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12/05/2021 

ADQUIRIR, VENDER, FORNECER OU PRODUZIR DROGAS 

 

Por volta das 20h30, durante 

patrulhamento na Avenida Amador 

Aguiar (Jardim Ipê), a equipe de 

motos da GM visualizou dois 

rapazes em frente a um portão 

entreaberto. Ao perceberam a 

presença da equipe, disseram um 

ao outro, em alto e bom som: 

“Corre que é polícia”. Ato contínuo, 

um dos indivíduos dispensou um 

invólucro plástico de cor branca ao 

chão e arremessou outros dois – 

um no telhado e outro no chão da 

garagem. O rapaz que avisou sobre 

a chegada da GM saiu correndo 

para o quintal. A equipe deu voz de 

abordagem aos dois indivíduos, 

que desobedeceram e 

empreenderam fuga. Na sequência, 

um dos rapazes foi contido e 

identificado como sendo um 

adolescente de 16 anos. Foi 

constatado que o material que ele 

dispensou ao chão e arremessou 

na garagem da residência eram substâncias análogas a crack. O segundo indivíduo ainda 

conseguiu fugir, pulando vários muros de residências próximas. Na garagem da 

residência ainda foi encontrada uma carteira com um total de R$ 91,25 em dinheiro 

fracionado (notas de R$ 5, R$ 2 e moedas de R$ 1, de R$ 0,50, de R$ 0,25, de R$ 0,10 e 

de R$ 0,05. Na cozinha da residência também foi localizado um prato com três porções 

análogas à maconha (pesado posteriormente – 4,1 gramas), além de mais três porções 

de crack e uma lâmina Gilette com resquícios de crack. No total, foram apreendidas 35 

pedras de crack (peso total de 21,1 gramas), além de uma CNH, CPF e um CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) de uma Honda CBX 250 Twiter.  



 

 

Enquanto a equipe da GM que deu início ao 

atendimento da ocorrência se deslocou até a 

Delegacia de Polícia para encaminhar o 

adolescente e os materiais apreendidos, 

outra equipe (003) permaneceu fazendo 

patrulhamento no bairro para encontrar o 

segundo indivíduo. O rapaz foi localizado a 

aproximadamente 300 metros da residência 

e identificado como sendo também um 

adolescente, de 17 anos. Indagado sobre a 

existência de mais entorpecentes no local, 

ele afirmou que havia mais. Mediante 

autorização de busca domiciliar assinada, a 

equipe 003 entrou na residência e localizou 

mais uma porção análoga à maconha 

(pesada posteriormente – 6,5 gramas) em 

um armário no quarto. Em cima de um criado 

mudo também foram encontradas mais duas 

pedras análogas a crack (pesando 1,1 

gramas), apetrechos para embalar os 

entorpecentes, uma faca com resquícios de crack e dois celulares (um Samsung e um 

Motorola). Segundo o adolescente, ambos os aparelhos de cor preta foram recebidos em 

troca de maconha. Diante dos fatos, o segundo adolescente também foi apresentado à 

autoridade policial de plantão, juntamente com o material apreendido. 

 


