
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº 665/2016

AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0001671-82.2014.8.16.0184

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CURITIBA – SANTA FELICIDADE

NOTICIADO: EDEMILSON APARECIDO DA SILVA

OBJETO: ART. 28 CPP

EMENTA: ART. 28 CPP. PORTE DE DROGA (COCAÍNA) EM CURITIBA E GUARDA

DE DROGA (MACONHA) EM CAMPO MAGRO. DENÚNCIA OFERECIDA PELO

DELITO OCORRIDO EM CAMPO MAGRO. ARQUIVAMENTO COM RELAÇÃO AO

PORTE  DE  DROGA.  DESDOBRAMENTO  DOS  FATOS.  BIS  IN  IDEM.  NÃO

CABIMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  PARA  ATUAR  NO

FEITO.  A  apreensão  de  18  (dezoito)  buchas  de  cocaína,  pesando

aproximadamente 08 (oito) gramas, quando o noticiado foi abordado em seu

veículo  no  Bairro  Orleans,  em  Curitiba-Pr.,  não  foi  objeto  de  denúncia

oferecida pelo Promotor de Justiça de Almirante Tamandaré-Pr. Ademais, um

fato não constitui mero desdobramento de outro, pois o noticiado portava, em

Curitiba-Pr, droga diversa (8g de cocaína) daquela guardada/tida em depósito

em  sua  residência,  em  Campo  Magro-Pr  (6,5g  de  maconha),  ou  seja,  as

condutas delitivas não constituem um simples desdobramento da outra.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1 - RELATÓRIO

Cuida-se  de  termo  circunstanciado  de  infração  penal  movido  pelo

Ministério  Público  em  face  de  Edemilson  Aparecido  da  Silva,  para  a  apuração  da

prática do crime previsto no art.  28 da Lei  de Drogas (porte de droga para uso de

substância entorpecente). 
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Após analisar os autos, a Promotora de Justiça, Maria Natalina Nogueira

de Magalhães Santarosa, às fls. 21 e verso, requereu o arquivamento dos autos tendo

em vista que o fato narrado neste termo circunstanciado seria mero desdobramento

de  outro  fato  pelo  qual  o  noticiado  já  foi  denunciado  na  comarca  de  Almirante

Tamandaré-PR, sob pena de se caracterizar bis in idem. 

A douta Juíza de Direito, Adriana de Lourdes Simette, às fls. 30 e verso,

discordando do pronunciamento ministerial,  encaminhou os presentes autos a esta

Procuradoria-Geral de Justiça para fins do art. 28 do CPP. 

Eis a síntese do necessário. 

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Como  visto,  ocorreram  dois  fatos,  um  na  cidade  de  Campo  Magro,

Comarca de Almirante Tamandaré; e outro fato na cidade de Curitiba, PR. 

O noticiado foi  denunciado pelo crime previsto  no art.  33  da  Lei  de

Drogas na Comarca de Almirante Tamandaré, conforme denúncia no movimento 10.2

(fls. 13/14),  pois  no dia 26.05.2014, às 17 horas, no  Município de Campo Magro, o

denunciado  guardava  para  fins  de  traficância  6,5g  (seis  vírgula  cinco  gramas)  de

“maconha” (autos de inquérito policial 2014.0001138-8). 

Instaurou-se o presente termo circunstanciado para apurar a prática,

em tese, do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a equipe policial abordou,

no dia  26.05.2014,  às  13 horas,  um veículo no  Município de Curitiba e  prendeu o

noticiado  Edemilson  Aparecido  da  Silva  quando  portava  18  (dezoito)  buchas  de

substância  entorpecente  conhecida  como “cocaína”,  pesando aproximadamente  8g

(oito gramas) por suposta posse de drogas para consumo pessoal. Quando conduzido

até a delegacia informou que possuía guardado em sua residência, em Campo Magro,

maior quantidade de droga.

2



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

A questão  é  saber  se  o  processamento  deste  termo  circunstanciado

constitui ou não  bis in idem, tendo em vista que o noticiado já foi denunciado pelo

crime  de  tráfico  de  drogas  pelo  Promotor  de  Justiça  da  comarca  de  Almirante

Tamandaré. 

A resposta negativa se impõe. 

Como  bem  ressaltou  a  douta  Juíza  de  Direito,  às  fls.  30,  os  fatos

narrados  nestes  autos,  apreensão  de  18  (dezoito)  buchas  de  cocaína,  pesando

aproximadamente 08 (oito) gramas, quando o noticiado foi abordado em seu veículo

no Bairro Orleans, em Curitiba-Pr., não foi objeto de denúncia oferecida pelo Promotor

de Justiça de Almirante Tamandaré-Pr. 

Ademais, um fato não constitui mero desdobramento de outro, pois o

noticiado portava, em Curitiba-Pr, droga diversa (8g de cocaína) daquela guardada/tida

em depósito em sua residência, em Campo Magro-Pr (6,5g de maconha), ou seja, as

condutas delitivas são diferentes. 

3 - CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em  respeito  à  independência  funcional  da  digna

representante  do  Ministério  Público,  Maria  Natalina  Nogueira  de  Magalhães

Santarosa, às fls. 21 e verso, que promoveu o arquivamento dos autos, sugere-se a

designação de outro Promotor de Justiça para, no âmbito do Juizado Especial Criminal

da  Capital  –  Santa  Felicidade,  atuar  no  feito,  acompanhando  a  demanda  nos  seus

ulteriores termos.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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