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Interessado:  Comitê  do  Ministério Público  do  Estado do  Paraná  de  Enfrentamento  às

Drogas / Coordenação do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e

Outras Drogas

Assunto:  Consulta  relativa  ao  estabelecimento  de  critérios  objetivos  em  relação  à

quantidade de drogas para tipificação das condutas de tráfico ou porte de drogas para

consumo pessoal 

CONSULTA nº 01/2019

Prezada Maria Fernanda, bom dia.

Cumprimentando-a,  atendendo  à  consulta  realizada

mediante contato telefônico estabelecido nesta data, informo que a pesquisa solicitada

relativa ao estabelecimento de critérios objetivos em relação à quantidade de drogas

para tipificação das condutas de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal foi

objeto de manifestação exarada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais no bojo do Protocolo nº 25131/2014,

que segue anexo e está disponível no hotsite do Projeto Estratégico Semear, no campo

Temas Relevantes.

Ressalta-se,  nesse aspecto,  que a manifestação analisa o

Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito

Objetivo da Lei nº 11.343/2006 (anexo), exarado, à época, pela Secretaria de Estado

da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Considerando que o tema da quantidade de drogas apta a

caracterizar o porte para uso ou o tráfico também é objeto de anteprojetos de reforma
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da  Lei  de  Drogas  e  do  Código  Penal,  na  hipótese  de  ser  necessária  pesquisa

complementar a respeito do assunto colocamo-nos à disposição para auxiliá-los no que

for preciso.

Aguardando  a  confirmação  de  recebimento,  subscrevo-me

atenciosamente.

Curitiba, 22 de janeiro de 2019.

Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves

Assessora Jurídica

Equipe de Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao
Álcool, Crack e Outras Drogas

Tel: (41) 3250-8748 / 3250-8707

E-mail: projetosemear@mppr.mp.br

Endereço: Rua     Marechal  Hermes,  751,  Centro  Cívico  -  4º  andar,  Gabinete  nº  35     –  
Curitiba/PR – CEP 80530-230
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