
PROTOCOLO Nº 3050/2015
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0032210-25.2015.8.16.0013
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA.
ACUSADO: RICHARD VICTOR PERES
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EMENTA: ART. 28 CPP. 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  NÃO
REINCIDENTE.  RATIFICAÇÃO  DA  PROMOÇÃO  MINISTERIAL.  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

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal  instaurada para apurar a prática do delito de

tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) atribuído ao indiciado Richard

Victor Peres.
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Após a instrução policial o Promotor de Justiça, Jacson Zilio, às fls. 132 e

seguintes, ofereceu denúncia em face do indiciado como incurso nas penas do art. 180

do Código Penal (receptação) pela prática do seguinte fato delituoso:

Na data de 21 de dezembro de 2015, entre as 14h e 17h, Richard

Victor  Peres,  com  consciência  e  vontade,  ciente  da  ilicitude  e

reprovabilidade  de  sua  conduta,  ocultava,  em proveito  alheio,  no

interior do Cemitério do São Marcos, localizado na Rua Roberto Gava,

n.  310,  Bairro  Pilarzinho,  Curitiba/PR,  01  (um)  colete  balístico  e,

também  ocultava,  em  proveito  alheio,  dentro  de  um  matagal

próximo à Rua Pascoalin Muzica, n. 03, Bairro Pilarzinho, Curitiba/PR,

01 (um) fardamento completo da Polícia  Militar,  composto por 01

(uma) boina, 01 (uma) calça, 01 (uma) camiseta e 01 (uma) gandola,

bens  todos  pertencentes  a  Welton  Luiz  Cunico  Loureiro,  sabendo

serem produto de um roubo ocorrido na data de 15 de dezembro de

2015, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11-12, auto de

entrega de fl. 16 e boletins de ocorrência de fls. 29 e 49. 

Na sequência, com paralela promoção de arquivamento com relação ao

delito de tráfico de drogas (art.  33 da lei  de Drogas),  aduziu que houve ilegalidade

quando à violação do domicílio  do autor  dos fatos – posto que ausente mandado

judicial –, o que tornaria, por consequência, em decorrência da chamada “teoria dos

frutos  da  árvore  envenenada”,  as  demais  provas  colhidas  ilícitas.  Não  sendo

considerada  a  violação  de  domicílio  pugnou  pela  remessa  dos  presentes  autos  ao

Juizado Especial Criminal da Capital  para análise e processamento quanto ao delito

previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para uso próprio), pois não seria

o caso de oferecer denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas em face da

ausência de indícios de traficância. 

O digno magistrado, Rodrigo Simões Palma, às fls. 148/149, discordou

do  posicionamento  do  agente  ministerial  quanto  ao  pedido  de  arquivamento  em
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relação ao suposto delito de tráfico de drogas (art. 33 da lei nº 11.343/2006),  “haja

vista a quantidade de 440g de maconha apreendida na residência do acusado”.   Desse

modo, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para os fins do art. 28 do

CPP.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente à análise da adequação ou não da desclassificação da

conduta, faz-se necessário exame do conjunto probatório até o momento carreado aos

autos. 

O policial militar Cristiano Alessio, às fls. 07/09, relatou que:

“visualizaram o suspeito na parte externa da casa, ou seja, a pessoa
de Richard V. Peres; momento em que foi feita a abordagem, bem
como a averiguação na residência onde foi encontrado em posse do
mesmo dentro  da  casa,  dentro  da  gaveta  da  pia  uma quantia  de
aproximadamente 440 gramas de maconha; 

Fabiano Fernandes, miliciano responsável pela prisão em flagrante delito,

em seu depoimento de fls.  10/12,  corroborou integralmente a versão apresentada

pelo seu colega de farda.

O interrogado, às fls. 23, reservou-se no seu direito constitucional de

permanecer em silencia e se pronunciar apenas em Juízo.

Juntou-se  ao  presente  caderno  investigatório  o  auto  de  exibição  e

apreensão de fls. 13 e auto de constatação provisória de droga de fls. 18/19. Neste,

concluiu-se  que  a  substância  apreendida  possui  característica  assemelhada  à
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“maconha” e que o material apreendido nestas condições pode causar dependência

física ou psíquica.

Da legalidade da busca e apreensão

Não procede à alegação de que a ação dos policiais seria irregular por

ausência de mandado judicial porque teriam adentrado na residência do indiciado. 

Não há nos autos provas de que a entrada dos policiais na residência

não foi autorizada pelo proprietário, nem que foi utilizado arrombamento, força ou

constrangimento  necessário  para  que  os  meliantes  procedessem  à  busca  dos

entorpecentes encontrados no local.

Em momento algum o indiciado afirmou que foi forçado a deixar que os

policiais  revistassem sua casa,  o  que,  caso  fosse  esta  a  situação,  certamente faria

durante seu interrogatório, a fim de defender-se. 

 Ademais, ainda que o ingresso dos milicianos no local em questão fosse

comprovadamente  ilegal,  as  chamadas  provas  ilícitas  por  derivação  podem  ser

consideradas quando analisadas à luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

É  preciso  determinar  até  que  ponto  as  garantias  constitucionais

inerentes ao devido processo legal e à preservação da intimidade do acusado podem

ser flexibilizadas, considerando o contraste existente entre interesses do indivíduo –

garantias constitucionais do cidadão – e da sociedade – combate à criminalidade.

Neste  diapasão,  aplica-se  o  princípio  da  proporcionalidade:  quando

existem princípios constitucionais contrastantes, o de maior valor social é aplicado em

detrimento daquele de menor importância. 
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Portanto, conforme exposto, ainda que a entrada dos policiais militares

na  residência  fosse  ilegal,  o  que,  salienta-se,  não  foi  sequer  minimamente

comprovado, as provas derivadas deste ato, como a apreensão da droga, não podem

ser excluídas dos autos.

Ora,  como  já  mencionado,  é  preciso  considerar  as  duas  garantias

constitucionais conflitantes no caso concreto: a inviolabilidade do domicílio e o direito

de cada cidadão à segurança, isto é, sopesar o que é prejudicial para um determinado

indivíduo e aquilo que afeta negativamente toda a coletividade.  

Entre o interesse público de primar  pela segurança de cada cidadão,

desvendando  a  prática  de  delitos  relacionados  ao  tráfico  de  drogas,  e  o  direito

constitucional  dos  indiciados  à  privacidade  de  seu  domicílio,  clarividente  a

preponderância do direito coletivo frente ao individual. 

Cumpre salientar que os direitos e garantias individuais, como o direito

à intimidade e à privacidade, não possuem caráter absoluto, cedendo em razão do

interesse  público.  A  atuação  do  Poder  Público,  baseada  no  Poder  de  Polícia,  é

caracterizada pela auto-executoriedade e pela imperatividade,  com fins de regular,

limitar e disciplinar interesse, liberdade ou direito individual, em atenção, sempre, ao

princípio da supremacia do interesse público. 

Outrossim, no caso analisado não há a necessidade de mandado judicial,

em decorrência da situação de flagrância havida. Não há que se falar em necessidade

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

tráfico de drogas. 
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Ora, o indiciado foi surpreendido por manter em depósito na sua casa

440g (quatrocentos e quarenta gramas) de “maconha”, aproximadamente 04g (quatro

gramas),  conforme auto  de exibição e apreensão de fls.  13  e auto  de constatação

provisória de droga de fls. 18/19.

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

flagrante. 

Neste sentido têm entendido os tribunais pátrios:

“(...) Consoante maciça jurisprudência advinda do Superior Tribunal
de  Justiça,  é  irrelevante  a  expedição  de  mandado  de  busca  e
apreensão  em  se  tratando  de  flagrante  de  crimes  permanentes.”
(TJMG;  HC  1.0000.13.084111-7/000;  Rel.  Des.  Alexandre  Victor  de
Carvalho; Julg. 19/11/2013; DJEMG 25/11/2013);

“(...)  Crime  permanente.  Art.  303  do  CPP.  Desnecessidade  de
mandado  de  busca  e  apreensão.  Decisão  ex  offício.  Não  resta
evidenciada a nulidade da busca e apreensão domiciliar, se os autos
revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes, ainda
mais  em  se  tratando  de  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  cuja
natureza  é  permanente,  tornando  desnecessária,  inclusive,  a
expedição de mandado de busca e apreensão para a realização da
diligência.” (STJ, quinta turma, RHC 16.792/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp, julgado em 02.06.2005, DJ 20.06.2005) (TJPR; ApCr 1071824-6;
Jacarezinho; Terceira Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Maria Roseli
Guiessmann; DJPR 08/11/2013; Pág. 308);

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANDADO
DE BUSCA E  APREENSÃO.  DESNECESSIDADE.  CRIME PERMANENTE.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. 1. É dispensável o
mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de
crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes
e  da  associação  permanente  para  o  narcotráfico. 2.  Ademais,
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eventual  ilegalidade  do  flagrante  encontra-se  superada,  tendo em
vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar,
qual seja, o Decreto de prisão preventiva. Prisão cautelar. Requisitos.
Provas  da  materialidade  e  indícios  suficientes  da  autoria  delitiva.
Presença. Negativa de participação no ilícito. Inviabilidade de exame
na via  eleita.  Segregação fundada no art.  312  do CPP.  Variedade,
natureza  e  quantidade  dos  entorpecentes  apreendidos.
Potencialidade lesiva  da  infração.  Gravidade concreta.”   (STJ;  RHC
38.492;  Proc.  2013/0184840-0;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge
Mussi; DJE 10/10/2013; Pág. 2152) (negrito nosso).

Se havia suspeita de que o recorrente estava praticando o delito de
tráfico de  drogas, os policiais militares poderiam, inclusive a partir
de informações fornecidas por pessoa não identificada, averiguar o
local  e,  diante  da  localização  de  grande  quantidade  de  drogas,
apreender  a  substância  entorpecente  e  prendê-lo  em  flagrante.
(STJ,  RHC  51704  /  SP,  Ministro  JORGE  MUSSI,  5ª  urma,  data  do
julgamento 18/11/2014). (destaque nosso)

Ainda que assim não fosse, deve-se frisar que esta Corte Superior de
Justiça entende ser  dispensável o    mandado   de    busca   e apreensão
quando  se  trata  de  flagrante  de  crime  permanente,  como  na
espécie, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude
das provas obtidas. (STJ, HC 191508 / SE, Ministro JORGE MUSSI, 5ª
Turma, data do julgamento 22/11/2011). (destaque nosso)

Da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de substância

entorpecente.

Nesse ponto,  com razão o Ilustre  Promotor  de Justiça,  subscritor  do

pronunciamento ministerial  encartado  às  fls.  132/141,  quando aduz  que este  feito

merece ser arquivado no que se refere ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº

11.343/2006).

Os crimes de perigo abstrato, como é o caso do tráfico de drogas, não

necessitam que no caso concreto tenha que ocorrer exposição do perigo. A presunção

de que a  conduta  é  perigosa  opera-se  ex  vi  legis  et  ex  ante  factum,  firmada pelo
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legislador de modo absoluto, independente de confirmação no caso concreto. Aliás,

somente perde legitimidade – e aí viola o princípio da lesividade – quando a presunção

de perigo não se ancora em dados estatisticamente valiosos, fornecidos pelo campo da

vida em que o evento comumente se opera. Ao contrário, quando há base empírica

consistente  para  firmar  a  presunção  de  perigo,  a  categoria  dos  crimes  de  perigo

presumido ou abstrato é legítima. 

Meros indícios de que o indiciado portava droga para o fim de traficá-las

não  merece  respaldo  para  justificar  o  oferecimento  da  peça  acusatória  e,  assim,

autorizar futuramente uma condenação criminal. 

Diante do conjunto probatório até então carreado nos autos, não há

que se falar na prática do delito de tráfico de drogas, pois embora encontrada com o

indiciado 440 gramas  de maconha,  conforme auto  de exibição e apreensão de fls.

19/20,  há  apenas  uma  suposição de  que  o  investigado,  que  em  momento  algum

confessou a prática delituosa, a usaria para traficância e não para consumo pessoal

(art.  28 da  Lei  11.343/2006)  ou  para  ser  compartilhada  (art.  33,§  3º,  da  Lei

11.343/2006), lembrando sempre que em processo penal a dúvida beneficia o réu.

Meros  vestígios,  ainda  que  mínimos,  no  sentido  de  que  o  indiciado

realizava  o comércio ilícito  de entorpecentes,  não são aptos  a  gerar  presunção de

culpabilidade e justificar o oferecimento de denúncia visando uma futura condenação.

Em  suma,  há  indícios  de  que  a  substância  entorpecente  apreendida  pertencia  ao

investigado  e  era  destinada  ao  seu  consumo.  Importante  aqui  ressaltar  que  a

quantidade  de  entorpecente  apreendido,  por  si  só,  não  deve  presumir  que  o

investigado  estava  em  situação  de  traficância,  o  qual  reservou-se  no  direito

constitucional de permanecer em silêncio, ou seja, não confessou nem procedeu de

modo que lhe fosse possível vislumbrar eventual ato de narcotraficância.
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Ressalte-se  que  em  consulta  ao  sistema  Oráculo  TJPR,  o  indiciado

ostenta a qualidade de primário, não tendo sido condenado, nem denunciado, pela

prática de crime. 

Acerca da diferença entre usuário de drogas e traficante, GUILHERME

DE SOUZA NUCCI1 assevera que: 

“tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade de
droga  apreendida,  os  antecedentes  criminais  do  agente,  quando
voltado  ao  tráfico,  bem  como  a  busca  do  caráter  de  mercancia
(consulte-se,  ainda,  o  art.  28,  §2º,  desta  Lei).  Quem  traz  consigo
grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está
em  busca  de  comercialização  do  entorpecente  é,  com  imensa
probabilidade,  traficante  (art.  33).  No  entanto,  aquele  que  possui
pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo
a  tóxicos,  bem  como  não  está  comercializando  a  droga  é,
provavelmente, um usuário (art. 28)”. (destaque nosso)

Ainda,  existindo  dúvidas  sobre  a  conduta  delituosa,  se  usuário  ou

traficante, embora ambas possam conviver, deve-se reclassifica para o delito do art. 28

da Lei nº 11.343/2006, ou seja, para o porte de substância entorpecente para consumo

pessoal.

Registre-se, ainda, que a suspeita pelos policiais de que o indiciado fosse

traficante não deve, em razão do princípio da presunção de inocência, justificar, por si

só, seu enquadramento no delito mais grave de tráfico de drogas.

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – vol. 1. 8ª edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2014, pág. 332. 
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III. 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. 132-141 (movimento 24.1), 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 Richard Victor Peres, 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.

Devem os presentes autos  retornar à origem (3ª Vara Criminal  desta

Capital).

Curitiba, 16 de fevereiro de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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