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PROTOCOLO MP/PR Nº 12085/2015
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 0028189-40.2014.8.16.0013
ORIGEM:  1ª  VARA  CRIMINAL  –  FORO  CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
INDICIADO: LEANDRO RODRIGO ORTIZ
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA: TRÁFICO  DE  DROGAS  (LEI  11.343/06,  ART.  33).  BUSCA  E  APREENSÃO
POLICIAL  –  ENTENDIMENTO  DO  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  NATURAL  DO
CASO  NO  SENTIDO  DE  EXISTIR  LESÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL  À
INVIOLABILIDADE  DE  DOMICÍLIO.  NÃO  ACOLHIMENTO  DA  PGJ  ANTE  A
EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  RESPALDARAM  A  ATUAÇÃO
POLICIAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  AGENTE  PARA  OFERECIMENTO  DA
DENÚNCIA POR POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, DA Lei
11.343/06.

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial  foram inaugurados por 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 ocorridos em 10.12.2014, neste Município

de Curitiba, PR, tendo como indiciado Leandro Rodrigo Ortiz. 
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Na  ocasião,  o  acusado  foi  abordado  por  policiais  militares  quando  se

encontrava em frente a sua residência, localizada na Rua Ivo Lionel Crocetti, nº 99, Bairro

Cajuru, nesta Capital, e ingressou apressadamente no quintal da casa assim que avistou a

equipe policial, despertando, dessa forma, a atenção dos milicianos que julgaram suspeita

essa forma de agir. Em revista pessoal, nada foi localizado com o indiciado, porém, dentro

da casa foram encontradas 49 (quarenta e nove) porções da substância entorpecente

conhecida por ‘cocaína’, totalizando 59g (cinquenta e nove gramas) e 12 (dose) porções

da droga conhecida como ‘maconha’, totalizando 43g (quarenta e três gramas).  

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls. 57/61, elaborada pelo Promotor de Justiça Jacson Zilio, contendo

fundamentação  dirigida  ao reconhecimento da  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  por

derivação  das  provas  colhidas  pelos  policiais  condutores  ao  efetuar  a  prisão  do

investigado,  pois  violada  a  garantia  constitucional  prevista  no  art.  5º,  inciso  XI,  da

Constituição Federal, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em

complementação, também pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de

prática deste último delito, por parte do indiciado.

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

Cerqueira Bremer proferiu a decisão de fls. 64/66, discordando da promoção ministerial

de arquivamento, no que se refere à droga encontrada na residência do indiciado, ao

argumento de que “... o fato de o réu ter sido abordado por estar em atitude suspeita ao

visualizar a viatura da polícia,  não caracteriza qualquer irregularidade ou nulidade no

auto de prisão em flagrante, e não há que se falar em produção de prova ilícita, por falta

de mandado de busca e apreensão”. Nestes termos, determinou o encaminhamento dos

autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do CPP.

Eis o relatório do autuado.
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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 CPP, direciona-se à

operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao  conteúdo  do  pronunciamento

ministerial de fls. 57/61, que promoveu o arquivamento dos autos de inquérito policial

em referência, por reconhecimento da ilegalidade por derivação, das provas colhidas por

policiais militares ao realizarem a prisão em flagrante, ante a ofensa ao direito individual

da inviolabilidade de domicílio do indiciado, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição

Federal.

Pois bem, aqui deve ser analisada a aventada questão da inviolabilidade de

domicílio,  como direito fundamental  assegurado pelo art.  5º,  inc.  XI i,  da CF,  somente

podendo  ser  preterido  frente  a  situações  excepcionais  e  se  esta  seria  uma  situação

excepcional a justificar a colheita da prova da maneira como efetuada.

Na hipótese em análise, o ingresso à residência do indiciado, sem ordem

judicial, foi justificado pelas autoridades policiais pela exceção da situação flagrancial de

tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai

no tempo. É o que foi ressaltado pelo Juiz de Direito, prolator da decisão de fls. 64/66,

inclusive,  no  sentido  de  tornar  prescindível  a  ordem  judicial  de  busca  e  apreensão

domiciliar. 

Sem embargo de que realmente a questão traduz um aspecto nevrálgico a

ser tratado e considerado com toda cautela e cuidado, no sentido até de delimitar com

precisão  a  interpretação  da  disposição  constitucional  em  análise,  estabelecendo  os

limites e possibilidades para atuação policial nestas hipóteses, a fim de que não ocorra

uma  relativização  demasiada  do  direito  fundamental  de  inviolabilidade  do  domicílio,

tornando-o suscetível a arbitrariedades e práticas abusivas (por agentes estatais), aqui,

efetivamente, não se pode, desde logo, e para a fase do procedimento que se destinava a

servir  de  base  para  propositura  de  ação  penal,  acolher  o  ponto  de  vista  do  Ilustre
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Promotor de Justiça, arquivando o feito, com base na ilicitude da colheita de prova e

ausência de indícios suficientes da prática de crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesta ordem de ideias, em que pese o fato de determinado crime ser de

natureza permanente – a exemplo do tráfico de drogas, como espécie de delito de posse

ou de guarda  –,  é  preciso  ponderar  se  só isso é  suficiente  a autorizar  o  ingresso de

autoridades policiais na residência de suspeitos - sem necessidade de expedição prévia de

mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. 

Nesse caso, realmente não havia qualquer indicativo anterior relacionado a

posse de drogas, mas houve suspeita em razão da atitude do indiciado quando avistou a

equipe policial, despertando a atenção dos milicianos e a suspeita de estar envolvido com

a traficância, pois a região era conhecida pelos policiais como ponto de tráfico de drogas.

Ademais,  embora  tenha  alegado,  no  interrogatório  de  fls.  11-verso,  que  a  droga

encontrada em sua residência não era de sua propriedade, deixando de informar quem

seria o verdadeiro proprietário, confirmou que optou por guardar em sua residência por

duas semanas, assim como a balança de precisão.

Ademais,  no  caso  analisado,  não  há  que  se  falar  em  necessidade  de

expedição  de  mandado  judicial ante  a  clara  característica  de  crime permanente do

tráfico de drogas. 

O indiciado guardava em sua residência 49 (quarenta e nove) porções da

substância  entorpecente  conhecida  por  ‘cocaína’,  totalizando  59g  (cinquenta  e  nove

gramas),  e  12  (doze)  porções  da  droga  conhecida  por  ‘maconha’,  totalizando  43g

(quarenta e três gramas), conforme auto de apreensão (fls. 06) e auto de constatação de

substância entorpecente (fls. 08-verso/10).

Desta feita, com todos os elementos existentes, fica evidente o flagrante.

Neste sentido é ampla a jurisprudência:

Tratando-se o  tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se

falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio,
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uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a

entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite,

independente da expedição de mandado judicial. Precedente. (STJ, RHC

59441/BA, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 10/06/2015).

É dispensável  o  mandado de busca e apreensão quando se tratar  de

flagrante  de  crime  permanente, como  no  caso  de  tráfico de  drogas,

sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo  falar

em ilicitude  das  provas  obtidas.  (Precedente).  (STJ,  HC  309554  /  BA,

Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/03/2015). 

Há, ainda, que se ressaltar que o crime de tráfico é de múltiplas ações.

Assim,  não  se  pode  exigir  para  sua  configuração  a  comprovação  de  efetiva

comercialização  da  droga,  visto  que  também  perfazem  o  tipo  o  transporte  do

entorpecente, dentre outros. 

Ora,  o  próprio  dispositivo  legal  prevê  a  tipificação  da  conduta  ainda

quando o entorpecente é fornecido de maneira gratuita1. 

Sobre o assunto, dispõe GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Todas  as  condutas  passam  a  ter,  em  conjunto,  o  complemento  ainda  que

gratuitamente (sem cobrança de qualquer preço ou valor).  Logo, é indiferente

haver ou não lucro, ou mesmo o intuito de lucro2.”

3. CONCLUSÃO

1 Art.  33.   Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à  venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (negrito nosso).
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª edição. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010, p. 357.
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Ante ao exposto, no exercício das atribuições previstas no art. 28 do Código

de Processo Penal, e em respeito à independência funcional do digno representante do

Ministério  Público  que  promoveu  o  arquivamento,  sugere-se  a  designação  de  outro

Promotor de Justiça para oferecer DENÚNCIA pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,

caput, da Lei nº 11.343/2006), acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

      Curitiba, 23 de julho de 2015.

    REGINALDO ROLIM PEREIRA
                                                  Procurador de Justiça
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