
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 422.908 - SP (2017/0282746-9)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FLAVIO TAVARES CAETANO 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. COMÉRCIO EFETIVO. 
PRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
VERIFICADO. 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. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de 
desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 
11.340/2006 não podem ser apreciadas por este Corte Superior de Justiça, na 
via estreita do habeas corpus , por demandar o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os 
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios 
idôneos e suficientes 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, cabendo a defesa 
demonstrar sua imprestabilidade.
4. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de 
drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica 
um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput , da Lei n. 
11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 
382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017).
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, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 422.908 - SP (2017/0282746-9)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FLAVIO TAVARES CAETANO 

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus  substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, 
impetrado em favor de FLAVIO TAVARES CAETANO, 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 5 anos e 10 meses de 
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 
33, caput , da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
Neste writ, alega o impetrante que não há nos autos prova da traficância, pois o 

paciente não foi flagrado comercializando o entorpecente ou repassando-o a terceiro. Destaca, 
ainda, ser ínfima a quantidade de droga apreendida (18 g de crack ).

Requer, assim, a desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto 
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Liminar indeferida (e-STJ, fl. 62).
Informações prestadas (e-STJ, fls. 71-76).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 

113-114).
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 422.908 - SP (2017/0282746-9)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FLAVIO TAVARES CAETANO 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. COMÉRCIO EFETIVO. 
PRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
VERIFICADO. 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. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de 
desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 
11.340/2006 não podem ser apreciadas por este Corte Superior de Justiça, na 
via estreita do habeas corpus , por demandar o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os 
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios 
idôneos e suficientes 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, cabendo a defesa 
demonstrar sua imprestabilidade.
4. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de 
drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica 
um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput , da Lei n. 
11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 
382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017).
5. Habeas corpus não conhecido.

 

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.
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Quanto à pretensão de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, 
verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como 
fundamento na sentença condenatória e no acórdão recorrido (auto de apreensão e laudo de 
constatação), de que o paciente foi surpreendido na posse de 42 pedras de crack  (18g), em 
desacordo com a lei ou norma regulamentar (e-STJ, fls. 21-27 e 39-44).

Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

"Superada a questão prejudicial, observa-se que o recurso não vinga também 
diante do mérito.
Com efeito, o réu, na fase extrajudicial, optou pelo silêncio (fls. 188) para, 
em pretório, negar a acusação, alegando estar sentado ao chão e, quando 
preparava a droga que pretendia consumir, foi abordado por policias, os 
quais lhe exigiram a dispensa dos apetrechos trazidos para lhes informar o 
nome do traficante de quem adquirira o tóxico. Negou fornecer a 
identificação dos traficantes, daí porque passou a ser incriminado, sendo 
levado à Delegacia. Acrescentou trazer consigo apenas uma pedra de crack 
destinada ao próprio consumo (mídia digital).
A versão exculpatória, a par de inverossímil, acabou isolada.
No caso, corroborando a acusação, narrou o policial militar José Lopes de 
Freitas Júnior realizar patrulhamento em local conhecido como ponto de 
venda de drogas, quando avistou FLÁVIO se levantar e correr diante da 
aproximação da viatura. A abordagem ocorreu perto dali, sendo localizado 
dentro das vestes do denunciado uma sacola com aproximadamente 40 
porções de cocaína na forma de crack.
Destacou estar o réu agitado porque não queria ser preso e não por estar 
drogado (mídia digital).
Em igual sentir, o relato do também policial João Vítor Sanches dos Santos, 
realçando o depoente ter o réu alegado ser usuário de drogas, mas não se 
localizou cachimbo ou qualquer petrecho para o consumo de entorpecentes 
em poder dele (mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, 
coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de demonstrar 
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o acusado, além do que a 
lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente proclamado que a 
circunstância de ser a testemunha agente de segurança pública não afeta o 
valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações Criminais nºs. 
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI, 
julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador 
PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com citação de vasta 
doutrina e decisões a respeito), mostrando-se tranquila a jurisprudência em 
tal sentido (STF, HC nº. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE 
MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal nº. 993.08.018758-4).
“Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais militares 
atribuído ao Apelante crime de que o sabem inocente;
nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal 
conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de imputação 
malévola. Destaco ainda a validade dos depoimentos dos policiais, cuja 
atuação revestiu-se de absoluta legalidade. É bem sabido, afinal já se o disse 
muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto 
que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do 
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compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do 
crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos 
acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e 
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de 
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o 
merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a 
atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de 
veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. 
Até porque nem teria se ntido conferir a lei determinada tarefa ao agente da 
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da 
sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que 
não fala a verdade” (Apelação Criminal nº 0010688-32.2012.8.26.0024, 3ª 
Câmara Criminal, Rel. Des. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO, j. 03-09-2013).
Assevere-se, ainda, que eventuais e pequenas divergências entre os informes 
não teriam o condão de lhes retirar o valor probatório, ainda mais quando 
coincidentes nos aspectos essenciais (cf. RT, 166/82, 375/213, 688/331 e 
710/296; RJDTACrimSP, 6/78 e 8/251; RJTJESP, 138/415 e LexJTJ, 
183/301).
Nesta esteira, irrelevante apurar se as drogas foram encontradas no bolso do 
réu ou dentro de suas vestes; importa, sim, o fato dele ter sido surpreendido 
na posse de mais de quarenta porções de crack.
Não se pode ignorar que os depoimentos foram colhidos em pretório mais de 
cinco meses após a ocorrência, sendo plenamente justificáveis divergências 
entre detalhes ou “esquecimentos” insignificantes, ainda mais porque as 
testemunhas, durante o interstício, participaram de inúmeras diligências 
semelhantes.
De outra parte, erros porventura existentes na prova testemunhal são 
comuns; o que não se mostraria natural é a conformidade total das narrativas 
colhidas meses após o crime, a indicar a identidade de inspiração, o concerto 
prévio, o eumdem premeditatum sermonem, no caso tratado por 
FRAMARINO MALATESTA, na sua “Lógica das Provas” (BORGES DA 
ROSA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, 3ª edição, RT, 1.982, 
página 322). “O testemunho demasiado perfeito é que deve gerar 
desconfiança” (ALMEIDA JÚNIOR, “Lições de Medicina Legal”, página 
526).
Ainda a respeito, TJESP, Apelação Criminal nº.
0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO 
NAVARRO.
Inegável, portanto, o vínculo entre as drogas e o apelante diante do encontro 
das porções de crack em seu poder, em local conhecido como ponto de 
venda de drogas, de modo a evidenciar a autoria do tráfico, consoante 
quadro probatório que, ao contrário do alegado pela Defesa, mostra-se 
robusto.
Realce-se, ainda, que a quantidade e forma de acondicionamento das 
substâncias entorpecentes encontradas com o apelante (42 porções de 
cocaína na forma de crack pesando 18,0g fls. 320) reforçam o tráfico 
praticado por ele.
[...]
Destaque-se, ainda, que “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para 
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar 
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstância que 
cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
Igualmente, RT's 714/357 e 776/663, bem como Apelação Criminal também 
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apreciada por esta Corte sob o nº.
993.08.018758-4, impondo salientar que a alegação de usuário ou “de 
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na 
hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, 
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).
Em outras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de qualquer ato de 
comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e 
presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, 
anotada a impossibilidade de o juiz desprezar as regras de experiência 
comum (praesumptiones hominis) ou seja, a ordem normal das coisas, 
representando aquela o conhecimento adquirido pela prática e observação 
do cotidiano.
[...]
Assim, demonstrada a materialidade através do auto de exibição e apreensão 
(fls. 187), do auto de constatação provisória (fls.
194) e do laudo de exame toxicológico (fls. 320), a par de apurada a autoria 
do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o 
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, cinco (5) 
anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa para, já na segunda fase 
da dosimetria, majorá-la de um sexto (1/6) diante da reincidência decorrente 
de condenação pretérita e definitiva por furto (certidão juntada a fls. 305), 
de modo a perfazer o “castigo” definitivo de cinco (5) anos e dez (10) meses 
de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, unidade no 
piso, à míngua de outras causas modificadoras" (e-STJ, fls. 39-44).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a 
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006, é 
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o 
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou 
conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 

Vale anotar, ainda, 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.

Nesse sentido:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.   ABSOLVIÇÃO.   NECESSIDADE   
DE   REVOLVIMENTO  DO  ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.  
INCIDÊNCIA  DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE  
POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS 
DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  As  instâncias  ordinárias,  após  toda  a  análise  do conjunto 
fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de 
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo  
crime  de  associação  para  o  tráfico,  de modo que, para se concluir  pela  
insuficiência  de  provas  para  a condenação, seria necessário o 
revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos,  
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 
do Superior Tribunal de Justiça.
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2.  São  válidas  como elemento probatório, desde que em consonância com 
as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de 
qualquer outra testemunha. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017);

"HABEAS  CORPUS   SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO  INTERESTADUAL  DE 
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.  ALEGAÇÃO  
DE  INIDONEIDADE  DAS  PROVAS  QUE  ENSEJARAM  A 
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR 
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º,   DA   LEI   Nº  11.343/06.  
INCOMPATIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  POR ASSOCIAÇÃO  PARA  
O  TRÁFICO.  DEDICAÇÃO  A  ATIVIDADES  CRIMINOSAS. 
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  INSTRUÇÃO  
DEFICIENTE. HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO. 
[...]
2.  Não  obstante  as  provas  testemunhais  advirem  de  agentes de polícia, 
a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por  sua simples 
condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse  em  
prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos,  em  que  os 
depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações  
telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de  maconha  e  
aproximadamente  100g  de  cocaína -, bem como pelas versões 
consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias  
contradições  e  incoerências  apresentadas  pelo paciente e demais corréus.
3.  É  assente  nesta  Corte  o  entendimento  no  sentido  de que o 
depoimento  dos  policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo 
 a  resultar  na  condenação  do paciente, notadamente quando ausente  
qualquer  dúvida  sobre  a  imparcialidade das testemunhas, cabendo  à  
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato  que não 
ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.
[...]
8. Habeas corpus  não conhecido."
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).

Observa-se, também, que os testemunhos apresentados pela defesa foram 
devidamente apreciados pelo julgador, tendo sido, contudo, o do paciente tido por 
incongruente com o quadro probatório trazido ao feito, destacando-se que é "prescindível a 
prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto 
de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado".  (e-STJ, 
fl. 43). 

Acerca do tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "o 
crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente 
pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/2006, 
sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 
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10/2/2017).
Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo impetrante, constata-se que as 

instâncias ordinárias adotaram fundamento suficiente para a prolação do édito condenatório, e 
refutaram, satisfatoriamente, as versões defensivas de inocência do réu. Ademais, "o Juiz não 
é obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses defensivas desde que tenha encontrado 
fundamentos suficientes para justificar o decisum " (EDcl no AgRg nos EREsp 1.043.207/SP, 
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/8/2014, DJe 
29/8/2014).

Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em 
prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 
28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em 
habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).

Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
É como voto.
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Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0282746-9 HC 422.908 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00010403920158260536  10403920158260536

EM MESA JULGADO: 12/12/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FLAVIO TAVARES CAETANO 

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, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 

Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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