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EMENTA:         TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E PROVA DA TRAFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.  28 DA LEI  Nº 11.343/06).
REMESSA  DOS  AUTOS  AO  JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL.  Simples
presunções, sem qualquer outro elemento seguro de convicção, não são
aptas para justificar a propositura de ação penal pelo delito de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), ainda mais quando não foi possível
individualizar  a  conduta  do  investigado  e  afirmar,  com o mínimo de
prova  embasada  nos  autos,  que  os  entorpecentes  destinavam-se  ao
comércio.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática do delito de

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

Henrique Cardoso.
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Consta do presente caderno investigatório que dia 03 de junho de 2015,

por volta das 19hs20min, em via pública, na Rua Riachuelo, s/n, Bairro Centro, Curitiba,

PR, o indiciado Bruno Henrique Cardoso trazia consigo 02 (dois) gramas da substância

entorpecente conhecida por cocaína divididos em 07 (sete) pacotinhos, conforme auto

de exibição e apreensão de fls. 10-11, auto de constatação provisória de droga de fls.

14-15, boletim de ocorrência de fls. 32-33 e relatório policial de fls. 52-53.

O ilustre Promotor de Justiça, Jacson Zilio, às fls. 79/85, manifestou-se

pelo arquivamento dos autos com relação ao delito de tráfico de drogas, aduzindo que

não  se  poderia  concordar  com  a  criminalização  do  indiciado,  em  decorrência  dos

seguintes aspectos: falta de dados concretos de que o acusado realmente exercia o

comércio de entorpecentes, pequena quantidade de droga e ausência de elementos

indicativos para a ocorrência do tráfico.

O  digno  magistrado,  José  Orlando  Cerqueira  Bremer,  às  fls.  86-87,

discordando do posicionamento do agente ministerial ao argumento de que se trata

de  delito  de  perigo  abstrato,  cuja  lesividade  é  aferida  pela  potencialidade  que  a

situação representa aos bens jurídicos relevantes. Ademais, por se tratar de crime de

perigo,  há uma probabilidade de dano presumida pelo legislador na construção do

tipo, restando, por envolver drogas, presente o perigo social da ação, não havendo que

se falar em ausência de periculosidade da conduta. Nesses termos, 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 Igor Carlos Correa, às fls. 05-06, relatou que: 
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avistou um indivíduo em atitude suspeita. Que o depoente deu voz
de abordagem ao indivíduo,  e na  revista  pessoal  foi  localizado no
bolso da calçado indivíduo 07 (sete) buchas de substância análoga à
cocaína,  prontas  para  a  venda.  Que  o  indivíduo  foi  indagado  a
respeito  do  entorpecente  que  estava  em  sua  posse  e  o  mesmo
afirmou para o depoente que iria vender este entorpecente.

Michel  Rohr,  miliciano responsável  pela prisão  em flagrante,  em seu

depoimento de fls. 07/08, corroborou integralmente a versão apresentada pelo seu

colega de farda.

O interrogado Bruno Henrique Cardoso, às fls. 16/18, disse que a droga

apreendida  seria  usada  para  seu  consumo  próprio.  Na  sequência,  respondeu  que

permanecerá calado e que se pronunciará somente em Juízo.

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

apreensão de fls. 10-11 e auto de constatação provisória de droga de fls. 14-15. Neste,

concluiu-se que a substância apreendida possuía características assemelhadas com a

droga cocaína e que “o material nestas condições pode causar dependência física ou

psíquica”.

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

pronunciamento  ministerial  encartado  às  fls.  79-85,  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).

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

elementos seguros para se aventar prática do delito de tráfico de drogas, pois embora

encontrada com o indiciado  pequena quantidade de entorpecente (07 invólucros de

“cocaína”  –  02g),  conforme  depoimentos  dos  policiais  militares  responsáveis  pela
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abordagem e auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, há apenas 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).

Meras  suposições  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.  Por  outro  lado,

vislumbram-se  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 é baixa (02g) e as circunstâncias não indicam

que o investigado estava em situação de traficância, registrando-se, ainda, que este se

reservou no direito constitucional  de permanecer em silêncio (fls. 18),  ou seja, não

confessou a prática do ilícito, tampouco postou-se de modo que lhe fosse possível

vislumbrar eventual ato de narcotraficância.

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). (sem destaque o texto original)

Inexistindo indícios suficientes de prática do delito de tráfico de drogas,

vislumbra-se adequação típica ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou seja, para

o porte de drogas para consumo pessoal.

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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Para que seja possível o exercpício do direito de ação é indispensável

que haja nos autos de inquérito policial  elementos sérios e idôneos a mostrar  que

houve uma infração penal e indícios mais ou menos razoáveis de que seu autor é a

pessoa apontada.

Reafirme-se que meras suspeitas 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.

III. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  estando  fundamentado  e  adequado  o

pronunciamento do Ministério Público de 1º Grau, somos pela sua ratificação por esta

Douta Procuradoria-Geral de Justiça com relação à promoção de arquivamento quanto

ao crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo que com relação ao crime de

porte de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) entende-se

pela designação de Promotor de Justiça do Juizado Especial Criminal desta Capital para

atuar no feito até seus ulteriores termos.

Curitiba, 10 de setembro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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