
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CORUMBÁ

Nº 0753/2016

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL  REGIONAL

FEDERAL DA 3ª REGIÃO

URGENTE

Processo de origem: autos nº 0000971-34.2016.403.6004

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da

República signatário, no exercício de sua atribuição constitucional de defensor da

ordem jurídica, vem, pelo presente, com fundamento no art. 5°, inciso LXVIII, da

Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, I e V, ambos do Código de Processo

Penal, impetrar ordem de 

HABEAS CORPUS, com pedido liminar,

em  favor  de  JORGE  SUYE  ROMERO,  boliviano,  sexo  masculino,

nascido  em  24/02/1993,  filho  de  Gonçalo  Suye  Romero  e  Mercedes  Romero

Sanches, natural de Santa Cruz de La Sierra/Bolívia, instrução de primeiro grau

incompleto, taxista, atualmente em união estável,  documento nº 8968772/BOL,

residente no Bairro Fatima, Puerto Quijarro/Bolívia, atualmente recluso no Presídio

Estadual de Corumbá/MS,

contra a decisão do juízo federal da 4ª Subseção Judiciária do Mato

Grosso do Sul – Corumbá/MS que, no bojo dos autos em epígrafe, negou pedido

de  relaxamento  de  prisão  formulado  por  este  órgão  ministerial,  em  favor  do

referido cidadão estrangeiro.
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1) Fatos:

Os autos em epígrafe, cuja cópia segue ora anexa, foram instaurados

para veicular Comunicação de Prisão em Flagrante de JORGE SUYE ROMERO, por

com ele terem, em tese, sido encontrados, em 31/08/2016, por volta das 15h00,

3.155  g (três mil e cento e cinquenta gramas) de cocaína, atestados pelo Laudo

Preliminar de Constatação de suas fls. 08/09 e pelo Auto de Apreensão de suas fls.

09v/10.

Do Auto de Prisão em Flagrante de suas fls. 05/08, extrai-se que, na

referida data, no curso de uma fiscalização de rotina realizada no Posto Fiscal da

Inspetoria da Receita Federal em Corumbá/MS, também conhecido como “Posto

Esdras”, localizado nesta fronteira, agentes administrativos do aludido órgão fiscal

abordaram um automóvel Toyota, de cor preta e placa boliviana PSV 1529, que

adentrava no Brasil, vindo da Bolívia.

Dada  ordem  de  parada  ao  veículo,  os  agentes  administrativos

solicitaram a seu condutor, posteriormente identificado como o cidadão boliviano

JORGE SUYE ROMERO, que descesse e abrisse seu porta-malas.

Ao  inspecionarem  duas  bolsas  suspeitas  ali  postas,  os  agentes

encontraram embaixo de diversas roupas guardadas em uma delas, três tabletes

envoltos  com  fitas  adesivas,  contendo  substância  análoga  à  cocaína,

posteriormente quantificada em 3.155g (três mil e cento e cinquenta gramas) de

cocaína (cf.  Laudo Preliminar  de  Constatação de suas  fls.  08/09 e  o  Auto  de

Apreensão de suas fls. 09v/10).

Na ocasião,  contudo,  tendo os  agentes  descuidado-se  por  alguns

instantes, JORGE SUYE ROMERO conseguiu empreender fuga do local, correndo a

pé até a linha fronteira, e alcançando, ao cabo, o solo boliviano.
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Nada obstante,  tendo percebido que  JORGE estava  fugindo,  uma

equipe de policiais bolivianos, que estava de guarda naquele lado da fronteira,

conseguiu detê-lo logo em seguida, e, após mantê-lo em custódia até cerca de

18h00 daquele mesmo dia, acabou entendendo adequado “entregá-lo” à Polícia

Federal brasileira. Esta, por sua vez, ciente de que  JORGE havia sido abordado,

um pouco mais cedo, por agentes administrativos da Receita Federal horas, e que

na ocasião encontraram em seu veículo dada quantidade de droga, tomou por

bem prendê-lo em flagrante, na forma do art. 302, IV, do Código de Processo

Penal,  pela  prática,  em tese,  do  delito  tipificado  no  art.  33,  caput,  da  Lei  nº

11.343/2006, e o conduzi-lo, ato contínuo, à Delegacia da Polícia Federal.

Interrogado em sede policial (cf. fls. 07v/08), JORGE SUYE ROMERO

reconheceu  que,  na  data  em  tela,  estava  conduzindo  um  veículo  Toyota,  de

propriedade de seu irmão, de nome JOSÉ, quando sofreu uma abordagem por

servidores da Receita Federal do Brasil, no chamado “Posto Esdras”. Aduziu, no

mais, que de fato foi contratado para levar as sacolas que estavam no porta-malas

do automóvel, de Arroyo Concepción/Bolívia até a praça central de Corumbá/MS,

pelo que receberia, em contrapartida, a quantia de R$ 200,00. Em sua defesa,

entretanto,  aduziu que não sabia qual  era o conteúdo das sacolas  que estava

levando, e que, portanto, desconhecia que nelas estava acondicionada a cocaína

encontrada  pelos  servidores  da  Receita  Federal.  Informou,  ainda,  que  quatro

semanas antes havia feito um transporte similar ao abortado na data em tela, e

que,  naquela  primeira  ocasião,  as  sacolas  que  levava  foram  revistadas  pela

polícia, sem que tivesse sido identificado qualquer problema. Aduziu, neste plano,

que não desconfiou que poderia haver drogas no interior das sacolas. Informou,

outrossim, que a pessoa que lhe contratou se chamaria “ELIA”, tendo por apelido

“GORDO”, sendo que ele próprio receberia as sacolas que estava carregando do

lado brasileiro  da fronteira,  já  na praça central  de Corumbá/MS.  Reconheceu,

ainda, que, ao ser abordado na data em tela, e ver descoberta a cocaína que

estava nas sacolas, empreendeu fuga para a Bolívia, com medo de ser preso, e
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que, contudo, foi detido por uma equipe de policiais bolivianos, já naquele país

estrangeiro. Seguiu narrando, nesta linha, que, após ter ficado algumas horas sob

custódia da polícia  boliviana,  que lhe perguntou sobre quem seria  o dono da

droga apreendida – por vezes com truculência verbal, ainda que sem qualquer

agressão física – e lhe levou até sua casa, para tentar descobrir  quem seria o

contratante  do  transporte  de  entorpecentes  flagrado,  foi  “entregue”  à  Polícia

Federal brasileira, por quem foi conduzido até a delegacia logo em seguida.

Finalizado  seu  interrogatório  policial,  a  prisão  em  flagrante  de

JORGE  SUYE  ROMERO foi  comunicada  ao  juízo  federal  ora  impetrado,  que,

entendendo estar ele formalmente regular, o homologou, e designou audiência de

custódia voltada a apreciar a observância dos direitos do então detido, e a avaliar

a eventual necessidade de lhe impor uma ou mais medidas cautelares pessoais.

No bojo da referida audiência de custódia (cf. fls. 16/20 dos autos

em epígrafe), o juízo impetrado, verificando que o detido não foi alvo de ato de

maus-tratos ou tortura, e entendendo que o flagrante em tela se enquadrava na

hipótese  prevista  no  art.  302,  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,  ratificou sua

decisão de homologação, proferida na véspera. E dada a palavra ao Ministério

Público  Federal,  este  indicou  que,  analisando  exclusivamente  a  ausência  de

indícios de maus-tratos do custodiado e o enquadramento do flagrante na referida

hipótese legal, o caso seria, de fato, de sua homologação; no mais, considerando

que o custodiado é cidadão boliviano, sem vínculo estável com este município, e

que empreendeu  fuga com o  objetivo  de se  furtar  de  responder  pela  possível

prática de tráfico de drogas,  requereu a conversão da prisão em flagrante em

prisão preventiva, com vistas a garantir a aplicação da lei penal na espécie;  de

qualquer sorte, ainda na ocasião, requereu imediata vista dos autos, por entender

necessário analisar de maneira mais detida a legalidade do ato de “entrega” do

então custodiado, pela polícia boliviana à Polícia Federal brasileira, uma vez que,

por  seus  contornos    sui  generis,  ela  poderia   afrontar  as  normas  de  direito

internacional vigentes entre estes dois países.
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Diante dos requerimentos e dos motivos apresentados por este órgão

ministerial,  o  juízo  impetrado  tomou  por  bem  converter,  ainda  na  referida

audiência de custódia, a prisão em flagrante de JORGE SUYE ROMERO em prisão

preventiva, por entendê-la necessária à garantia da aplicação da lei penal em seu

desfavor. E expedido o pertinente mandado de prisão, abriu, em seguida, vistas ao

Ministério Público Federal, para que este analisasse, como requerido, a legalidade

do ato de “entrega” em tela.

Nessa  linha,  pela  manifestação  de  fls.  26/37v  dos  autos  nº

0000971-34.2016.403.6004, este órgão ministerial, após analisar detidamente o

caso em tela, requereu o relaxamento da prisão preventiva imposta a JORGE SUYE

ROMERO, por entender, em breve síntese, que o ato de sua “entrega”, pela polícia

boliviana à Polícia Federal brasileira, violou frontalmente as normas de cooperação

internacional vigentes entre estes dois países, e que, consectariamente, a prisão em

flagrante realizada pela Polícia Federal brasileira logo em seguida, assim como a

prisão  preventiva  que  dela  decorreu,  foram  invariavelmente  contaminadas,

fazendo-se impositiva sua soltura,  para não mais  prolongar o constrangimento

ilegal imposto ao aludido cidadão estrangeiro.

Entretanto, por meio da decisão de fls. 34/36 dos autos nº 0000971-

34.2016.403.6004, o juízo federal ora impetrado, então atendendo em regime de

plantão,  se  por  um  lado  reconheceu,  na  linha  sustentada  por  este  órgão

ministerial,  a  ilegalidade da “entrega”  em questão,  assim como da prisão  em

flagrante que a seguiu, por outro entendeu que estes vícios não afetariam a higidez

da posterior decisão, por ele proferida, que decretou a prisão preventiva de JORGE

SUYE ROMERO, o fazendo, em síntese, ao argumento de que os fundamentos

desta seriam autônomos em relação àquelas, ou mais especificamente, de que a

decretação de prisão preventiva em tela configuraria um “novo título judicial”, a

justificar a manutenção da segregação cautelar em análise, independentemente

das ilegalidades aferidas na “entrega” e na prisão em flagrante que a seguiu.
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2) Direito:

E é contra esta decisão, proferida pelo juízo federal às fls. 34/36 dos

autos nº 0000971-34.2016.403.6004, que se volta a presente ordem de habeas

corpus, voltada a combater o que entende ser uma ilegal restrição ao direito de

liberdade de  JORGE SUYE ROMERO, efetivada em contradição com as normas

constitucionais e legais em vigor.

2.1)  Legitimidade  ativa  do  Ministério  Público  Federal  para  impetrar  a  presente

ordem de   habeas corpus:

De partida, cabe indicar ser indubitável a legitimidade do Ministério

Público para  impetrar  habeas  corpus,  sobretudo tendo em vista  sua  atribuição

institucional de defesa da ordem jurídica, prevista expressamente no art. 127 da

Constituição  da  República.  Este  fundamento  constitucional,  ademais,  vê-se

reforçado pelo disposto tanto no art. 654 do Código de Processo Penal quanto no

art.  6º,  VI,  da  Lei  Complementar  nº  75/1993,  que  prevem a  legitimidade  do

Ministério Público para impetração de habeas corpus1, lastreados na ideia de que

o  Parquet  é defensor  não  apenas  dos  interesses  acusatórios,  mas  também da

própria ordem jurídica2 – a qual, como se verá a seguir, foi violada pelos atos que

culminaram na prisão preventiva imposta a JORGE SUYE ROMERO.

1 “Art. 654, CPP: O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de
outrem, bem como pelo Ministério Público.”

“Art. 6º, VI,  LC nº 75/1994: Compete ao Ministério Público da União: […] impetrar  habeas
corpus e mandado de segurança;”

2 Esta ideia é bem delimitada por Eugênio Pacelli de Oliveira: “o Ministério Público não é órgão de
acusação, mas órgão legitimado para a acusação, nas ações penais públicas. A distinção é
significativa: não é por ser o titular da ação penal pública, nem por estar a ela obrigado, que o
Parquet deve necessariamente oferecer a denúncia, nem, estando esta já oferecida, pugnar pela
condenação do réu, em quaisquer circunstâncias. Enquanto órgão do Estado e integrante do
Poder  Público,  ele  tem  como  relevante  missão  constitucional  a  defesa  não  dos  interesses
acusatórios,  mas  da  ordem jurídica”  (Cf.  PACELLI  DE  OLIVEIRA,  Eugênio.  Curso  de  Direito
Processual Penal. 16ª Edição. São Paulo: Atlas, 2012. P. 452.
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Neste  sentido,  aliás,  é  assentada  a  jurisprudência  do  Supremo

Tribunal Federal, a exemplo do seguinte julgado: 

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
POSTULADO  DO  JUIZ  NATURAL.  ESPECIALIZAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  (RATIONE  MATERIAE).  RESOLUÇÃO  DE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. 1. Alegação de possível  violação do princípio do
juiz natural em razão da resolução baixada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 2. Reconhece-se ao
Ministério Público a faculdade de impetrar  habeas corpus e
mandado de segurança, além de requerer a correição parcial
(Lei n° 8.625/93, art. 32, I). 3.  A legitimidade do Ministério
Público  para  impetrar  habeas  corpus  tem  fundamento  na
incumbência  da  defesa  da  ordem jurídica  e  dos  interesses
individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min. Eros Grau, 1ª
Turma,  DJ  04.02.2005),  e  o  Ministério  Público  tem
legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o
princípio do juiz natural (HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno, DJ 06.08.2004). (STF, Segunda Turma, HC 91024, rel.
min. Ellen Gracie, j. 05.08.2008, DJe 22.08.2008).

Inegável, portanto, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal

para impetração da presente ordem de habeas corups. 

2.2) Ilegalidade do ato de “entrega”, da prisão em flagrante e da prisão preventiva

de   JORGE SUYE ROMERO, a tornar obrigatório seu relaxamento:

Como se demonstrará a seguir,  analisado detidamente  o presente

caso,  é  necessário  reconhecer  que  a  prisão  efetivada em desfavor  do cidadão

boliviano    JORGE  SUYE  ROMERO   foi  maculada por  ilegalidades  insanáveis,  as

quais tornam impositivo o relaxamento da segregação cautelar que contra ele ora

pende.
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Com efeito, não se ignora que a Polícia Federal, no caso, procurou

observar os diversos preceitos que regem a custódia flagrancial, eis que:

(i) a prisão efetivada encontrou, a princípio, guarida na situação de

flagrância de que trata o art. 302, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista

que JORGE SUYE ROMERO, horas antes de ser preso, fora abordado em poder de

3.155g  (três  mil  e  cento  e  cinquenta  gramas)  de  cocaína (conforme  Laudo

Preliminar de Constatação de fls. 08/09 e o Auto de Apreensão de fls. 09v/10 dos

autos nº 0000971-34.2016.403.6004);

(ii) o delegado lavrou regularmente o Auto de Prisão em Flagrante,

seguido da oitiva do condutor, de duas testemunhas e do interrogatório do detido,

tendo sido colhidas todas as assinaturas pertinentes (cf. fls. 05/08 dos autos nº

0000971-34.2016.403.6004);

(iii)  o Auto de Prisão em Flagrante e os demais documentos foram

encaminhados ao juízo impetrado em 24 horas após a efetivação da custódia (cf.

fl. 03 dos autos nº 0000971-34.2016.403.6004); e

(iv) no mesmo prazo, foi entregue ao então detido a devida nota de

culpa, tendo-lhe sido dada ciência de suas garantias constitucionais (cf. fls. 11v/ e

11, respectivamente, dos autos nº 0000971-34.2016.403.6004);

Contudo, é imperioso reconhecer que esta série de procedimentos foi

adotada tão somente  depois  que as  autoridades policiais  bolivianas  já  haviam

praticado  um  ato  ilícito:  a  “entrega”,  sem  a  observância  dos  procedimentos

devidos,  de  seu  nacional    JORGE  SUYE  ROMERO   à  Polícia  Federal  brasileira,

circunstância esta conditio sine qua non de sua prisão em flagrante, efetivada logo

em seguida.
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É sabido que o século XX foi palco de um exponencial aumento do

fluxo de bens, serviços e pessoas entre os países do globo. Tal aumento, contudo,

ao  progressivamente  relativizar  as  fronteiras  existentes  entre  os  Estados,  não

apenas trouxe um cada vez maior intercâmbio comercial e cultural entre as nações,

como também criou certa facilidade de deslocamento de autores de práticas ilícitas

entre os países, tornando urgentemente necessária a elaboração de estruturas de

cooperação internacional que permitam que essas pessoas possam vir a responder

por seus atos, independentemente de onde estiverem.

Estas  estruturas  de  cooperação  internacional,  de  qualquer  modo,

longe  de  funcionarem de  maneira  fluída,  precisaram se  ater  a  procedimentos

estritos, em favor de ao menos dois interesses de grande magnitude: em primeiro

lugar, num plano institucional, o interesse dos Estados nacionais de se engajarem

em atos cooperacionais sem que isso implicasse em abrir mão de suas respectivas

soberanias; e em segundo lugar, num plano individual, o interesse dos cidadãos de

cada país  de  não serem alvo de atos  cooperacionais  que violem seus  direitos

fundamentais  mais  básicos,  tutelados  tanto  pelas  diversas  ordens  jurídicas

domésticas quanto pela própria ordem jurídica internacional3. 

Nesta  senda,  portanto,  os  atos  de  cooperação  internacional,

sobretudo em matéria penal, que envolvem o direito fundamental de liberdade,

passaram a ser vistos como sujeitos a um  regramento forte, cuja inobservância,

invariavelmente, os torna ilegais. Exemplo mais eloquente disso é o já tradicional

ato de extradição, pelo qual um país entrega dado cidadão a outro Estado, para

que neste responda por eventuais ilícitos que praticara. Como se sabe, tal ato é

regrado  por  uma  série  de  diplomas,  que  trazem  exigências  tanto  de  ordem

procedimental4, quanto de ordem material5, tudo com vistas a garantir que esta via

3 Sobre este último ponto, essencial é a obra ABADE, Denise Neves.  Direitos fundamentais na
cooperação  jurídica  internacional:  extradição,  assistência  jurídica,  execução  de  sentença
estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, especialmente pp. 84-145.

4 A exemplo da que torna, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal originariamente competente para
julgar processos extradicionais, nos termos do art. 102, I, g, da Constituição Federal.

5 A exemplo da que veda, no Brasil, a extradição de brasileiros natos, ou de qualquer cidadão em
razão de crime político ou de opinião, nos termos do art. 5º, LI e LII, da Constituição Federal.
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de cooperação internacional  não implique nem em violação da soberania dos

Estados, nem em violação dos direitos fundamentais da pessoa a ser extraditada.

É bem verdade que o desenvolvimento do Direito Internacional nas

últimas  décadas,  impulsionado  por  exigências  de  uma  maior  eficiência  na

cooperação entre  os  países,  tem sido  no  sentido  de agilizar  os  procedimentos

cooperacionais,  garantindo-lhes maior celeridade. É este o movimento que deu

origem à estruturação do chamado “auxílio direto”, que, por meio de autoridades

centrais,  permite  que  sigamos  vias  de  cooperação  muito  mais  ágeis  que  os

tradicionais atos de extradição, de expedição de carta rogatória etc. 

Mas mesmo a adoção de tais procedimentos mais ágeis não fez com

que  os  Estados  cooperantes  abrissem  mão,  em  absoluto,  dos  interesses  que

merecem ser  resguardados  em matéria  de  cooperação  internacional.  Trata-se,

muito  diferentemente,  de  uma  adaptação,  voltada  a  dar  eficiência  aos  atos

cooperacionais.  Assim,  em qualquer  caso,  sempre  que  inobservadas  as  regras

constitutivas de uma via cooperacional,  seja ela tradicional  ou contemporânea,

estaremos diante de uma ilegalidade, que viola a ordem jurídica em vigor e deve

ser sanada imediatamente.

Analisado o presente caso à luz deste quadro e deste contexto, o que

se verifica é que  a “entrega” de    JORGE SUYE ROMERO,  efetivada pela polícia

boliviana  à  Polícia  Federal  brasileira  em  31/08/2016,  foi  ilegal  precisamente

porque não observou qualquer regramento relativo à apresentação de cidadãos

por um Estado nacional a outro.

Com efeito, uma das vias legais pelas quais a Bolívia pode “entregar”

um cidadão ao Brasil seria por meio de um ato tradicional de extradição. Ocorre,

contudo, que, sendo este o caso, a polícia boliviana, na espécie, teria de ter levado

em conta que, segundo seu ordenamento doméstico, os atos de extradição são – à

semelhança do que ocorre no Brasil –  de competência exclusiva de seu Supremo
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Tribunal de Justicia, nos termos do art. 184. 3, de sua Constituição ora em vigor6. E

assim,  por  não ter  observado tal  regra  procedimental,  as  autoridades  policiais

bolivianas acabaram usurpando uma competência exclusiva da Suprema Corte de

seu país, tornando irregular a apresentação de JORGE SUYE ROMERO realizada

na data em tela.

Neste  plano,  poder-se-ia  argumentar  que  o  fato  de,  no  presente

caso,  os policiais bolivianos, investidos de poder estatal,  terem  voluntariamente

entregue JORGE à Polícia Federal brasileira, e não por qualquer coação, tornaria

legal o procedimento adotado, eis que ausente uma clara violação à soberania do

Estado Plurinacional da Bolívia. Este argumento, entretanto, peca por ignorar que a

regra violada no caso em análise,  ao prever competência exclusiva do Supremo

Tribunal de Justicia para conhecer e processar pedidos de extradição,  não tutela

apenas o interesse de resguardo de soberania do Estado boliviano,  mas sim e

também os interesses de seus cidadãos em ver respeito seu direito a um devido

processo legal formal e material. Basta lembrar, por exemplo, que o Decreto nº

9920,  de  08 de julho  de 1942,  que promulgou  no plano interno  brasileiro  o

Tratado de Extradição entre Brasil e Bolívia, e previu em seu Artigo Primeiro que,

“quando o indivíduo for nacional do Estado requerido, este não será obrigado a

entregá-lo”, para se perceber que a extradição, pela Bolívia,  de um nacional seu

encontra  fortes  restrições  no  Direito  Internacional,  e  que  a  “entrega”  feita  por

autoridades policiais no caso em tela, ao não observar este ponto, violou o direito

de    JORGE SUYE ROMERO   ver sua situação apreciada pelo juízo competente, o

qual  poderia,  ao  cabo,  ter  entendido  ser  o  caso  não  de  promover  sua  saída

daquele país estrangeiro, mas sim de julgá-lo lá mesmo, em atenção à cláusula

aut dedere aut judicare prevista no referido Tratado7.

6 “Artículo 184: Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la 
ley: 3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición”. A Constituição 
boliviana ora em vigor pode ser acessada no seguinte link: 
http://www.justicia.gob.bo/index.php/normas/doc_download/35-nueva-constitucion-politica-del-
estado 

7 Assim reza o § 1º do Art. Primeiro do Decreto 9.920/1942: “§ 1º) Não concedendo a extradição
do seu nacional, o Estado requerido ficará obrigado a processá-lo e julgá-lo criminalmente pelo
fato que se lhe impute, se tal fato tiver o caráter de delito e for punível pelas leis penais”.
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Isto posto, o que se percebe é que, em realidade, a “entrega” em tela

constituiu,  para  todos  os  efeitos,  o  que  o  jargão  da doutrina  internacionalista

chama de “extradição por empurrão” ou “extradição de fato”, uma forma ilegal de

transposição  de  um  sujeito,  de  um  Estado  a  outro,  sem  a  observância  dos

regramentos procedimentais e materiais pertinentes ao processo extradicional. E tal

prática, é de se reconhecer, não pode ser admitida pelo Estado brasileiro, seja

porque violadora da soberania do Estado boliviano, que o Brasil se comprometeu

a respeitar, seja porque violadora de diversos direitos fundamentais previstos na

ordem interna brasileira e na ordem jurídica internacional. 

Essa percepção é bem indicada por Vladimir Aras8, que, ao tratar de

atos ilegais como a abdução internacional a extraordinary rendition e, no que aqui

importa,  “extradição por empurrão”, pontua:

“O  fundamento  (da  inadmissibilidade  de  tais  atos)  é  o
princípio  da  legalidade  (art.  5º,  II,  e  art.  37,  Constituição
Federal),  que rege a Administração Pública brasileira, sendo
certo  que  as  abduções  internacionais,  inclusive  as
extraordinary  renditions  ,  violam  a  legalidade  internacional.
Some-se a isto a principiologia que o país abraçou no artigo
4º  da  Constituição  Federal,  que  consagra  o  respeito  à
soberania estrangeira (não-intervenção)  e a prevalência dos
direitos humanos,  inclusive o direito de qualquer pessoa não
ser  presa  sem  o  devido  processo  legal (art.  5º,  LIV,
Constituição Federal): 'ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal'. Tais dispositivos se
completam  com  o  artigo  7º,  §§1º  a  3º,  da  Convenção
Americana  de  Direitos  Humanos:  “Artigo  7º  –  Direito  à
liberdade pessoal: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à
segurança  pessoais.  2.  Ninguém  pode  ser  privado  de  sua
liberdade  física,  salvo  pelas  causas  e  nas  condições
previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-
partes  ou  pelas  leis  de  acordo  com  elas  promulgadas.  3.
Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento
arbitrários.'”

8 Sobre isso, ver, brevemente, o artigo  https://blogdovladimir.wordpress.com/2014/01/05/fugas-
famosas-extradicoes-legitimas-e-abducoes-ilegais/ 
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Em suma, é incontornável reconhecer que a “entrega” em tela violou

os  procedimentos  extradicionais  aplicáveis  à  intentada  transposição  de    JORGE

SUYE  ROMERO,  do  solo  boliviano  ao  solo  brasileiro,  e  que,  não  havendo

nenhuma outra via de cooperação mais célere que a extradição capaz de legitimar

tal “entrega”, ao menos nos termos em que realizada9, a apresentação do referido

cidadão estrangeiro, pela polícia boliviana à Polícia Federal brasileira não poderia

ter sido feita nos moldes em que fora.

Esta  percepção  é  fundamental  para  que  se  entenda  que,  muito

embora, como apontado,    JORGE SUYE ROMERO   estivesse, de fato, na situação

flagrancial prevista no art. 302, IV, do Código de Processo Penal,  sua prisão, em

flagrante,  por  parte  da  Polícia  Federal  brasileira,  foi  inequivocamente    ilegal,

porquanto  umbilicalmente  ligada  à  presença  irregular  do  referido  cidadão

boliviano  em  solo  nacional.  Afinal,  houvesse  a  polícia  boliviana  observado  o

regramento extradicional aplicável ao caso, ou mesmo encaminhado  JORGE  ao

sistema  de  justiça  boliviano,  para  lá  ser  processado  pelo  tráfico  de  drogas

verificado10, não estaria ele, naquele momento, fisicamente diante das autoridades

policiais brasileiras, e não teria sido possível, pois, a efetivação de sua prisão em

flagrante na ocasião em tela. Ou dito de modo breve:  na espécie,  a ilicitude da

“entrega”,  tendo sido causa   direta   e   imediata   da prisão em flagrante de   JORGE,

inevitavelmente  a  contaminou,  tornando  impositivo,  pois,  seu  imediato

relaxamento, a fim de sanar essa ilegalidade.

9 De fato, tampouco o Decreto nº 8.331/2014, que promulgou o Acordo sobre Assistência Jurídica
Mútua em Assuntos  Penais  entre  os  Estados-Partes  do Mercosul,  a  República  da Bolívia  e  a
República  do  Chile  (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8331.htm), e prevê, em seu Art. 19, hipóteses de cabimento de “translado
de pessoas sujeitas a procedimento penal”, autorizava a entrega em tela, uma vez que todas
elas, ao cabo, estão relacionadas à necessidade de prática, pelo cidadão transladado, de atos
processuais específicos (interrogatório, oitiva etc), ou à efetivação, pelo Estado interessado no
translado,  de  medidas  de  caráter  cautelar  pessoal  ou  real,  não  legitimando,  assim,  uma
“entrega” para efetivação, pelo Estado destinatário, de prisão em flagrante, como ocorrera na
espécie.

10 Com efeito, dado o caráter internacional do delito flagrado, a polícia boliviana também detinha
atribuição para a prisão de  JORGE, que poderia ter sido processado em solo boliviano, dado
que o juízo daquele Estado igualmente se fazia competente.
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Neste ponto, é importante conceder que o juízo ora impetrado, pela

decisão de fls. 34/36 dos autos nº 0000971-34.2016.403.6004, reconheceu tanto

a ilegalidade da “entrega” em tela quanto a consequente ilegalidade da prisão em

flagrante efetivada sobre  JORGE SUYE ROMERO, na linha do até aqui exposto.

Contudo, como já indicado, entendeu que a posterior decretação de sua prisão

preventiva, já no curso da audiência de custódia realizada para apreciar o contexto

flagrancial  noticiado, constituiria “novo título judicial”  que, por ter fundamentos

supostamente  autônomos  em  relação  a  elas,  tornaria  lícita  a  manutenção  do

estado de segregação cautelar imposto ao referido cidadão boliviano.

Com a devida vênia, entretanto, tal compreensão do juízo impetrado

não merece acolhida, e isso por ao menos dois motivos.

i)  Em  primeiro  lugar,  porque  não  é  correto  dizer  que  a  prisão

preventiva, simplesmente por ter abstratamente fundamentos distintos da prisão em

flagrante, sempre será dela independente.

Com efeito, não se pode ignorar que, em nosso sistema jurídico, a

prisão preventiva depende da verificação, no caso concreto, não apenas de um ou

mais requisitos do   periculum libertatis previstos no art. 312 do Código de Processo

Penal,  com  nova  redação  dada  pela  Lei  nº  12.403/2011,  como  também  do

pressuposto autorizador do   fumus comissi delicti11. E neste plano, se é verdade que,

em alguns casos, a demonstração da plausibilidade de materialidade e autoria

delitivas deflui de provas produzidas no curso de uma investigação sem qualquer

relação com um contexto de flagrante, em outros casos tal relação é, ao revés,

sensivelmente umbilical.

11 Neste sentido, ver SCARANCE FERNANDES, Antônio.  Processo Penal Constitucional. 7a Edição.
São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012.  Pp.  292-293  (“por  ter  natureza  cautelar,  a  prisão
processual deve estar  sustentada em  fumus comissi  delicti,  a fumaça do bom direito que se
concretiza,  no  processo  penal  condenatório,  pela  verificação  da  presença  de  elementos
indicadores de existência do crime e de sua autoria, e periculum libertatis, ou seja, o perigo, o
risco de que, com a demora no julgamento, possa o investigado ou o acusado impedir a correta
solução  da  causa  ou  a  aplicação  da  sanção  punitiva,  ou  mesmo afetar  interesses  públicos
relevantes da sociedade”).
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É  importante  diferenciar,  assim,  os  casos  de  “prisão  preventiva

originária”12, imposta sobre investigado ou acusado até então solto, com base em

evidências de fumus comissi delicti desvinculadas do contexto flagrancial, dos casos

de “prisão preventiva derivada ”13, imposta, nos termos do art. 310, II, do Código

de Processo Penal, a partir da conversão de uma prisão em flagrante, e portanto

com base em evidências  de  plausibilidade de materialidade e  autoria  delitivas

intrinsecamente vinculadas ao flagrado delito.

Tal distinção é essencial porque ver que nem toda fundamentação da

prisão preventiva – como alega o juízo impetrado – é independente da prisão em

flagrante, e que, muitas vezes, como no caso em tela, é desta última que aquela

invariavelmente extrai seu pressuposto autorizador do fumus comissi delicti. 

Se temos isso em conta, não há como negar que, em todos os casos

nos quais a prisão preventiva é decretada tendo por base um   fumus comissi delicti

colhido em um contexto flagrancial  ilegal,  este vício se estende,  logicamente, à

medida cautelar que a partir dele for decretada. E é exatamente este o caso em

análise: tal como o próprio juízo impetrado admitiu em sua decisão, a “entrega”

de  JORGE, realizada  pela  polícia  boliviana  à  Polícia  Federal  brasileira,  tendo

violado as normas que pautam as relações de cooperação entre estes dois países,

foi ilegal, e contaminou a prisão preventiva logo em seguida sobre ele efetivada. E

neste  contexto,  tendo  a  prisão  preventiva  decretada  posteriormente  em  seu

desfavor sido resultado de uma    conversão   da prisão em flagrante,  tomando por

base  evidências  de    fumus  comissi  delicti   colhidas  estritamente  neste  contexto

flagrancial viciado, é incontornável reconhecer que tal contaminação se estendeu

também à referida segregação cautelar, tornando-a um ato de constrangimento

ilícito, a ser reparado por esse Egrégio Tribunal.

12 BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisão preventiva na Lei nº 12.403/2011. Análise de acordo
com modelos  estrangeiros  e  com a  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos.  Salvador:
JusPodivm, 2016. P. 384

13 Idem. Pp. 387-389.
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ii) Mas mais importante ainda, a compreensão do juízo impetrado, no

sentido de que a posterior decretação de prisão preventiva tornaria irrelevante a

ilegalidade de dada prisão em flagrante, não merece acolhida, em segundo lugar,

porque,  ao  cabo,  ela  oferece  um  problemático    endosso   às  ações  ilícitas  das

autoridades públicas, transmitindo o recado de que elas não precisariam atuar em

observância estrita aos direitos fundamentais mais básicos dos cidadãos.

Com efeito,  a  ideia  mobilizada pelo juízo impetrado parece ser  a

mesma  que  fundamenta  as  famigeradas  manutenções  de  prisões  preventivas

decretadas  em  desfavor  de  cidadãos  flagrados  em  poder  de  determinada

quantidade de droga, após, contudo, uma ação policial realizada em afronta à a

inviolabilidade de domicílio garantida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. De

fato, ainda é lamentavelmente comum, em nosso país, que diversas comunicações

de flagrante  sigam sendo direcionadas  ao  sistema de justiça  por  policiais  que

alegam, de início, terem sido “convidados” a entrar em casas humildes das favelas

brasileiras,  por  seus  próprios  moradores,  e  nelas  terem  encontrado  dado

entorpecente, e que, posteriormente, se descubra que tal ingresso, na realidade,

não a convite, e sim por meio de um ato ilegal de invasão. Nestes casos, por vezes

se  argumenta  que,  se  o  juiz  posteriormente  entende  verifica  uma necessidade

cautelar  (por  ex.,  garantia  da  ordem  pública),  ele  poderia  decretar  a  prisão

preventiva do cidadão suspeito, apesar da ilegalidade de sua prisão em flagrante.

Com isso, contudo, ignora-se que, tanto quando um sujeito tem sua

residência violada, quanto quando se vê alvo de uma medida em desacordo com o

devido processo legal,  o que estão sendo violados são direitos fundamentais de

sua esfera pessoal,  que, por serem fundados na dignidade humana, devem ser

estritamente respeitados por todo o poder público,  e até mesmo pelos próprios

particulares. Ao cabo, o entendimento que entende sanável tais violações, em favor

da descoberta de determinado delito ou do processamento de um agente, dá o

errado sinal de que direitos individuais podem ser sistematicamente violados, se

isso puder vir, hipoteticamente, a ser útil a determinadas pretensões persecutórias. 
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Pensada, assim, em seus efeitos pedagógicos (uma das funções, vale

lembrar, da declaração de nulidade dos atos estatais),  a compreensão esposada

pelo  juízo  impetrado  dá  às  autoridades  de  controle  fronteiriço  o  problemático

recado de que muitos cidadãos podem ser transladados,  sem qualquer garantia,

para Estados estrangeiros para serem processados,  mesmo que,  eventualmente,

tenham direito de não o ser, ou de sê-lo de forma substantivamente diversa da que

de fato foram (à semelhança do recado dado às autoridades policiais, implícito em

algumas decisões, no sentido de que um grande número de pessoas pode ter suas

casas invadidas, mesmo que nenhum ilícito estejam praticando, apenas em razão

do  receio  remoto  de  que  algumas  delas  possam  estar  praticando  dado  ato

delitivo). Tanto num caso quanto em outro,  estamos diante de uma postura que

não parece levar a sério o sentido deontológico das garantias fundamentais,  que

nos obriga a entendê-las,  nos dizeres de Dworkin,  como “  trunfos  “ dos cidadãos

contra ações estatais desmedidas14. E com a devida vênia, este recado não deve

ser dado pelas instituições do sistema de justiça brasileiro, incumbidas que são de

compatibilizar o interesse de persecução com a observância estrita dos direitos e

garantias previstos em nossa ordem jurídica.

2.3) Cabimento do   writ   e necessidade de concessão de liminar:

O art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal prevê que o habeas corpus

é garantia fundamental, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado

de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou

abuso de poder”.

14 Sobre esta compreensão dos direitos como “trunfos”, ver o clássico artigo DWORKIN, Ronald.
“Rights as trumps”. In: WALDRON, Jeremy. Theories of rights. Nova York: Oxford University Press,
1984, especialmente pp. 158 e ss. Neste mesmo sentido, entre nós, Ingo Sarlet fala dos direitos
fundamentais mais básicos, expressões da dignidade humana, como “uma espécie de 'Sinal de
Pare', no sentido de uma barreira absoluta e intransponível (um limite) inclusive para os atores
estatais,  protegendo  a  individualidade  e  a  autonomia  da  pessoa  contra  qualquer  tipo  de
interferência  do Estado e  da sociedade”  (cf.  SARLET,  Ingo Wolfgang.  “Dignidade  da pessoa
humana na juriprudência  do Supremo Tribunal  Federal”.  In:  PIOVESAN, Flávia  et  alli  (Org.)
Impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos na jurisprudência do STF.
Salvador: JusPodivm, 2016. P. 69.
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O Código  de  Processo  Penal,  dando  concretude  a  este  preceito,

dispõe, em seu art. 647, que é manejável a ordem de habeas corpus “sempre que

alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua

liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 

Tratando-se, assim, de um veículo voltado a combater situações de

supressão ou de restrição ilegais  de liberdade de locomoção,  o  habeas  copus

constitui  medida plenamente  adequada ao caso em tela,  no  qual  se  verificou,

como exposto,  a imposição de prisão preventiva a  JORGE SUYE ROMERO em

desacordo  com as  normas  relativas  à  cooperação  internacional  entre  Brasil  e

Bolívia e às garantias constitucionais e legais do devido processo legal.

Isto  fixado,  cabe  notar,  ademais,  que  o  caso  em  tela,  além  de

comportar  o  manejo  do    habeas  corpus,  demanda seja  tal  ordem deferida  em

caráter    liminar, porque presentes tanto o requisito do  fumus boni iuris quanto o

requisito do periculum libertatis, necessários a tanto. 

Com  efeito,  a  plausibilidade  jurídica  da  ventilada  ilegalidade  da

prisão de  JORGE SUYE ROMERO  pode ser extraída da exposição ora feita, que

deu conta da incompatibilidade do ato de sua “entrega”, pela polícia boliviana à

Polícia Federal brasileira com o disposto no art. 184. 3, da Constituição Boliviana,

no Artigo Primeiro do Decreto nº 9920, que promulgou no plano interno brasileiro

o Tratado de Extradição entre Brasil e Bolívia, no art. 4ª, no art. 5º II, LIV, e no art.

37, todos da Constituição Federal brasileira, assim como no Art. 7º, §§1º a 3º, da

Convenção Americana de Direitos Humanos, e consequentemente da ilegalidade

da  prisão  em  flagrante  e  da  prisão  preventiva  que,  na  sequência,  lhe  foram

impostas.
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O perigo de demora na concessão da ordem ora manejada, por sua

vez,  evidencia-se  em  razão  de  JORGE  SUYE  ROMERO    já  se  encontrar  preso

ilegalmente desde 31/08/2016, a despeito do pedido de restituição de liberdade já

formulado em seu favor por este Parquet, e indeferido pelo juízo ora impetrado, e

de tal fato poder ter, inclusive, repercussões diplomáticas, se o Estado boliviano vier

a  ter  ciência  de  que  o  Estado  brasileiro  considerou  irrelevante uma  patente

violação  às  regras  de  cooperação  internacional  que  vigoram  entre  estes  dois

países, e que vem mantendo um nacional seu cautelarmente segregado, mesmo

após  o  reconhecimento,  pela  autoridade  que  eventualmente  o  processará

criminalmente, de que sua entrada no país se deu por meio de um expediente para

todos os efeitos ilícito.

3) Conclusão:

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, forte no art.

5º, incisos LXVIII e LXV, da Constituição Federal15, requer  :

3.1)  A concessão de medida liminar,  para imediatamente    relaxar   a

prisão  preventiva ora  imposta    JORGE SUYE  ROMERO, eis  que ilegal  à  luz  da

ordem jurídica vigente;

3.2)  A posterior intimação do juízo ora apontado como autoridade

coatora, para, querendo, prestar informações que entender adequadas;

3.3) Ao cabo,  a concessão definitiva da presente ordem de   habeas

corpus   em favor de   JORGE SUYE ROMERO, fazendo cessar a ilegalidade de sua

segregação cautelar, pelas razões ora apresentadas; e

15 “Art.  5º,  LXV,  CF:  a  prisão  ilegal  será  imediatamente  relaxada  pela  autoridade  judiciária
competente”.
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3.4)  Por  fim,  a  cientificação  deste  órgão  ministerial acerca  do

julgamento da ordem pelo presente manejada.

Corumbá/MS, 22 de setembro de 2016.

YURI CORRÊA DA LUZ
Procurador da República
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