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PROTOCOLO Nº 3591/2016
AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0001242-59.2016.8.16.0083
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE FRANCISCO BELTRÃO
NOTICIADO: ALCEU DE LIMA
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  Não  há que se  falar  em
aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte de drogas
para  consumo  próprio,  uma vez  que  se  trata  de  crime  de  perigo
abstrato,  em  que  o  bem tutelado  pela  norma é  a  saúde  pública.
Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de
entorpecente  apreendido  em  poder  do  agente.  O  simples  ato  de
portar  substância ilícita  presume o potencial  ofensivo da conduta.
Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do
delito previsto no art.  28 da Lei  11.343/06. A jurisprudência assim
tem  entendido:  “(…)  pouco  importa  a  quantidade  de  droga
apreendida com o réu, pois sua conduta se amolda perfeitamente ao
tipo incriminador previsto no artigo 28 da Lei  de Drogas e as suas
respectivas  sanções.  Além  disso,  a  quantidade  de  substância
entorpecente  não  afasta  a  tipicidade  penal” (TJPR,  processo  nº
1285206-1, j. 29.01.2015). 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Cuida-se  de  termo  circunstanciado  instaurado  para  apurar  o

cometimento,  em  tese,  do  crime  tipificado  no  art.  28  da  Lei  nº  11.343/06,

supostamente perpetrado por Alceu de Lima, surpreendidos com 0,56 g (zero vírgula

cinquenta e seis gramas) de 'maconha', destinada ao consumo próprio.
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Concluídas as providências de polícia judiciária, a Douta Representante

Ministerial pugnou pelo arquivamento do feito com relação ao noticiado invocando o

princípio da insignificância e a atipicidade da conduta (movimento 10.1 – fls. 35/39).

O MM. Juiz, todavia, julgou improcedente as razões invocadas e enviou

o caso a esta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP (movimento

10.1 – 35-39).

Eis a síntese do necessário.

Com a devida vênia da Ilustre Representante Ministerial, não lhe assiste

razão.

A quantidade de substância psicoativa encontrada em poder do agente,

equivalente a 0,56 g (zero vírgula cinquenta e seis gramas) de 'maconha', conforme

auto de exibição e auto de constatação de substância entorpecente (movimento 1.1 -

fls. 13), jamais pode ser considerada insignificante, eis que se mostra suficiente para

satisfazer o consumo.

Note-se que a ação incriminada pelo legislador consiste em “adquirir,

guardar,  ter  em  depósito,  transportar  ou  trazer  consigo,  para  consumo  pessoal,

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Pune-se, destarte, conduta que recaia sobre quantidade de substância

ilícita  suficiente para satisfazer  o consumo individual,  ainda que isto se dê em um

único ato, como fumar um cigarro de cânhamo ou um cachimbo contendo crack.

Em face disto, afigura-se, com a máxima vênia, um contrassenso reputar

insignificante porção de droga apta a prover o uso pessoal.

A prevalecer o entendimento acolhido pela nobre Membro do Parquet,

ademais, jamais seria possível atribuir a quem quer que seja o delito capitulado no art.
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28  da  Lei  n.  11.343/06,  quando  a  quantidade  apreendida  fosse  correspondente  a

poucas doses para emprego próprio.

É  de  ver,  desse  modo,  que a  tese  em que justifica  seu pensamento

mostra-se, assim, inaceitável.

Conforme recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  PORTE  DE

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO

DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA

CORTE.  SÚMULA  83/STJ.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou

entendimento de que  o crime de posse de drogas  para  consumo

pessoal  (art.  28  da  Lei  n.  11.343/06)  é  de  perigo  presumido  ou

abstrato  e  a  pequena  quantidade  de droga  faz  parte  da  própria

essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio

da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta

Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido.  (STJ, AgRg

no  AREsp  620033/MG,  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  DJe

23/04/2015)

(…) Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não

se  aplica  o  princípio  da  insignificância  aos  delitos  de  porte  de

substância  entorpecente  para  consumo  próprio  e  de  tráfico  de

drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da

norma  penal  incriminadora. Precedentes.  2.  O  objeto  jurídico

tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde

pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não

somente a  sua esfera  pessoal,  mas toda a  coletividade,  diante  da

potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para

a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006,

não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico
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protegido,  bastando a realização da conduta  proibida  para  que se

presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga

para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo

em  risco  a  saúde  pública  e  sendo  fator  decisivo  na  difusão  dos

tóxicos.  4.  A  reduzida  quantidade  de  drogas  integra  a  própria

essência  do  crime  de  porte  de  substância  entorpecente  para

consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante

da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da

Lei n. 11.343/2006. (STJ, RHC 35920/DF, Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, DJe 29/05/2014).

E ainda:

(...)  "A  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE,

POR SER CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DO TIPO DE POSSE DE DROGAS

PARA USO PRÓPRIO (ART.  28 DA LEI  11.343/06),  NÃO AFASTA A

TIPICIDADE DA CONDUTA." (STJ   HC 158.955/RS, QUINTA TURMA,

JULGADO EM 17/05/2011, DJE 30/05/2011). APELAÇÃO CONHECIDA

E  PROVIDA,  COM  A  DECLARAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DE  EXTINÇÃO  DA

PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (TJPR - 5ª C.CRIMINAL - AC 822213-

7 - FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE

CURITIBA -  REL.: JORGE WAGIH MASSAD - UNÂNIME - J. 19.04.2012);

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI

Nº 11.343/2006.REJEIÇÃO DA DENÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE

OCORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS E DE PEQUENA QUANTIDADE

DE  DROGA.  INSURGÊNCIA  MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE

DESPENALIZAÇÃO  E  NÃO  DESCRIMINALIZAÇÃO.  ACOLHIMENTO.

MERA  DESPENALIZAÇÃO.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA

INSIGNIFICÂNCIA.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.”  (TJPR  -  5ª

C.Criminal - RSE - 1285206-1 - Cascavel -  Rel.: Maria José de Toledo

Marcondes Teixeira - Unânime -  - J. 29.01.2015)
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Consta, ainda, do acórdão:

“No  que  diz  respeito  à  irresignação  Ministerial  sobre  a  tese  de

atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância,

pois  a  quantidade  de  droga  apreendida  com  o  réu  foi  ínfima,

também não merece ser acolhida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça1 o princípio da insignificância

"tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou

seja,  não considera o ato praticado como um crime, por  isso,  sua

aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e

substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-

se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima

ofensividade da conduta do agente,  (b) a  nenhuma periculosidade

social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada

(exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no

sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que

produzam  resultado  cujo  desvalor  -  por  não  importar  em  lesão

significativa  a  bens jurídicos  relevantes  -  não  represente,  por  isso

mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado,

seja à integridade da própria ordem social.

No  caso  em  apreço,  pouco  importa  a  quantidade  de  droga

apreendida com o réu, pois sua conduta se amolda perfeitamente

ao tipo incriminador previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e as suas

respectivas  sanções.  Além  disso,  a  quantidade  de  substância

entorpecente não afasta a tipicidade penal.”

Diante do exposto, ressalte-se que não há que se falar em aplicação do

princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma

vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a

saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de

entorpecente apreendido em poder do agente.  O simples ato de portar  substância
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ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de

droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O comportamento ilícito, destarte, deve se subsumir à infração penal de

menor potencial ofensivo prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 

É de ver, ainda, que se cuida de crime de ação pública, não cabendo ao

Parquet, diante da presença de prova da materialidade e indícios de autoria, postular o

encerramento da persecutio criminis.

III. CONCLUSÃO

Diante  do exposto,  em respeito  à  independência funcional  da  ilustre

Promotora de Justiça,  Camille  Marques Dib Crippa (mov. 10.1 – fls.  35/39),  que se

pronunciou pelo arquivamento,  sugere-se a designação de outro agente ministerial

para atuar no feito, acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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