
Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se 
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa 
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n.

371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 
15/5/2017).

4. O feito é complexo, conta com 4 acusados - estando a recorrente, até a 
presente data, foragida -, supostamente envolvidos em organização criminosa, 
necessidade de diversas diligências imprescindíveis, como busca e apreensão em 
domicílios, expedição de cartas precatórias, além da quebra de sigilos bancários, 
telefônicos e telemáticos, circunstâncias essas que certamente exigem maior lapso 
temporal para o encerramento da instrução processual.

5. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a 
configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos 
legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em 
vista as peculiaridades do caso.

6. A condição de foragida da recorrente afasta a alegação de 
constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.

7. Na hipótese, além de encontrar-se em local incerto e não sabido desde o 
decreto da prisão, em 25/6/2018, demonstrando sua intenção de furtar-se à 
aplicação da Lei Penal, as instâncias ordinárias indeferiram a concessão da prisão 
domiciliar, em razão dos elementos probatórios no sentido de que a acusada 
praticava a conduta criminosa dentro da própria residência, franqueando o acesso 
a outros agentes criminosos, bem como àqueles que compravam o entorpecente, 
colocando sua filha em ambiente nocivo e perigoso. Salientou-se, ainda, que há 
documentos e provas acostados aos autos indicando que a recorrente e seu irmão 
(preso) estariam abastecendo, gerenciando e comandando a prática de intenso 
tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação 
que não está disposta na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade 
prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.

8. Recurso em habeas corpus improvido com recomendação ao Juízo 
processante para que imprima maior celeridade na tramitação do feito.



 

 Quanto ao trancamento da ação penal, é entendimento assente nesta Corte 

Superior que tal providência pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, 

comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de 

causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de 

elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 

Sobre ao tema, a Corte estadual, ao denegar a ordem, concluiu (fl. 

132/136 – grifo nosso):

1. Quanto a ausência de justa causa
De início, relativamente a alegada ausência de justa causa para ação penal, 

verifica-se que o presente remédio constitucional encontra-se prejudicado quanto a 
este pedido, tendo em vista que o habeas corpus possui rito célere e julgamento 
prioritário sobre as demais ações, não comportando exame do mérito relacionado 
às teses de defesa processual ou que demandem aprofundada averiguação do 
conjunto fático probatório, como pretende o impetrante, por tal proceder ser 
peculiar ao processo de conhecimento.

A utilização do habeas corpus para trancamento de ação penal por ausência 
de justa causa é medida excepcional, apenas recebendo chancela quando 
verificada patente ilegalidade, sem a necessidade de dilação probatória, ante a 
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, a 
atipicidade da conduta ou a presença de alguma causa extintiva da punibilidade.

[...]
Ademais, no caso dos autos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, fls. 

02/04 dos autos de origem narra que restaram demonstradas a autoria e a 
materialidade delitiva, especialmente observando-se as provas colhidas no 
inquérito policial, quais sejam, o conteúdo extraído de aparelhos celulares 
apreendidos que consistem em conversas e áudios provenientes do aplicativo 
WhatsApp, além de comprovantes de depósitos bancários (fls. 48/106), bem como 
a adequação típica da conduta dos denunciados ao disposto nos arts. 33 e 35 da 
Lei nº 11.343/06.

Nos termos da peça delatória, nas mensagens trocadas entre os corréus há 
expressa menção à cocaína, "pedra", maconha ou "verdinha", além de fotografias 
de armas, drogas sendo pesadas, bem como lista de devedores. Registre-se ainda 
que com que com a quebra do sigilo bancário constatou-se a movimentação de 
mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) na conta do paciente Raimundo 
Nonato, no período de janeiro de 2016 a julho de 2017, enquanto encontrava-se 
preso em presídio nesta capital. Destaque-se, por fim, que a paciente Daniele era 
uma beneficiárias do paciente Raimundo Nonato.

É sabido que para a configuração da justa causa, não é necessário haver 
uma situação de evidências incontestes, mas tão somente a presença de 
suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, nos termos da Súmula nº 7 
do TJCE, in verbis:

 
“Não cabe habeas corpus para trancamento de ação penal, sob alegação de 

falta de justa causa, se a delatória atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de 
Processo Penal, imputando ao agente fato que, em tese, constitui crime”.

 
Neste sentido, verifica-se que a denúncia descreve o fato típico, revelando 

que os pacientes, efetivamente podem ter praticado as condutas previstas no arts. 
33 e 35 da Lei nº 11.343/06, havendo indícios probatórios que autorizam o 
prosseguimento da ação penal, estando, portanto, atendidos os requisitos do art. 
41 do Código de Processo Penal.



No caso, da atenta análise da inicial acusatória formulada pelo Ministério 

Público estadual, não verifiquei mácula que prejudique o contraditório e a ampla defesa 

dos recorrentes, sobretudo porque presentes a exposição do fato criminoso, as suas 

circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos delitos, além 

dos indícios de autoria e de prova da materialidade.

Confira-se (fls. 21/23 – grifo nosso):

No dia 13.07.2017 foi instaurado pela Delegaria Regional de Aracati, através 
da Portaria /IQ 117/2017, o IP 412-248/2017, com fins de apurar crimes de tráfico 
de drogas e associação para o tráfico supostamente praticados por Raimundo 
Nonato Cariolano Bezerra Filho e sua irmã Daniele Cariolano da Silva, na praia de 
Canoa Quebrada, Aracati/CE.

Com a deflagração do procedimento e sua instrução, apurou-se que o 
denunciado Raimundo Nonato Cariolano Bezerra Filho comandava e gerenciava 
de dentro do Presídio de Fortaleza o tráfico ilícito de drogas na praia de Canoa 
Quebrada, tendo como centro de atuação sua residência, localizada na mesma 
praia, sendo esta atividade exercida através de sua irmã Daniele Cariolano da 
Silva e de seu comparsa José Alan Tavares de Melo, este preso no início do ano 
de 2017, tendo sua companheira Edna Maria Pereira Duarte assumido seu posto, 
passando a auxiliar Daniele Cariolano no comércio ilegal de drogas daquela região.

As investigações realizadas fundamentaram e embasaram pedidos junto a 
autoridade judicial que culminaram em quebras de sigilo bancário, cumprimento de 
mandados de busca e apreensão e acesso a dados de aparelhos celulares 
regularmente apreendidos.

Desta feita, a despeito de não ter se logrado êxito na localização de drogas, 
as diligências investigatórios permitem afirmar que de fato os denunciados, de 
forma associada, praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes no âmbito desta 
urbe.

Segundo relatório complementar elaborado pela Inspetoria(fls. 03-18) "o 
Raimundo "Fei" está movimentando grande quantidade de drogas e ainda está 
abrigando criminosos em sua residência onde foi preso, em Canoa Quebrada. (...) 
Ainda segundo informações dos moradores de Canoa Quebrada, o Raimundo 
"Fei", mesmo de dentro do presídio, também está comprando terrenos e imóveis 
(...)".

A prova produzida também evidencia a existência de várias conversas em 
WhatsApp que apontam para a negociação de drogas com consequente 
compra/venda, tendo como um das grandes interlocutoras Edna Maria Pereira 
Duarte e José Alan, já encarcerado. Registre-se em que várias partes das 
mensagens trocadas há expressa referência a cocaína, pedra, maconha ou 
verdinha, além de que, constam nos aparelhos telefônicos fotografias de armas, 
drogas sendo pesadas, balanças e até diversas listas de devedores, com por 
exemplo, o bandido "Bolinha" bastante conhecido no meio policial e judicial desta 
urbe como traficante, assaltante.

A associação para o tráfico ainda fica mais clara quando se analisa os 
extratos bancários e os inúmeros comprovantes de depósitos cujas imagens 
encontram-se arquivadas nos aparelhos celulares apreendidos durante o 
cumprimento de mandado de busca e apreensão.



Com a quebra do sigilo bancário dos denunciados, ficou constatado uma 
movimentação financeira de mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no 
período de 06.01.2016 a 30.06.2017, em nome e RAIMUNDO NONATO 
CARIOLANO BEZERRA FILHO, período em que este se encontrava preso na 
cidade de Fortaleza. Evidenciou-se, também, que DANIELE CARIOLANO DA 
SILVA e EDNA MARIA PEREIRA DUARTE eram beneficiadas diretamente com 
valores oriundos da atividade ilegal.

Ora, ainda importante consignar que parte de diligências empreendidas pela 
autoridade policial, após regular deferimento por parte deste juízo, NÃO tiveram 
êxito completo, como a apreensão propriamente dita da droga, vez que no dia 
anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão o "Fei" determinou 
que sua irmã Daniele saísse de casa, vez que a abordagem policial estava 
iminente.

Assim procedendo, infringiram os denunciados RAIMUNDO NONATO 
CARIOLANO BEZERRA, DANIELE CARIOLANO DA SILVA, EDNA MARIA 
PEREIRA DUARTE e JOSÉ ALAN TAVARES DE MELO as disposições dos arts. 
33 e 35, caput, da Lei n.Q11.343/06, motivo por que o Ministério Público oferece a 
presente delatória, requerendo que seja os mesmos notificados para responderem 
à acusação no prazo de lei, recebendo-se a denúncia, determinando-se a citação 
dos acusados, designando-se dia e hora para audiência de instrução e julgamento, 
ouvindo-se as testemunhas arroladas, prosseguindo-se nos demais termos da 
ação penal, praticando-se, enfim, os demais atos de direito necessários até sua 
final condenação nas penas dos dispositivos penais retromencionados, tudo nos 
temos dos art. 54 e ss. da Lei n.2 11.343/06, observando-se, no que couber, o que 
dispõe a Lei 8.072/90, com as alterações trazidas pela Lei n.° 11.464/07.

Como se vê, não há falar em ausência de justa causa ou inépcia da 

denúncia, uma vez que o Ministério Público estadual, observando os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal, além de demonstrar, de forma clara, os fatos e as 

circunstâncias relevantes do caso, denunciou os recorrentes individualizando a conduta 

de todos os envolvidos.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO 
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 
NULIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DEFESA 
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. MANDADO DE BUSCA E 
APREENSÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]. 
5. O pedido de trancamento da ação penal com relação ao crime de associação 
para o tráfico se sustenta na inépcia da denúncia. No entanto, a leitura da peça 
acusatória permite compreender o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo 
que se revela prematuro o 
trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do 
crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. As alegações do 
agravante devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que 
não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como 
narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 
[...] 
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 644652/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 



Turma, DJe 26/4/2021)
 

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL. 
TRANCAMENTO NÃO JUSTIFICADO. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE 
MATERIALIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
 RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é 
medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e 
sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro mínimo de 
materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade 
da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, conforme 
reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal.

[...]
(RHC n. 122.998/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

10/2/2021 - grifo nosso).

 

Quanto à alegação de ausência de materialidade ao argumento de não 

apreensão de drogas com os recorrentes, vale lembrar que o delito de tráfico de drogas 

é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de 

comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à 

venda de entorpecentes, tal como ocorre nos autos, em que são expostos elementos 

indiciários que ligam o paciente à organização criminosa, participando das negociações 

para distribuição de drogas, além de cuidar da logística e guarda dos entorpecentes 

(AgRg nos EDcl no RHC n. 123.884/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 18/5/2020).

 Além disso, o decisum recorrido destacou que, a despeito da não 

localização de drogas, existem outras provas capazes de comprovarem os crimes - 

quebras de sigilo bancário, cumprimento de mandados de busca e apreensão, acesso 

a dados de aparelhos celulares e várias conversas de WhatsApp -, sendo que nas 

mensagens trocadas entre os corréus há expressa menção à cocaína, "pedra", 

maconha ou "verdinha", além de fotografias de armas, drogas sendo pesadas, 

bem como lista de devedores. Registre-se ainda que com que com a quebra do 
sigilo bancário constatou-se a movimentação de mais de R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil reais) na conta do agravante (Raimundo), no período de janeiro de 2016 
a julho de 2017, enquanto encontrava-se preso, tendo a agravante (Daniele) como 
uma de suas beneficiárias (fl. 135 - grifo nosso).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 



DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da 
droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de 
comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os 
depoimentos das testemunhas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.471.280/SC, Ministro 
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/6/2020, grifamos)

 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. 
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR 
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA 
ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se 
existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 
131.455-MT, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012).

2. Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de 
considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a 
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros 
elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por 
policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se 
forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da 
organização criminosa, como no caso dos autos.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões 
fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas 
suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico 
de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o 
reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o 
Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 512.140/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe de 10/9/2019, grifamos)
 

Destaque-se ainda o que já decidiu a Quinta Turma, em hipótese similar à 

discutida, no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta 

atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico:

 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. [...] AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS COM O AGRAVANTE. 
CONDUTA TÍPICA POR EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE 
COMPROVEM O CRIME DE TRÁFICO. [...] AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.

[...]
7. As instâncias de origem, com base no acervo fático-probatório, 

condenaram o agravante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 
35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, valendo destacar que ele encontrava-se 
encarcerado, sendo, pois, muito difícil que se encontrasse drogas em seu poder. 
No entanto, ainda assim liderava um esquema organizado para a comercialização 
de entorpecentes. Ademais, consoante o informativo 501 do Superior Tribunal de 
Justiça, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se 
existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 
1.662.300/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 
25/6/2020 - grifamos)



 

Ademais, as instâncias de origem destacaram a necessidade da constrição 

para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em 

vista a periculosidade dos agravantes e o risco de reiteração - sendo que Raimundo,  

além de possuir extensa folha de antecedentes criminais, estaria gerenciando o tráfico 

de drogas mesmo recolhido em um presídio, e Daniele, foragida, auxiliando o seu irmão 

a gerenciar a venda de entorpecentes na localidade (fl. 141).

Ante o exposto, com base nos precedentes, nego provimento ao agravo 

regimental.
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