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PROTOCOLO MP/PR Nº 8881/2015
INQUÉRITO POLICIAL Nº 9132-02.2015.8.16.0013
ORIGEM:  5ª  VARA  CRIMINAL  DO  FORO  CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
INDICIADO: ALEX FERNANDO DOS SANTOS
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (LEI 11.343/06, ART.
33, E LEI 10826/03, ART. 12). BUSCA E APREENSÃO POLICIAL EM LESÃO AO
DIREITO  CONSTITUCIOAL  DE  INVIOLABILIDADE  DE  DOMICÍLIO.
RECONHECIMENTO  DA  ILICITUDE  DAS  PROVAS  PRODUZIDAS  EM
DESFAVOR DO INDICIADO.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial  foram inaugurados por auto de

prisão em flagrante para apurar a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33 da Lei

11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03 (tráfico de drogas e posse ilegal de munição),

supostamente ocorridos em 07.04.2015, neste Município de Curitiba,  PR, tendo como

indiciado Alex Fernando dos Santos. Na oportunidade, o acusado foi preso em flagrante

por Policiais Militares, por trazer consigo 8 (oito) gramas da substância conhecida como

“maconha”, bem como por guardar, no interior de sua residência, 94g (noventa e quatro

gramas) da mesma droga, supostamente destinada ao tráfico, e 7 (sete) munições calibre

12, marca CBC, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 04/14, auto de exibição de

fls. 08-v/09 e auto de constatação provisória de fls. 10-v/11. 
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Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls. 34/39, relativamente ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,

elaborada  pelo  Promotor  de  Justiça  Leandro  Garcia  Algarte  Assunção,  contendo

fundamentação dirigida, em primeiro plano, à inviabilidade de aceitação jurídica da busca

e apreensão domiciliar, posto que realizada por policiais militares sem ordem judicial e,

portanto,  “em  contraste  com  a  garantia  constitucional  do  artigo  5º,  inciso  XI,  da

Constituição Federal.” Em complementação, também por ausência de indícios suficientes

de comercialização da droga a consumo de terceiros. Em relação ao delito previsto no art.

12  da  Lei  10.826/03,  por  atipicidade  material,  em  razão  de  ausência  de  qualquer

ofensividade ao bem jurídico tutelado pena norma penal. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Luciana Fraiz

Abrahão  proferiu  a  decisão  de  fls.  40/41,  discordando  da  promoção  ministerial  de

arquivamento, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, por considerar

presente a tipicidade, ao argumento de que, “... este é considerado alternativo, de mera

conduta e  de perigo abstrato,  razão pela  qual  não se exige a  produção de  resultado

naturalístico para a sua consumação.” 

Quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por considerar que

“é inegável que o autuado portava drogas e munições no momento em que foi abordado,

bem  como  em  sua  residência  também  havia  estado  de  flagrância,  sendo,  portanto,

autorizada a entrada sem ordem judicial, a fim de fazer cessar a prática delituosa”  (fls.

04). 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.
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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 Código de Processo

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

pronunciamento ministerial de fls. 34/39, que promoveu o arquivamento dos autos de

inquérito  policial  em  referência,  relativamente  ao  delito  previsto  no  art.  33  da  Lei

11.343/06, com fundamentação dirigida, em primeiro plano, à inviabilidade de aceitação

jurídica da busca e apreensão domiciliar, posto que realizada por policiais militares sem

ordem judicial  e,  portanto,  “em contraste com a garantia constitucional do artigo 5º,

inciso  XI,  da  Constituição  Federal.” Em  complementação,  também  por  ausência  de

indícios suficientes de comercialização da droga a consumo de terceiros.  Em relação ao

delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, por atipicidade material, em razão de ausência

de qualquer ofensividade ao bem jurídico tutelado pena norma penal.

Analisando-se o conjunto probatório amealhado aos autos, em especial o

auto de prisão em flagrante de fls. 60/63, extrai-se que, em atividades de patrulhamento

no  bairro  Cajuru,  em  Curitiba,  policiais  militares  abordaram  o  indiciado  em  atitude

suspeita, apreendendo em poder deste 8 (oito) gramas da substância conhecida como

“maconha”.  Em  sequência,  os  mesmos  policias  militares  adentraram  ao  interior  da

residência  do  indiciado  –  em  frente  ao  local  de  sua  abordagem  –,  desprovidos  de

mandado judicial, oportunidade em que também houve apreensão de pequena quantia

em dinheiro, de 94g (noventa e quatro gramas) da mesma droga, e de 7 (sete) munições

calibre  12,  marca  CBC,  conforme auto  de  prisão  em flagrante  de fls.  04/14,  auto  de

exibição de fls. 08-v/09 e auto de constatação provisória de fls. 10-v/11.

Pois bem. A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental assegurado

pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, somente podendo ser preterido frente a
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situações  excepcionalíssimas  pontuais,  conforme  se  extrai  da  própria  literalidade

embutida na norma:

Art. 5º: ...

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

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

ordem judicial, veio presumivelmente justificado pelas autoridades policiais pela exceção

da situação flagrancial de tráfico de drogas, que, por se tratar de crime permanente, cujo

estado de flagrância se protrai no tempo, tornaria prescindível a ordem judicial de busca

e apreensão domiciliar.

Entretanto, é preciso delimitar com precisão a interpretação da disposição

constitucional  em  análise,  estabelecendo  claramente  os  limites  e  possibilidades  para

atuação policial nestas hipóteses, sob pena de perigosa relativização demasiada do direito

fundamental  de inviolabilidade do domicílio,  tornando-o suscetível  a arbitrariedades e

práticas abusivas, por parte de agentes estatais.

Nesta  ordem  de  ideias,  prudente  ressaltar  que  o  fato  de  determinado

crime ser de natureza permanente – a exemplo do tráfico de drogas e da posse irregular

de munição, como espécies de delito de posse ou de guarda –, por si só, não 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. Analise-se:

Em primeiro lugar, há que se ponderar que meras suspeitas ou suposições

quanto à prática de um crime permanente no interior de uma residência, não devem e

não  podem substituir  os  necessários  indícios  suficientes  à configuração  do  estado  de
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flagrância de crime permanente, na modalidade flagrancial prevista no art. 302, inciso I,

do Código de Processo Penal.1 Neste sentido, a descrita  “atitude suspeita” do indiciado

(fls. 06/08), e a própria apreensão de pequena quantidade de droga em seu poder, em

frente  à  sua  residência,  desacompanhada  de  quaisquer  outros  elementos  de  prova

relevadores  de  indícios  de  comercialização  de  drogas,  por  parte  do  indiciado,  ou  de

atividades  investigatórias  prévias  ou  sequenciais,  reveladoras  daqueles  indícios

suficientes, autorizam a conclusão de que a prática do crime de tráfico veio suportada

concretamente por mera dedução, representativa de suposição não legitimada ao nível

probatório,  como  exclusivo  fruto  da  imaginação  criativa/inventiva  das  autoridades

policiais.

Em segundo  lugar,  ainda  que  superado  o  argumento  anterior  –  o  que,

evidentemente,  ora se introduz por mera hipótese –,  de se reflexionar  que,  uma vez

havendo indícios suficientes da prática de um crime no interior  de uma determinada

residência, as circunstâncias fáticas concretas devem revelar uma situação de extrema

urgência,  de  forma  tal  a  autorizar  o  imediato  ingresso  a  seu  interior,  por  parte  de

autoridades policiais, sem prévio mandado judicial autorizatório, de forma excepcional à

regra  da  inviolabilidade  de  domicílio,  como  direito  fundamental  assegurado  pela

Constituição Federal. 

Igualmente, tal  requisito também não se revelaria presente: não parece

razoável admitir que, na hipótese concreta, ainda que constatados indícios suficientes da

prática do crime de tráfico de drogas – o que, repita-se, inocorreu ao nível probatório –,

não se pudesse estender as diligências de vigilância e observação policial  à espera da

regular obtenção de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar – possível inclusive

pela via do plantão judiciário –, especialmente para eventual reflexão policial quanto ao

momento  mais  adequado/eficaz  ao  cumprimento  da  ordem  respectiva.  Aliás,  se  se

1 “Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem:
  I - está cometendo a infração penal;”
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argumenta  que  o  crime  de  tráfico  de  drogas  é  crime  permanente,  cujo  estado  de

flagrância  de  protrai  no  tempo,  parece  difícil  sustentar  caracterização  de  situação de

extrema  urgência em  prática  que  se  prolonga  permanentemente  ao  interior  de  uma

residência por horas ou dias, e às vezes por semanas ou meses.

Evidentemente,  esta  operação  de  análise  de  restrição  de  direitos

fundamentais  não  pode  ser  subtraída  do  controle  constitucional  do  poder  judiciário,

mediante argumentos vazios e indemonstráveis de caracterização de extrema urgência,

não  indicados  empiricamente,  sob  pena  de  relativização  extrema  e,  portanto,

esvaziamento  inaceitável  do  direito  fundamental  de  inviolabilidade  de  domicílio,

mediante adoção de juízos individuais extremamente subjetivos, de níveis elevadíssimos

de ilegalidade e de inconstitucionalidade.

Registre-se, ainda, que estamos tratando de uma situação concreta na qual

se tem conhecimento de que, coincidentemente, houve apreensão de drogas e munições

no interior da residência do indiciado, não se podendo, entretanto - e em contrapartida -,

ignorar a pluralidade de hipóteses em que tal  apreensão não se verifica na prática, a

despeito  de  ingressos  policiais  reiterados  em  residências  particulares  sem  mandado

judicial autorizatório, sob argumentos de possível ou presumível  estado de flagrância, e

de indemonstrável  urgência,  e  que sequer  chegam ao conhecimento das  autoridades

judiciárias. Neste contexto, ao tempo em que não se pode condicionar a legalidade ou

não de tal ato de ingresso de policiais, a fator posterior de sorte ou azar de apreensão de

produtos/objetos utilizados na prática de crimes no interior da residência, não se pode

admitir  e  chancelar  tal  amplitude  de  violação  reiterada  de  direitos  fundamentais,  de

forma absolutamente alheia ao prévio controle legal e constitucional do Poder Judiciário

e do Ministério Público.     

E nem se diga ou admita que o registro de informação nos autos quanto ao

consentimento  do  indiciado  ao  ingresso  na  residência  por  policiais  –  o  que  também
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inexistiu  à  hipótese,  sequer  por  mera  referência  ou  informação  policial  –  supriria  a

presente análise reflexiva, uma vez que a experiência demonstra que tal consentimento,

que  deve  ser  formalizado  expressamente,  é  de  muito  rara  incidência,  e,  quando

efetivamente ocorrente, invariavelmente é viciado por natural receio/temor reverencial

de  particulares  quanto  ao  poder  de  ação  das  autoridades  policiais,  a  eventualmente

afetar o direito à liberdade, à integridade física e psíquica e à vida, na hipótese fática

concreta.

O direito  à  segurança,  o  interesse  público na  apuração  de  crimes e  na

repressão à criminalidade e a aplicação do princípio da proporcionalidade na admissão de

provas  ilícitas,  como  fundamentos  alternativos  por  vezes  utilizados  para  justificar  a

aceitabilidade  jurídica  de  situações  análogas  à  hipótese  presente,  não  podem  ser

admitidos  como  retórica  vazia  à  perigosa  relativização  de  direitos  e  garantias

fundamentais, reconhecidos constitucionalmente. 

Nesta linha de reflexão, a doutrina especializada de LOPES JR., ao comentar

a  admissibilidade  da  prova  ilícita  em nome do princípio  da  proporcionalidade  (ou  da

razoabilidade):

O perigo dessa teoria é imenso, na medida em que o próprio conceito de

proporcionalidade  é  constantemente  manipulado  e  serve  a  qualquer

senhor. Basta ver a quantidade imensa de decisões e até de juristas que

ainda operam no reducionismo binário do interesse público x interesse

privado, para justificar a restrição de direitos fundamentais (e, no caso,

até a condenação) a partir da prevalência do interesse público ... É um

imenso  perigo  (grave  retrocesso)  lançar  mão  desse  tipo  de  conceito

jurídico indeterminado e, portanto, manipulável, para impor restrição de

direitos  fundamentais.  (...)  E,  mais,  aqueles  que situam a discussão no

campo público versus privado, além de ignorarem a inaplicabilidade de

tais  categorias  quando  estamos  diante  de  direitos  fundamentais,
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possuem  uma  visão  autoritária  do  direito  e  equivocada  do  que  seja

sociedade  (e  das  respectivas  categorias  de  interesse  público,  coletivo

etc.). (...) Nossa atual Constituição e, antes dela, a Declaração Universal

dos  Direitos  Humanos  consagram certas  limitações  necessárias  para  a

coexistência e não toleram tal submissão do homem ao ente superior,

essa  visão  antropomórfica  que  corresponde  a  um  sistema  penal

autoritário.  Em  suma,  no  processo  penal,  há  que  se  compreender  o

conteúdo de sua instrumentalidade, recursar tais construções. 2

Sob outro enfoque, BARATTA, citado por PAVARINI,3 ensina que a reflexão

de  relevância  sobre  a  questão  da  segurança  está  na  compreensão  da  dimensão  do

significado  da  diferença  entre  o seu  equivocado  tratamento  como  bem  privado,

representado pela vazia afirmação prescritiva do direito à segurança, que reduz direitos

individuais para reduzir riscos de criminalidade,  e o seu correto tratamento como bem

público, representado exclusivamente pela sólida afirmação prescritiva da segurança dos

direitos  de  todos  os  cidadãos,  “que  corresponde à  necessidade  de  ser  e  de  sentir-se

seguro e garantido no exercício de todos os próprios direitos” 4, dentre os quais o direito à

vida, à liberdade, à integridade física, à inviolabilidade do domicílio, à educação, à saúde,

enfim, à cidadania e à dignidade da pessoa humana no Estado Democrático de Direito,

como fundamentos basilares da Constituição Federal.

2 LOPES JR.,  Aury.,  Direito Processual Penal.  Editora Saraiva, São Paulo, 12ª edição, 2015, p.
404/408.
3 PAVARINI, Massimo,  Governare la Penalità.  Struttura sociale, processi decisionali  e discorsi
pubblici  sulla pena.  Bononia University Press,  Bologna,  2014, p.  11/12, e  Punir  os Inimigos.
Criminalidade, exclusão e insegurança. ICPC Editora, Curitiba, 2012, p. 43/44 e 56, por citação a
BARATTA, A., Politica Criminal: entre la politica de seguridade y la politica social, in E. CARANZA
(coord.), Delyto y seguridade de los habitantes, San José da Costa Rica, Siglo XXI,1997, pp.85-95.
4 Conforme interpretado por PAVARINI, Massimo, Punir os Inimigos. Criminalidade, exclusão e
insegurança. ICPC Editora, Curitiba, 2012, p. 263.
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Portanto,  na  hipótese  sob  análise,  reputa-se  como  inconstitucional  a

apreensão policial de drogas e de munições ao interior da residência do acusado, por

flagrante violação ao direito constitucional fundamental da inviolabilidade de domicílio, o

que  qualifica  como  ilícita  tal  prova  produzida  aos  presentes  autos,  inservível

juridicamente,  pois,  à  imputação  de  prática  dos  delitos  previstos  no  art.  33  da  Lei

11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos do disposto no art. 5º, inciso LVI, da

Constituição Federal, que assim delimita:

Art. 5º: ...

(...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

Consequentemente, todo o conjunto probatório produzido em sequência é

contaminado pela inicial prova ilícita – as denominadas provas ilícitas por derivação –, nos

termos da ”teoria dos frutos da árvore envenenada”, extraível do art. 157, § 1º, do Código

de  Processo  Penal,5 sendo  irrelevante  juridicamente,  portanto,  eventual  confissão  do

indiciado  ou  apreensão  de  produtos,  objetos  ou  instrumentos  outros,  como

desencadeamento lógico da produção da prova originaria e inafastavelmente ilícita.

Este conjunto de argumentos e categorias6 se sintoniza com fundamentos

da  promoção  ministerial  de  arquivamento  de  fls.  34/39,  o  que  evidencia  a  sua

5 “Art. 157.  São  inadmissíveis,  devendo ser  desentranhadas  do  processo,  as  provas  ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
  § 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por
uma fonte independente das primeiras.”
6 Respaldados, inclusive, pela jurisprudência de Tribunais superiores e estaduais pelo país, como
se verifica na teleologia embutida nos seguintes julgados: STF, no HC 79.512, de relatoria do
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.05.2003,  STF, no HC 90376, de relatoria do Min. Celso de Mello,
DJ 18.05.2007; TJSP – RSE nº 990.09.332.009-6, 16ª Câmara Criminal, Rel. Newton Neves, DJ
04.05.10; TJRS – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70055534044, 2º Grupo Criminal, Rel.
Jayme Weingartner Neto, DJ 08.11.13. 
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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.

Única ressalva, relativamente à apreensão policial de drogas em poder do

indiciado (8 gramas de maconha), anteriormente ao ingresso ilícito da polícia militar em

sua residência, se direciona à operação de desclassificação – de tráfico de drogas para

porte, para uso próprio (art. 33 ao art. 28 da Lei 11.343/06) –, de abordagem ausente na

promoção ministerial  de arquivamento,  mas de consequência jurídica evidenciada em

favor do indiciado, e que tecnicamente melhor se ajusta ao conteúdo do tímido conjunto

probatório produzido na fase de instrução policial.  

 

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.

34/39, elaborada pelo Promotor de Leandro Garcia Algarte Assunção, no que se refere

aos crimes de posse ilegal de munição e tráfico de drogas (Lei 10.826/03, art. 12 e Lei

11.343/06, art. 33), reconhecendo-se a desclassificação para a figura típica de porte para

uso  próprio  (Lei  11.343/06,  art.  28),  tendo  como  consequência  o  deslocamento  da

competência do Juízo da 5ª Vara Criminal ao Juizado Especial Criminal de Curitiba, e a

designação de Promotor de Justiça com atribuições perante aquele juízo, para atuação no

presente feito, nos termos do procedimento previsto na Lei 9.099/95.

      Curitiba, 25 de maio de 2015.

     Maurício Cirino dos Santos
                                          - Promotor de Justiça Assessor -
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