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PROTOCOLO MP/PR Nº 2540/2016
INQUÉRITO POLICIAL Nº 0032361-88.2015.8.16.0013
ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE CURITBA
INDICIADO: HELIO JOHN DOS SANTOS
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33). AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA A CONSUMO
DE  TERCEIROS.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DE  OFERECIMENTO  DE
DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA
LEI DE DROGAS. INVESTIGADO QUE CONFESSA SER O PROPRIETÁRIO DA
DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. Meras suposições, suspeitas e ilações
de  que  o  indiciado  estaria  praticando  o  crime  de  tráfico  de  drogas,
insubstituíveis  dos  necessários  indícios  suficientes  de autoria  ao  regular
oferecimento  de  denúncia,  se  torna  absolutamente  temerária  e  até
arbitrária  proposição  de  uma  acusação.  Desclassificação  de  tráfico  de
drogas para porte para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial foram inaugurados por meio de

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

nº 11.343/06 (tráfico de drogas), supostamente ocorrido em 27.12.2015, no Município de

Curitiba, PR, tendo como indiciado Helio John dos Santos. 

Na oportunidade,  policiais  militares foram informados que um indivíduo

com as  características  do  indiciado estaria  praticando tráfico de  drogas  na  região  do

Parque Bacacheri. No local, foi dado voz de abordagem ao investigado, quando, então,

verificou-se que o mesmo portava 05g (cinco gramas) de crack, 13g (treze gramas) de

maconha e R$ 15,95 (quinze reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro, conforme
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auto de exibição e apreensão de mov. 1.5, autos de constatação provisória de drogas de

mov. 1.7 e 1.8, boletim de ocorrência de mov. 1.12-1.13 e relatório policial de mov. 17.6.

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento indireto,  às  fls.  44-45,  elaborada pelo Promotor  de Justiça Jacson Zilio,

contendo fundamentação dirigida ao reconhecimento da ausência de indícios suficientes

de prática do delito  de tráfico de drogas  (art.  33  da Lei  nº  11.343/2006),  devendo a

conduta  de  o  indiciado  ser  desclassificada  para  o  tipo  previsto  no  art.  28  da  Lei  nº

11.343/2006. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz de Direito José Daniel

Toaldo  proferiu  a  decisão  de  fls.  46,  discordando  da  promoção  ministerial  de

arquivamento indireto, ao argumento essencial de que a conduta do indiciado seria típica

e  que  estariam  presentes  indícios  suficientes  de  autoria  e  materialidade  para  o

oferecimento da denúncia pelo delito de tráfico de drogas. 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

Penal,  direciona-se à  operação de ratificação ou discordância quanto ao conteúdo do

pronunciamento ministerial de fls. 44-45, que promoveu a desclassificação da conduta

praticada  pelo  indiciado  para  o  tipo  previsto  no  art.  28  da  Lei  de  Drogas,  por

reconhecimento da inexistência de indícios da prática do delito previsto no art. 33 da Lei

11.343/06 (tráfico de drogas) por parte do indiciado Helio John dos Santos.
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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  sob  valoração,  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),  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. 

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, as informações vagas e isoladas, utilizadas pelos policiais, em relação ao indiciado,

de  que  frequentadores  do  parque  informaram  que  “um  indivíduo  estaria  realizando

tráfico  de  drogas  na  região”,  como imputação desacompanhada  de quaisquer  outros

elementos de prova, ou de atividades investigatórias prévias ou sequenciais, reveladoras

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

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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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 (fls. 05/08).

Importante ressaltar, nesta ordem de argumentação, que em abordagem

sequencial  dos  policiais  ao  indiciado,  apenas  05g  de  crack  e  13g  de  maconha  foram

encontrados em seu poder, desacompanhada de qualquer outro instrumento relacionado

ao ilícito que pudessem sugerir ou ratificar a ideia de prática anterior do crime de tráfico

de drogas, o que fragiliza demasiadamente a imputação contra este. 

Em  complemento,  de  se  registrar  que,  por  ocasião  do  interrogatório

policial  do indiciado Helio John dos Santos,  este não confessou o ilícito em apuração,

negando  peremptoriamente  a  prática  do  tráfico  de  drogas,  pois  pretendia  consumir

maconha,  admitindo  que  este  entorpecente  era  de  sua  propriedade  (fls.  18),  o  que

contrasta diametralmente com quaisquer outras  ilações ou suposições constantes  das

declarações dos policiais, fundadas exclusivamente na denúncia anônima e desprovidas

de suporte probatório mínimo. 

Considerando-se,  pois,  o  frágil  quadro  probatório  produzido,  não

trabalhado em sua potencialidade investigativa  e não explorado em sua plenitude de

circunstâncias  fáticas  pelas  autoridades  policiais,  revelador,  nesta  medida,  de  meras

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

drogas  –  fundadas  exclusivamente  na  declaração  dos  policiais  –,  insubstituíveis  dos

necessários indícios suficientes de autoria ao regular oferecimento de denúncia, se torna

absolutamente temerária e até arbitrária proposição de uma acusação, 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
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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  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 indireto de fls. 44-45, no sentido de que sejam os

autos  encaminhados  ao  Juizado  Especial  Criminal  da  Capital  para  apuração  do delito
3  “Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal

     I - quando não houver justa causa;”
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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previsto no art. 28 da Lei de Drogas, 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 de arquivamento de fls. 44-

45, elaborada pelo Promotor de Justiça Jacson Zilio, no que se refere à desclassificação do

crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, atribuído a

Helio John dos Santos,  com consequente devolução dos presentes autos  de Inquérito

Policial ao juízo criminal de origem, para as baixas e comunicações necessárias, inclusive

no que se refere à cientificação do Agente Ministerial com atribuições perante aquele

juízo.

     Curitiba, 11 de fevereiro de 2016.

     Reginaldo Rolim Pereira
                                                Procurador de Justiça
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