
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 54.492 - SP (2014/0322059-4)
  

RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)

RECORRENTE : EDSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADO : PORFÍRIA APARECIDA ALBINO E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA SVS/MS 
344/1998. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INCLUSÃO DO 
THC - SUBSTÂNCIA ATIVA DA MACONHA - NO ROL DE 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. OBSERVÂNCIA AO 
PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIAS 
ENTORPECENTES PREVISTO NO DECRETO 79.388/1977. 
INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTE. COAÇÃO ILEGAL 
NÃO CARACTERIZADA.

1. Embora não conste da Portaria 344/1998 do Ministério da Saúde 
os motivos pelos quais a maconha foi incluída no rol de substâncias 
entorpecentes, o certo é que a sua proibição decorreu da observância 
ao procedimento previsto em normas internacionais sobre o tema, 
devidamente incorporadas ao Direito Pátrio, o que afasta a eiva 
articulada na irresignação.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. 
RISCO DE CONTINUIDADE NA NARCOTRAFICÂNCIA. 
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E 
NECESSÁRIA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO 
PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 
demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra 
necessária, dada a forma como ocorrido o delito, indicativa de 
dedicação a narcotraficância.

2. A expressiva quantidade da droga apreendida - mais de 500 
(quinhentos) quilos de maconha - é indicativa da periculosidade social 
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do acusado e do risco de continuidade na prática criminosa, caso 
libertado, autorizando a preventiva.

2. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que 
foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as 
condições pessoais dos réus, julgando-se necessária a manutenção da 
prisão preventiva, e constatando-se que permaneceram custodiados 
durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de 
ofício por este Sodalício.

3. Tendo as instâncias de origem concluído pela imprescindibilidade da 
constrição a bem da ordem pública, resta clara a insuficiência das 
providências cautelares menos gravosas para alcançar a finalidade 
pretendida com a ordenação da medida extrema, diante da 
periculosidade diferenciada do denunciado.

4. Recurso desprovido. 

ACÓRDÃO

A Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Felix 
Fischer, Gurgel de Faria e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do 
TJ/SC). 

Brasília (DF), 03 de setembro de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)  

Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 54.492 - SP (2014/0322059-4)
RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)
RECORRENTE : EDSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADO : PORFÍRIA APARECIDA ALBINO E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (Relator): Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus interposto por EDSON BAPTISTA contra acórdão proferido 

pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a 

ordem pleiteada no HC n. 2020684-24.2014.8.26.0000.

Noticiam os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Buscando o trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar 

do recorrente, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada.

Sustentam os patronos do recorrente que a Corte Estadual teria 

acrescentado fundamentação ao decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo de primeiro 

grau, o que configuraria constrangimento ilegal.

Aduzem que a decisão que determinou a segregação antecipada do 

recorrente careceria de fundamentação, não estando presentes os requisitos exigidos no artigo 

312 do Código de Processo Penal.

Afirmam que o recorrente faria jus à aplicação das medidas cautelares 

previstas no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva.

Defendem que o Ministério da Saúde, ao indicar as substâncias que são 

consideradas entorpecentes para fins de aplicação do artigo 33 da Lei 11.343/2006, por meio 

da Portaria 344/1998, não teria explicitado a razão pela qual incluiu em tal rol o THC – 

tetraidrocarbinol –, substância encontrada na folha da maconha, razão pela qual tal ato seria 

Documento: 1438847 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2015 Página  3 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

nulo, o que ensejaria a atipicidade da conduta imputada ao recorrente.

Requerem o provimento do reclamo para que seja revogada a custódia 

cautelar do recorrente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, trancando-se o 

processo em tela.

Contra-arrazoada a irresignação (e-STJ fls. 321/336), os autos ascenderam 

a esta Corte Superior de Justiça, tendo a liminar sido indeferida, nos termos da decisão de fls. 

363/364.

O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 370/374, manifestou-se 

pelo desprovimento do inconformismo.

É o relatório.

 

Documento: 1438847 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2015 Página  4 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 54.492 - SP (2014/0322059-4)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (Relator): Por meio deste recurso 

ordinário pretende-se, em síntese, o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente, 

bem como a revogação de sua prisão preventiva.

Segundo consta da denúncia, o recorrente teria transportado 589,50 kg de 

maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (e-STJ fl. 

62).

O acusado teria transportado a droga no interior de um caminhão por ele 

conduzido, estando a substância acondicionada em 592 (quinhentos e noventa e dois) tijolos, 

todos escondidos em um fundo falso no veículo e nos pneus que estavam presos como estepe 

(e-STJ fl. 63).

O réu foi abordado por policiais rodoviários, que em vistoria realizada na 

carroceria do caminhão teriam encontrado os tabletes de maconha, bem como a quantia de R$ 

1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta) reais, 1 (um) GPS e 2 (dois) aparelhos de celular em 

seu poder (e-STJ fl. 63).

Feitos tais esclarecimentos acerca dos fatos imputados ao recorrente, 

sabe-se que o artigo 66 da Lei 11.343/2006 preceitua que são consideradas substâncias 

entorpecentes as previstas na Portaria SVS/MS 344/1998.

O artigo 1º da referida norma define como entorpecente a "substância que 

pode determinar dependência física ou psíquica relacionada, como tal, nas listas 

aprovadas pela Convenção Única sobre Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste 

Regulamento Técnico".

Por sua vez, a Convenção Única sobre Entorpecentes foi incorporada ao 

Direito Brasileiro por meio do Decreto 154, de 26.6.2001, sendo que no seu artigo 1º, alínea 
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"t", se considera entorpecente "qualquer substância, natural que sintética, ou qualquer 

material natural, que figure nas listas I, II, III, IV da Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas de 1971".

A referida Convenção foi aprovada mediante o Decreto 79.388/1977, do 

qual se extrai que a inclusão de determinada substância como entorpecente obedece a um 

rigoroso processo de controle, com a participação da Organização Mundial de Saúde - OMS.

Assim, embora não conste da Portaria 344/1998 os motivos pelos quais a 

maconha foi incluída no rol de substâncias entorpecentes, o certo é que a sua proibição 

decorreu da observância ao procedimento previsto em normas internacionais sobre o tema, 

devidamente incorporadas ao Direito Pátrio, o que afasta a eiva articulada na irresignação.

Ademais, é imperioso destacar que a citada portaria complementadora 

encontra-se em vigor desde 1998, não tendo sido expurgada do ordenamento jurídico, 

tampouco declarada inconstitucional, o que reforça a improcedência das alegações formuladas 

pela defesa.

No que se refere à revogação da prisão preventiva do recorrente, verifica-se 

que foi decretada para a "garantia da ordem pública, em razão da significativa 

quantidade de droga apreendida (589,5 kg) e da gravidade concreta do crime em 

questão, equiparado a hediondo e causador de efeitos prejudiciais à sociedade, ao 

estimular a prática de outras infrações penais e desestruturar famílias e relações 

sociais", bem como para "garantia da aplicação da lei penal, visto que não há provas de 

que o autuado exerça ocupação lícita e garanta o seu sustento por meio dela, tampouco 

que tenha residência fixa"(e-STJ fl. 61). 

Por sua vez, o Tribunal de origem manteve o encarceramento provisório do 

acusado em razão da proibição de liberdade provisória prevista no artigo 44 da Lei 

11.343/2006, o que também inviabilizaria a concessão das medidas cautelares previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 181/184).

E, ao proferir sentença condenatória no feito, o magistrado singular entendeu 
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que o recorrente deveria permanecer preso pois persistiriam "os motivos que ensejaram a 

segregação provisória, os quais são reforçados pela confirmação da condenação", 

motivo pelo qual ratificou "a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do 

processo".

Inicialmente, é imperioso frisar que embora a Corte Estadual tenha adotado 

fundamento diverso do empregado pelo togado singular para manter a prisão preventiva do 

recorrente, observa-se que o dispositivo por ela invocado para legitimar a medida extrema foi 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 104.339/SP, 

motivo pelo qual o aventado acréscimo na motivação para a preservação da custódia não 

acarretou qualquer prejuízo à defesa.

No tocante à vislumbrada inexistência dos requisitos legitimadores da 

custódia antecipada, tem-se que a expressiva quantidade da droga apreendida é fator que 

revela que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se realmente 

necessária.

Evidente, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social 

do acusado, pois a quantidade do material tóxico capturado na ocasião do flagrante - mais de 

500 kg (quinhentos quilos) de maconha - seria apta a atingir grande número de usuários, caso 

fosse colocada em circulação, sendo indicativa da probabilidade concreta de continuidade no 

cometimento da referida infração, caso fosse libertado, estando demonstrado, portanto, o 

periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar.

No tráfico de entorpecentes - crime que, embora não cometido com violência 

ou grave ameaça a pessoa, é de perigo abstrato (para alguns doutrinadores, de perigo 

concreto indeterminado), já que o risco para o bem jurídico protegido é presumido por lei, ou 

seja, independe de seu resultado concreto sobre a saúde de eventuais usuários - a 

periculosidade social do autor pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação 

criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a 

probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas 
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desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por 

este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar o 

periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que 

cercaram o delito.

Retirar-se essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da 

forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal 

violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a 

cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido 

de que "o entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para 

decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto 

da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova 

da materialidade do crime e de indícios de autoria", sendo que "se as circunstâncias 

concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração 

delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a 

manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da 

materialidade e da autoria" (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 

11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012).

No mesmo norte são os precedentes deste Sodalício:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANE QUANTIDADE DE DROGA 
(100 kg). REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por 
meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do 
pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na 
sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida 
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução 
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criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código 
de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida 
de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de 
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite 
complementação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, 
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

II  - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente 
fundamentado em dados extraídos dos autos, notadamente pela 
apreensão de 101,7 kg (cento e um quilos e setecentos gramas) de 
maconha, divididos em 103 (cento e três) tabletes, com indícios 
apontando para a prática habitual e reiterada do tráfico de 
entorpecentes, o que denota periculosidade concreta do agente, e 
assim, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da 
ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 56.057/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E 
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE 
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da 
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade 
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 
ilegalidade.

2. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve 
ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos 
legais, em observância ao princípio constitucional da não 
culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida 
quando da eventual condenação.

3. A gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para 
decretação da prisão preventiva. Precedentes.

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na 
garantia da ordem pública, considerando a quantidade de 
substância entorpecente apreendida (476kg de maconha),  
circunstância essa que aponta a gravidade concreta dos fatos e a 
periculosidade dos acusados.

5. Habeas corpus não conhecido.
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(HC 321.372/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

Assim, verificando-se que na sentença condenatória proferida foram avaliadas 

todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se 

necessária a manutenção da prisão cautelar, derivada de flagrante válido, e constatando-se que 

permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não se vislumbra ilegalidade a ser 

sanada por este Superior Tribunal.

Com efeito, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que 

não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso 

durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como 

ocorre in casu. 

A propósito:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. 
APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE 
ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. ACUSADA 
PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE 
INEXISTENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o 
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do 
delito, cifrada na significativa quantidade de entorpecentes 
apreendidos com o grupo (quase meio quilo de cocaína, além de 
balança de precisão, embalagens plásticas cortadas para o embalo 
de drogas e armas de fogo) e, posteriormente, mantido por ocasião 
da prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o 
magistrado remeteu-se aos termos do decreto prisional, ressaltando, 
ainda, o fato de ter permanecido a acusada presa durante a 
instrução processual.

2. Recurso a que se nega provimento.

(RHC 51.035/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS DUPLAMENTE 
MAJORADOS. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU 
PRESO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO 
PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
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01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5º, inc. 
LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na 
decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos 
delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção 
da sua prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. 
Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta 
Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; 
STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe 
de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori 
Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ademais, conforme precedentes desta Corte (RHC 46.502/MS, 
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 19/12/2014; RHC 
37.801/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 
13/10/2014) e do Supremo Tribunal Federal, "permanecendo os 
fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir 
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de 
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" 
(RHC 117.802, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe de 01/07/2014).

03. "Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão 
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam 
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 
autorizem a decretação da medida extrema" (RHC 47.928/MG, Rel.

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 25/08/2014; HC 
203375/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 
DJe de 22/11/2011).

04. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 40.492/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, 
julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015)

Por fim, impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao 

recorrente, uma vez que há motivação apta a justificar o sequestro corporal, sendo certo que 

"demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da 

ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 

12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do 

crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

Dessa forma, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da 

Documento: 1438847 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2015 Página  11 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra  

constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

 
Número Registro: 2014/0322059-4 RHC    54.492 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  20206842420148260000  RI0024RC70000

EM MESA JULGADO: 03/09/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro  LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PE)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Bel. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EDSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADO : PORFÍRIA APARECIDA ALBINO E OUTRO(S)
RECORRIDO : 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

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, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gurgel de Faria e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado 

do TJ/SC).
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