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RAZÕES AO  

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

 

Autos nº 2013.XXXXX de auto de prisão em 
flagrante delito. 
Vara Criminal da Comarca de 
XXXXXXXXXXX-PR 
Indiciado: FULANO  

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

 

                COLENDA CÂMARA JULGADORA, 

 

                        NOTÁVEL DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A), 

 

                                EMINENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: 

 

 

 

 

01. NARRATIVA FÁTICA 

 

FULANO foi preso em flagrante pela prática, 

em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cujo 

fato se deu no início do dia 04/08/2013, no Município de XXXXXXXX-PR, 

pertencente à Comarca de XXXXXXXXXXX. Consta do auto de prisão em 

flagrante que FULANO foi abordado pelo polícia militar quando conduzia 

sua motocicleta, sendo que, após revista pessoal, foram encontradas 06 

pedras de “crack” e um tablete de “maconha” em sua posse, cujas drogas 
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estavam prontas para comercialização (fls. 17/23). Ainda, consta dos 

depoimentos dos policiais militares XXXXXX e XXXXXXXX que FULANO 

(fls. 06/11) tem envolvimento com organização criminosa conhecida como 

“turma da XXXXXXXX”, da qual fazem parte os traficantes XXXXX, 

XXXXX, XXXXXX e outros.   

 

No entanto, o juízo a quo entendeu não 

estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo concedido a 

liberdade provisória, acompanhada de algumas medidas cautelares 

diversas da custódia, conforme decisão de fls. 27/30. 

 

Diante disso, irresignado com o decisum, o 

Parquet interpôs recurso em sentido estrito (fl. 37), o qual restou recebido 

à fl. 39, vindo os autos, neste momento, para a apresentação das razões 

recursais. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

02. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Da admissibilidade 

 

O recurso foi interposto tempestivamente, 

conforme fls. 36-verso e 37. 

 

Ainda, há interesse recursal (interesse 

processual) por parte do Parquet, porque objetiva-se a reforma da decisão 

que concedeu a liberdade provisória a um traficante, rogando-se que o 

eminente magistrado prolator do julgado exerça o juízo retratação. 
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Por fim, o recurso está previsto em lei 

(cabimento), é adequado para atacar a decisão aludida, existe 

regularidade (forma escrita) e não há fatos impeditivos à sua interposição.  

 

2.2. Do mérito recursal  

 

Em que pese a lucidez e a vasta cultura 

jurídica do magistrado substituto desta Comarca, o Ministério Público não 

ficou satisfeito com a fundamentação levada a efeito pelo Juízo a quo, o 

qual laborou em equívoco ao conceder a liberdade provisória ao indiciado 

FULANO. 

  

Inicialmente, cabe destacar que o auto de 

prisão em flagrante atendeu aos ditames legais, não sendo hipótese de 

relaxamento da custódia, como bem destacou o nobre juízo à fl. 27. 

 

Em face disso, há indícios suficientes de 

autoria e prova da materialidade do delito de tráfico de drogas. 

 

Ademais, diversamente do que constou na 

decisão ora atacada, está presente no caso o requisito da garantia da ordem 

pública, restando plenamente necessária a decretação da prisão preventiva 

do indiciado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

 

Ora, os policiais militares que efetuaram a 

prisão em flagrante delito afirmaram que o indiciado FULANO tem ligação 

com a “turma da XXXXXXXX”, organização criminosa do tipo “gangue” de 

bairro que disputa o controle por pontos de tráfico de drogas na pequena 

cidade de XXXXXXXXX-PR. Inclusive, os milicianos fizeram menção a alguns 

indivíduos, integrantes da quadrilha, como XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, 
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XXXXXXX e o Vereador XXXXXX, que sempre mantêm contato com o 

indiciado FULANO. 

 

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona em 

considerar verdadeiros e desprovidos de vícios os depoimentos de policiais 

militares, até que se prove o contrário, como se vê nas ementas de recentes 

julgados dos egrégios TJ-PR e STJ, abaixo transcritas: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES.CRACK. 99 PEDRAS. RATIFICAÇÃO DA 
PROVA INDICIÁRIA EM JUÍZO.VALIDADE. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. DOSIMETRIA. 
PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS ENTRE A DATA DA 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CRIME ANTERIOR E A 
DATA DA INFRAÇÃO POSTERIOR. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENADO REINCIDENTE 
E DE MAUS ANTECEDENTES.REQUISITOS SIMULTÂNEOS E 
OBRIGATÓRIOS. 
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. O depoimento dos policiais 
que cumpriam mandado de busca e apreensão e 
presenciaram o flagrante pode ser utilizado como meio de 
prova, pois possui o mesmo valor que o depoimento de 
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou 
suspeita, especialmente se prestados em juízo sob o crivo 
do contraditório. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná. 
2. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. O crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo 
variado, de sorte que a incursão em qualquer das condutas 
descritas no tipo, inclusive a de "trazer consigo" ou "ter em 
depósito" substância entorpecente sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, já é 
suficiente para, inexistindo qualquer circunstância excludente da 
ilicitude e/ou culpabilidade, caracterizar a prática do injusto. 
Outrossim, a experiência revela e é de conhecimento geral que 
muitos usuários se utilizam da venda de drogas para sustentar o 
próprio vício. No caso específico dos autos, não há prova da 
alegada dependência física ou psíquica a embasar a alegação 
de uso e justificar a desclassificação do delito de tráfico, com a 
consequente declinação de competência para o Juizado 
Especial Criminal.3. DOSIMETRIA DA PENA. O termo a quo 
para início da contagem do período depurador não é a data do 
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trânsito em julgado da sentença penal condenatória anterior, 
mas da extinção da punibilidade (CP, art. 61, inc. I). Ademais, a 
primariedade e a inexistência de maus antecedentes são 
requisitos simultâneos e obrigatórios à aplicação da causa 
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da 
Lei 11.343/2011. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, 
IMPROVIDO. 
(Processo 993399-9, Acórdão: 22674, Fonte: DJ: 1152, Data 
Publicação: 31/07/2013, Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal do 
TJ-PR, Data Julgamento: 18/07/2013) 

 

 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL 
PROVIDO. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO 
REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. 
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. 
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO 
DEMONSTRADA. 
1. Para se desconstituir o édito repressivo como pretendido no 
writ seria necessário o exame aprofundado de provas, 
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, 
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o 
princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir 
pela condenação, desde que fundamentadamente. 
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de 
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado 
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito 
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 
âmbito do devido processo legal. 
(...) 
(HC 236.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA 
do STJ, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012) 

 

Não fosse isso, o auto de exibição e 

apreensão de fl. 17 demonstra que FULANO foi preso portando 06 pedras de 

“crack”, embaladas em papel alumínio, e um tablete de 16 gramas de 

maconha, embalado em saco plástico de cor branca, o que denota que as 

drogas estavam prontas para comercialização.  
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Assim, a alegação de FULANO, de que seria 

apenas usuário de drogas, não pode prevalecer, já que é notório que aqueles 

que utilizam “maconha” não fazem uso de “crack” e vice-versa. Isso ocorre 

em razão da própria disparidade química entre as drogas e do grau de vício 

apresentado pelo usuário, sendo típico que as pessoas comecem usando 

“maconha” e depois partam para drogas mais pesadas, como o “crack” e a 

“cocaína”. Ainda, quem passa a utilizar “crack”, que vicia já no primeiro uso, 

nunca mais volta a fazer a utilização de “maconha”.  

 

Outrossim, FULANO não mencionou em seu 

depoimento que já fez ou mesmo procurou tratamento contra a drogadição, o 

que se mostra comum nas situações de comprovado vício em drogas. Ato 

contínuo, o indiciado também não provou que é dependente de drogas. Além 

do mais, a experiência tem demonstrado que, ainda que se considerasse e 

houvesse prova da dependência química pelo indiciado, o expediente da 

venda de drogas se faz corriqueiro para a manutenção do próprio vício. E 

isso, como se sabe, não deixa de ser crime de tráfico de drogas! 

 

A situação, portanto, constante do auto de 

prisão em flagrante, revela-se clara como de traficância de drogas e não de 

mera pessoa usuária de substâncias entorpecentes. Além disso, como 

mencionado anteriormente, o recorrido apresenta sério e reiterado 

envolvimento com a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas 

denominada “turma da XXXXXXX”. 

 

Desse modo, está configurado o requisito da 

garantia da ordem pública, no sentido de evitar que o recorrido continue a 

praticar o comércio de substâncias ilícitas, atentando, assim, diretamente, 

contra  a saúde pública. 
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Quanto ao tema, oportunas as palavras de 

JULIO FABBRINI MIRABETE, quando destaca o que vem a ser garantia da 

ordem pública: 

 

Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a 

reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o 

meio social e a própria credibilidade da justiça em face da 

gravidade do crime e sua repercussão. A conveniência da 

medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do 

meio ambiente à prática delituosa. (..) A forma e execução do 

crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e 

outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão 

e clamor público, abalando a própria garantia da ordem 

pública, impondo-se a medida como garantia do próprio 

prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
1
 (sem grifo 

no original) 

 

Ademais, é sabido que o delito em questão 

afronta, consideravelmente, as regras de convivência e obediência às leis, 

devendo ser combatido radicalmente. 

 

A esse respeito, veja que o Colendo STJ tem 

entendimento pacífico acerca da possibilidade e necessidade de segregação 

cautelar para garantir a credibilidade do Judiciário perante a sociedade. 

Nesse sentido, resta claro que a manutenção da liberdade do requerente fere 

a confiabilidade social no órgão julgador, reforçando a atuação do grupo 

criminoso citado.  

 

Destarte, entende-se configurada a 

necessidade de manutenção da prisão cautelar com base no citado requisito 

(CPP, art. 312). Nas palavras de Fernando Capez (Curso de Processo Penal. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 281), existe periculum in mora para a 

decretação da custódia cautelar na espécie.  

                                                 
1
 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2002. p. 803. 
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Não fosse isso, é impossível a concessão de 

liberdade provisória ao recorrido, tal como procedeu o juízo a quo. Embora no 

julgamento do HC 104.339, relatado pelo Min. Gilmar Mendes, a maioria dos 

ministros da Suprema Corte tenha declarado, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei 11.343/2006 – da 

expressão “e liberdade provisória” (DJe de 24/05/2012), que proíbe a 

liberdade provisória no caso de tráfico de drogas, salienta-se que o 

entendimento do STF se deu em sede de controle difuso-concreto de 

constitucionalidade, em cuja espécie inexiste eficácia erga omnes e o efeito 

vinculante. 

 

Além disso, tal decisão incidental de 

inconstitucionalidade se mostra desprovida de fundamento constitucional, 

pois, como já pude observar em artigo publicado na Revista Consultor 

Jurídico2, afronta diretamente a norma constitucional do inciso LXVI, do artigo 

5o, da Constituição. Ora, estabelece essa cláusula pétrea que “ninguém será 

levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 

com ou sem fiança”. Logo, a contrario sensu, se a lei não admitir a liberdade 

provisória, como o faz o artigo 44 da Lei de drogas (os crimes previstos nos 

artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis 

de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória), inexiste qualquer 

inconstitucionalidade. Muito pelo contrário, a norma pétrea expressamente 

defere à lei ordinária a fixação dos casos nos quais se admitirá ou não que o 

acusado aguarde o julgamento em liberdade. Assim, o constituinte originário 

deu ao constituinte derivado (a maioria de plantão) o direito fundamental de 

escolher os delitos que mereceriam ou não tratamento mais rigoroso em 

matéria de possibilidade de concessão da liberdade provisória. E o Poder 

Legislativo fez essa legítima escolha em relação ao tráfico de drogas, cuja 

                                                 
2
 Esvaziamento da Lei de Drogas é inconstitucional. João Conrado Blum Júnior. Revista 

Consultor Jurídico, 13 de maio de 2012. www.conjur.com.br. Acesso em 19.07.2012 (também 
encontrado no sítio www.blogdoblum.wordpress.com). 

http://www.conjur.com.br/
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decisão não poderia ser desautorizada pelo STF, salvo se fosse demonstrada 

evidente desproporcionalidade da medida (Exemplo: hipotética lei proibindo a 

liberdade provisória para crimes ambientais). 

 

Ademais, depois dessa decisão do STF, o 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná continua decidindo com base no art. 
44 referido: 

 

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES ARTIGO 
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM RESPALDO NA 
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
SUSCITADA A LEGITIMIDADE DA PROIBIÇÃO DE 
LIBERDADE PROVISÓRIA NOS CRIMES DE TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TEMA AINDA NÃO DECIDIDO 
DEFINITIVAMENTE PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. 
APLICAÇÃO DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DO 
STF (...) é legítima a proibição de liberdade provisória nos 
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que ela 
decorre da inafiançabilidade prevista no art. 5º, XLIII, da Carta 
Magna e da vedação estabelecida no art. 44 da Lei 
11.343/2006. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4ª C.Criminal - 
HCC 921914-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Wellington Emanuel C de 
Moura - Unânime - J. 28.06.2012). 

 

Impõe-se, desse modo, o provimento deste 

recurso em sentido estrito, com a consequente reforma da decisão de fls. 

27/30, decretando-se a prisão preventiva do indiciado em tela. 

 

03. REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO PARANÁ requer seja CONHECIDO e, no mérito, 

PROVIDO ESTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para o fim de se 

reformar a decisão de fls. 27/30, com a consequente decretação da 
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prisão preventiva do indiciado FULANO, nos termos do art. 312 do 

Código de Processo Penal.                                          

 

Nesses termos, pede acolhimento. 

 

De XXXXXXXX para Curitiba, 14 de 

XXXXXXXXXXX de 2013. 

   

 

JOÃO CONRADO BLUM JÚNIOR 

         Promotor de Justiça 

 


