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PROTOCOLO Nº: 17450/2015
SUSCITANTE: 4ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA/PR
SUSCITADO: 8º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CURITIBA/PR
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
EMENTA: CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PROMOTORIA  CRIMINAL  E

PROMOTORIA  DO  JUIZADO  ESPECIAL.  INDÍCIOS  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROMOTORIA
JUNTO  À  VARA  CRIMINAL.  Se  além  de  apreensão  de
expressiva  quantidade  de  drogas  com  agente  que  já
ostenta  antecedentes  de  tráfico,  há  outros  elementos
indicadores da traficância – local e alegação do indiciado
que “achou” a droga -, a atribuição é da Promotoria de
Justiça junto ao Juízo Criminal Comum.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de atribuições entre o 8º Juizado Especial

Criminal  de  Curitiba  e  a  4ª  Vara  Criminal  de  Curitiba,  o  qual  foi  remetido  a  esta

Procuradoria-Geral  de Justiça para manifestação sobre quem deve atuar  nos  autos

(fl.59/verso – fl.60/anverso e verso).

Em data de 24 de abril de 2015, na Praça Osório, Bairro Centro, nesta

Capital, os Policiais Militares abordaram as pessoas de Edemir Teixeira dos Santos, com
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01 (um) cigarro de maconha, e Alex Fernando Carneiro da Silva, com 50 (cinquenta)

gramas de maconha, motivo pelo qual foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de

Curitiba.

À fl. 10 (anverso), fl.12 (verso) e fls. 17/21 consta B.O. 2015/434138; À

fl.22  consta  Auto  de  Exibição  e  Apreensão;  E  à  fl.23  consta  Auto  de  Constatação

Provisório de Substância Entorpecente.

O Policial  Militar  Lucas Camara Mourão prestou depoimento à fl.  24

(anverso/verso) e afirmou que em data de 24 de abril de 2015, por volta das 16h45min

fazia patrulhamento pela região do centro de Curitiba, quando realizou a abordagem,

na Praça General  Osório, de Alex Fernando Carneiro da Silva, que estava com uma

bicicleta e com galões de água, e Edemir Teixeira dos Santos, o qual estava sentado em

um banco da praça, e que após busca pessoal encontrou em poder de Edemir, um

cigarro  de  substância  análoga  à  maconha,  e  com  Alex,  aproximadamente  50g,

possivelmente da mesma substância. Diante da situação, ambos foram encaminhados

ao 1º DP de Curitiba para as providências cabíveis. 

O  Ministério  Público  propôs  transação  penal  consistente  em medida

sócio  educativa  com  caráter  de  conscientização  em  relação  a  Edemir  Teixeira  dos

Santos, conforme consta à fl.45 (verso).

O Promotor de Justiça Guilherme de Albuquerque Maranhão Sobrinho,

atuante junto ao Juizado Especial de Curitiba, pugnou pela remessa dos autos à Justiça

Criminal Comum (fl.49/verso e fl. 50/anverso e verso), alegando que a conduta de Alex

Fernando  Carneiro  da  Silva  se  amolda  ao  crime  de  tráfico  de  drogas  e  que  ao

transcorrer pelo conteúdo dos delitos constantes nos artigos 33 e 28, da Lei 11.340/06,
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depreende-se que sua aferição é vislumbrada pelo especial fim de agir. Alega ainda

que,  não  bastasse  a  quantidade  de  substância  entorpecente  encontrada  com  o

noticiado,  percebe-se  que  não  foram localizados  quaisquer  petrechos  para  uso  da

substância encontrada, portanto, não restou configurado o especial fim de agir exigido

pela norma penal incriminadora do art.28, da Lei 11.343/06.

Continuando  manifestação  ministerial,  o  Promotor  de  Justiça  alegou

que, somando-se ao já exposto, o noticiado registra contra si sentença condenatória

transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, e que:

“Ademais, salutar reconhecer que para configuração do crime

de tráfico de drogas, a demonstração da perpetração de atos

de comércio se torna despicienda em face da não comprovação

do  especial  fim  de  agir  exigido  pelo  artigo  28,  da  Lei.

11.343/06”.

O MM. Juiz Nei Roberto de Barros Guimarães acolheu a manifestação

ministerial (fl.49/verso e fl. 50/anverso e verso), e remeteu os autos à Justiça Criminal

Comum (fl.52/verso).

A Promotora de Justiça Bianca Nascimento Malachini, atuante junto à 4ª

Vara  Criminal  de  Curitiba,  alegou  em  sua  manifestação  que  (fl.56/verso  e

fl.57/anverso):

“Analisando  os  presentes  autos,  verifica-se  que  não  existem

elementos  concretos  que  demonstrem  a  prática  de  tráfico

ilícito de drogas pelo noticiado ALEX FERNANDO CARNEIRO DA
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SILVA vez  que  para  a  caracterização  do  referido  crime  é

imprescindível  o  “dolo”  de  traficância  e  as  circunstâncias

indicativas  do  tráfico,  sendo  que  a  suposta  permanência

ocasional, ou seja, ter consigo, transportar ou usar drogas, nem

sempre se subsumi ao tipo do artigo 33 da Lei. n.11.343/06".

 A agente ministerial ainda alegou que não há como se caracterizar a

prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela quantidade/diversidade de

droga apreendida, já que devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso

concreto, e que a quantidade de droga apreendida e a quantia em dinheiro, por si só,

não são suficientes para adequar o caso ao delito de tráfico, já que desacompanhadas

de  outros  elementos  probatórios  concretos  que  indiquem a  traficância.  Diante  do

exposto, suscitou conflito negativo de competência.

O juízo  da 4ª  Vara Criminal  de  Curitiba  expressou que não se  trata  de

conflito  de  competência,  mas  sim de  atribuições  entre  os  membros  do Ministério

Público (fl. 59/verso – fl.60/anverso e verso) e determinou remessa dos autos a esta

Procuradoria-Geral de Justiça. 

Desta forma, vieram os autos a esta PGJ para que se dirimisse o conflito

de atribuição.

É, em síntese, o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
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A  atribuição  para  atuar  no  feito  efetivamente  pertence  à

Promotoria de Justiça atuante junto à 4ª Vara Criminal da Comarca Curitiba/PR, uma

vez que a conduta descrita nos elementos informativos trazidos pelos autos amolda-

se, em tese, ao tipo penal previsto à luz do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, in verbis: 

 

“Art.  33  –  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,

fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à  venda,  oferecer,  ter  em

depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  prescrever,

ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No  caso  em  tela,  o  noticiado  ALEX  FERNANDO  CARNEIRO  DA

SILVA, ao ser abordado pela equipe da Polícia Militar, trazia consigo aproximadamente

50g de substância entorpecente vulgarmente conhecido por “maconha”.

 A  quantidade  de  substância  entorpecente  apreendida  é

plenamente  compatível  com  traficância,  pois  como  se  sabe,  os  indivíduos  que

desenvolvem  a  traficância,  principalmente  em  via  pública,  não  são  surpreendidos

portando  vultosas  quantidades  de  entorpecentes.  Neste  sentido,  o  precedente  do

TJMG: 

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  E  POSSE  DE

SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO  -

INCONFORMISMO DEFENSIVO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

-  RECONHECIMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE  FURTO  -
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IMPOSSIBILIDADE  -  REITERAÇÃO  NO  CRIME  -  DESVALOR  DA

CONDUTA  -  ATIPICIDADE  DO  CRIME  DE  POSSE  DE

ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO - QUANTIDADE ÍNFIMA DA

DROGA  -  INVIABILIDADE  -  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO  -

POSSIBILIDADE  DE  DANO  PRESUMIDO  À  SAÚDE  PÚBLICA  -

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.  28 DA LEI  Nº 11.343/06 -

PRINCÍPIO  DA  LESIVIDADE  -  INAPLICABILIDADE  -  PERDÃO

JUDICIAL  -  IMPOSSIBILIDADE  -  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA

PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  -

ÓBICE LEGAL CONSTANTE DO ART. 44, II, DO CÓDIGO PENAL -

RÉU  REINCIDENTE  -  ISENÇÃO  CUSTAS  -  INTELIGÊNCIA  DA

SÚMULA 58 DO TJMG - MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO

DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)  o

cotidiano  tem  demonstrando  que  os     traficantes

experientes     exercem  o  comércio  clandestino  com  pequenas

quantidades.  O  expediente  tem  dupla  finalidade:  se

apanhados em flagrante não vão sofrer grandes prejuízos com

a  apreensão  do  tóxico  e  é  uma  oportunidade  para  tentar

conseguir  uma  desclassificação  do  delito.  (...)  (TJMG - 

Apelação Criminal  1.0024.13.327710-3/001, Relator(a): Des.(a)

Luziene Barbosa Lima (JD Convocada) , 6ª CÂMARA CRIMINAL,

julgamento  em  26/05/2015,  publicação  da  súmula  em

08/06/2015)” - grifo nosso.

Como dito, a quantidade de substância apreendida resultou no peso

aproximado  de  50g  de  “maconha”.  Ora,  indivíduos  apreendidos  com  pequena

quantidade de droga podem sim se prestar ao tráfico de drogas, e apesar de não ser
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vultosa  a  quantia  apreendida,  não  pode  ser  considerada  mínima  a  ponto  de

estabelecer a imputação do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 

Vale  salientar  que  o juiz,  para  determinar  se  a  droga destinava-se  a

consumo pessoal, levará em consideração à natureza e à quantidade da substância

apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias

sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, conforme art.28,

§2º, da Lei 11.343/06.

Note-se  que  o  indiciado  tem  vasta  lista  de  antecedentes  criminais,

inclusive por tráfico de drogas, conforme fls.39/43 (anverso e verso), o que demonstra

que a prática é rotineira por  parte do noticiado.  Sendo assim,  incabível  imputar  o

art.28,  da  Lei  11.343/06  ao  noticiado,  já  que  este  não  faz  jus  aos  elementos  que

determinam consumo pessoal. 

Além  disso,  no  relatório  do  boletim  de  ocorrência  de  fl.  32,  verso,

acentua-se que na Praça Osório, onde ocorreu a apreensão, era comum a conduta das

pessoas que vendiam drogas andarem com a pochete aberta, certamente para facilitar

a dispensa da droga ante uma abordagem ou aproximação da polícia. Ademais, a praça

citada é conhecida notoriamente como local de venda de drogas. 

Desse modo, levando-se em consideração todo o exposto, a atribuição

para  atuar  no  procedimento  é  da  Promotoria  de  Justiça  atuante  junto  à  4ª  Vara

Criminal de Curitiba/PR.

3. CONCLUSÃO
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Do exposto, entende-se que a atribuição para atuar no procedimento

recai  sobre  a  Promotoria  de  Justiça  atuante  junto  à  4ª  VARA  CRIMINAL  DE

CURITIBA/PR,  devendo,  portanto,  os  autos  serem  para  lá  enviados  para  a

apreciação de seu titular.

Curitiba, 28 de setembro de 2015.

PAULO SERGIO MARKOWICZ DE LIMA

Promotor de Justiça
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