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PROTOCOLO MP/PR Nº 16.974/2015
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 8795-47.2015.8.16.0034
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PIRAQUARA
INDICIADO: GEAN KARLOS CORDEIRO
OBJETO: REVISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (ART. 28 CPP)

EMENTA:  CPP,  ART.  28.  TRÁFICO  DE  DROGAS  (ART.  33  DA  LEI  N.

311.343/2006). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA

DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A  DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL.

ARQUIVAMENTO  DOS  AUTOS  DE  INQUÉRITO  POLICIAL. Simples

presunções não são aptas para justificar a propositura de ação penal pelo

delito  de  tráfico  de  drogas,  ainda  mais  quando  não  foi  possível

individualizar a conduta do indiciado e afirmar, com a mínima segurança

possível,  que  a  droga  encontrada  com  o  adolescente  pertencia  ao

investigado e que seria destinada ao comércio ilícito de drogas.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial foram inaugurados mediante auto

de prisão em flagrante para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei

11.343/06  (tráfico de drogas), supostamente ocorrido em 02.08.2015, no Município de

Piraquara, PR, tendo como indiciado Gean Karlos Cordeiro.
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Na  oportunidade,  policiais  militares  abordaram  quatro  indivíduos  em

atitude  suspeita  numa  festa  rave,  sendo  localizado  com  o  adolescente  Jhonatan  de

Oliveira  Barbosa  29  (vinte  e  nove)  balas  da  substância  entorpecente  vulgarmente

conhecida por ecstasy. Com o indiciado Gean Karlos Cordeiro foi encontrado R$ 393,20

(trezentos e noventa e três reais e vinte centavos) (cf. auto de exibição e apreensão de fls.

15/16 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 17/18).

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento  do  feito,  confeccionada  pela  Promotora  de  Justiça  Mabiane  Czarnobai

Message, às fls. 122/127, com fundamentação dirigida ao reconhecimento da ausência de

indícios  suficientes  de  autoria  para  imputar  a  conduta  delitiva  ao  indiciado,  pois

“nenhuma substância entorpecente foi apreendida em poder de Gean Karlos e sequer há

menção de que ele tenha sido flagrado pelos Policiais Militares enquanto comercializava

drogas. Pelo contrário, os milicianos se referem a quatro indivíduos em atitude suspeita,

sendo que todos foram abordados e somente o menor foi flagrado na posse da substância

entorpecente.”

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz de Direito Flávio Dariva

de Resende proferiu a decisão de fls. 134/136, discordando da promoção ministerial de

arquivamento,  ao argumento de que há “indícios de tráfico de drogas pelo indiciado”

conforme o  termo de  depoimento dos  policiais  militares  e  do boletim de  ocorrência

lavrado na data do fato. Nestes termos, determinou o encaminhamento dos autos a esta

Procuradoria-Geral  de Justiça,  aos  fins  do disposto no art.  28  do Código de Processo

Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O  objeto  de  análise  e  valoração  aos  presentes  autos,  por  parte  desta

Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código de Processo
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Penal,  direciona-se à  operação de ratificação ou discordância quanto ao conteúdo do

pronunciamento ministerial  de fls.  122/127, que reconheceu a  inexistência de indícios

suficientes de autoria em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de

drogas) por parte do indiciado Gean Karlos Cordeiro.

Pois bem. Para que haja possibilidade jurídica de imputação da prática de

quaisquer crimes a acusados em geral, imprescindível a presença inequívoca de prova da

materialidade do delito e de indícios suficientes de quem seja o seu autor, de forma a

autorizar o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, com exposição do fato e

descrição de todas as circunstâncias que envolveram sua prática, nos moldes delimitados

pelo art. 41 do Código de Processo Penal,1 obstando, assim, a possibilidade de rejeição da

peça acusatória, ante as hipóteses de carência técnica, previstas no art. 395, incisos I a III,

do mesmo diploma processual.2

Na hipótese ora em análise, os indícios suficientes de autoria, necessários

ao oferecimento de denúncia por prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06

(tráfico  de  drogas),  em  relação  ao  indiciado,  efetivamente  não  estão  presentes,

inexistindo, neste sentido, justa causa para o exercício regular da ação penal, a configurar

uma das hipóteses de rejeição da denúncia, qual seja aquela prevista no mencionado art.

395, inciso III, do Código de Processo Penal. 

A quantidade de droga apreendida (auto de apreensão de fls. 15/16) foi

exclusivamente  encontrada  na  posse  do  adolescente  Jhonatan  de  Oliveira  Barbosa  e

apenas  foi  localizado  com  o  indiciado  Gean  Karlos  Cordeiro  a  quantia  de  R$  393,20

(trezentos e noventa e três reais e vinte centavos).

1 “Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas.”

2  “Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
   I - for manifestamente inepta;
  II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou  
 III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” 
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Neste contexto de análise,  há que se ponderar que meras  suspeitas  ou

suposições  quanto à prática do delito de tráfico de drogas  não devem e não podem

substituir os necessários  indícios suficientes de autoria,  na forma antes mencionada. Ou

seja,  informações  desacompanhadas  de  quaisquer  outros  elementos  de  prova,  ou  de

atividades investigatórias prévias ou sequenciais com relação ao investigado, reveladoras

daqueles indícios suficientes, autorizam a conclusão de que a autoria do crime de tráfico

de drogas veio suportada concretamente por mera dedução, representativa de suposição,

suspeita  ou  presunção  não  legitimada  ao  nível  probatório,  como  exclusivo  fruto  da

imaginação criativa/inventiva das autoridades policiais.

O  adolescente,  ouvido  perante  a  1a Promotoria  de  Justiça  (fls.  29-30),

corroborou  a  versão  apresentada  na  Delegacia  de  Polícia  de  que  a  substância

entorpecente apreendida estava em sua posse e foi por ele vendida durante a festa rave.

Os demais indivíduos abordados e revistados pelos policiais militares que atenderam a

ocorrência não foram ouvidos nem indiciados no boletim de ocorrência, sendo impossível

suas localizações e identificações neste momento, pois somente eles poderiam confirmar

se  o  indiciado  estava  naquele  momento  praticando  alguma  conduta  criminosa

relacionada à narcotraficância.  Também não foram ouvidos  possíveis  compradores  da

droga.

Pode-se  concluir  que  o  que  se  possui  nestes  autos  é  somente  a

materialidade do crime e autoria  relativa ao adolescente, pois  de todas  as diligências

encetadas, nada é capaz de trazer indícios sérios e seguros da autoria que recaia sobre a

pessoa  de  Gean  Karlos  Cordeiro  ao  tráfico  de  drogas,  o  que  torna  insuficiente  o

oferecimento de denúncia em relação ao indiciado. 

O fato do indiciado já ter sido condenado por tráfico de drogas na Comarca

de Timbó-SC e  por  ter  sido encontrado  consigo a  quantia  de R$ 393,20 (trezentos  e
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noventa e três reais e vinte centavos), quando foi preso junto com o adolescente, não

corrobora, por si só, que praticava a traficância. 

Considerando-se, pois, o frágil quadro probatório produzido, revelador de

meras suposições, suspeitas e ilações de que o indiciado estaria praticando o crime de

tráfico de drogas, insubstituíveis dos necessários indícios suficientes de autoria e prova da

materialidade ao regular oferecimento de denúncia, se torna absolutamente temerária e

até arbitrária proposição de uma acusação neste sentido, que exige níveis seguros de

responsabilidade profissional e consciência social, pelo do titular da ação penal pública.

Conclusão  em  contrário,  efetivamente,  representaria  exercício  abusivo  do  poder  de

denunciar,  por  parte  do  Ministério  Público,  passível  de  configuração  de

coação/constrangimento ilegal ao indiciado, facilmente reversível por ação constitucional

de proteção de garantias,  como o  Habeas corpus,  para trancamento do procedimento

criminal respectivo pelo órgão judicial competente, nos termos do disposto no art. 648,

inciso I, do Código de Processo Penal.3

Com filosofia de reflexão análoga, a doutrina especializada de LOPES JR., ao

tecer comentários sobre a justa causa, tendo como pressuposto a existência de indícios

razoáveis de autoria e materialidade:

Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da

investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem

a admissão da acusação e o custo que representa o processo penal em

termos  de  estigmatização  e  penas  processuais.  Caso  os  elementos

probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do

processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação. (...) A acusação não pode,

diante da inegável existência de penas processuais, ser leviana e despida

de  um  suporte  probatório  suficiente  para,  à  luz  do  princípio  da

3  “Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal
     I - quando não houver justa causa;”
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proporcionalidade, justificar o imenso constrangimento que representa a

assunção da condição de réu. É o “lastro probatório mínimo”, a que alude

JARDIM, exigido ainda pelos artigos 12, 39, § 5º, 46, § 1º, e 648, I  (a

contrario senso), do Código de Processo Penal.4

Este  conjunto  de  fundamentos  e  categorias5 integra  a  fundamentada

promoção  ministerial  de  arquivamento  de  fls.  122/127,  o  que  evidencia  a  sua

razoabilidade  reflexiva  e  a  sua  adequação  fático-jurídica  ao  conjunto  normativo

atualmente em vigor, a autorizar a legitimação de seu conteúdo, por esta Procuradoria-

Geral de Justiça. 

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, no exercício das atribuições previstas no art. 28 do Código

de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção ministerial de fls. 122-127,

elaborada  pela  Promotora  de  Justiça  Mabiane  Czarnobai  Message,  com  consequente

devolução  dos  presentes  autos  ao  juízo  de  origem,  para  as  baixas  e  comunicações

necessárias.

Curitiba, 14 de setembro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça

4 LOPES JR., Aury., Direito Processual Penal. Editora Saraiva, São Paulo, 12ª edição, 2015, p. 194/195.
5 Respaldados, inclusive, pela jurisprudência de Tribunais estaduais pelo país, como se verifica na teleologia
embutida nos seguintes julgados: TJ-RS - Apelação Criminal Nº 70055446884, 2ª Câmara Criminal, Relator:
Lizete Andreis Sebben, Julgamento em 30.04.2015; TJ-RS - Apelação Criminal Nº 70054640024, 2ª Câmara
Criminal,  Relator:  Lizete  Andreis  Sebben,  julgamento  em  30.04.2015;  TJ-MG  –  Apelação  Criminal  Nº
10145120174746001, 1ª Câmara Criminal, Relator Silas Vieira, julgamento em 25.06.2013.
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