
MINISTERIo PUB.ICo Do cEARA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTtCAS INSTITUCTONAIS

RECOMENDAcAO No 005/2013

O PROCUMDOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA
E O GORREGEDORGEML DO MINISTERIO PUBLTCO DO ESTADO DO
CEARA, no desempenho de suas airibuigoes institucionais, especialmente aquetas
conieridas pelo art. 129, lt, da ConstituiQao Federal, c/c o arts. 10, Xlt, e 17, tV, da
Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e arts. 26, XXll, e 58, tV, da Lei
Complementar Estadual no 72, de j2 de dezembro de 2008, fendo em vista o
contido no P.A. No 3959/2013-5, inaugurado pelo Centro de Aooio ODeracional
Criminal, de Execugeo Criminal e Controle Externo da Atividade poticiat _
CAOCRIM,

CONSIDERANDO ser atribuiQao institucional do Mjnist6rio pubtico a
defesa da ordem juridica, do regime democreflco e dos interesses socrats e
individuais indisponiveis, bem como zelar pelo efetivo respejto dos poderes
Poblicos e dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados na
Constitui€o Federal, promovendo as medidas necesserias a sua garantia;

CONSIDEMNDO a grande quantidade de drogas armazenadas em
unidades policiais, objeto de apreensao em razao de prafica de crimes previstos na
Lei no 11.343/2006, o que se apresenta materialmente invievel, inadequado e
insalubre;

RECOMENDAM aos membros do Minist6rio pibtico do Estado do
ceara com atribuig6es na erea criminar e/ou controre externo da atividade Doriciar.
relativamente aos inqu6ritos policiais, procedimentos investigat6rios crimjnats e/ou
a96es penais que versem sobre prdtica de crimes previstos na Lei no 1 1.343/2006,
nos quais tenha sido praticada apreensao de drogas, atualmente armazenadas em
repartiQ6es policiais, que:

EXTRATC
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1. Nos feitos em tramitageo, adotem as providencias necessanas a
proporcionar a incineragao de drogas apreendidas e armazenadas em repartig6es
policials, seja no transcorrer da instrugao criminal, nos termos do disposto no an.
32, S 1' e ?, c/c o artigo 58, S 2o, ambos da Lei no 11.34912006, seja por ocasiao
do oferocimento de alegag6es finais, de torma a garantir a decisao a respefo na
sentenqa judicial, conforme orienta o a . 59, S l o, da mesma Lei. Em qualquer das
hip6teses, entretanto, faz-se prudente observar a necessidade de:

a) previo encaminhamento de porgao suficiente da droga para
realizagao de laudo toxicol69ico;

b) preservagao de porQao su{iciente da droga para eventual
conlraprova;

c) oportunizaQao de pr6via manitestaqao pela defesa t6cnjca;

d) autorizaQao judicial para a incineragao respectiva;

2. Nos feitos ja encerrados, adotem as providancias necessanas a
dar efetividade ao disposto no artigo 72 da Lei no 1.1.g43/2006, no que se refere d
determinaqao de incinera€o de drogas apreendidas e ainda armazenadas em
repartiQoes policiais. observando-se, igualmente, a necessidade de prevta
autorizagao judicial e as cautelas previstas no referido dispositivo legal;

3. por ocasiao das visitas ordinarias lrimestrais em unjdades poljciais
Inerentes ao Controle Externo da Atividade policial, regulamentadas peta
ResoluQeo no 04/2013-CPJ/PGJ/CE e portaria no 251i201g/pGJiCAOCRtM,
procedam d fiscalizagao quanto d forma de armazenamento de drooas
apreendidas nas unidades respectivas, principalmente no que se rerere a:
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a) limitaqao de acesso e e seguranqa do local de armazenagem;

b) forma de acondicionamento e identiticagao da droga apreendida, a
partir de dados essenciais do feito inal a que estiver vinculada.

Fortaleza,/CE, 10 de 2013.
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