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CRIMES	EM	ESPÉCIE		
	
	

	

PORTE	DE	DROGAS	PARA	CONSUMO	PESSOAL	

	

	Art.	 28.	 Quem	 adquirir,	 guardar,	 tiver	 em	 depósito,	

transportar	 ou	 trouxer	 consigo,	 para	 consumo	 pessoal,	

drogas	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	

legal	ou	regulamentar	será	submetido	às	seguintes	penas:	

	

Tipo	 penal	 misto	 alternativo?	 SIM.	 Note	 que	 são	 5	 (cinco)	

núcleos	do	tipo.		

ADQUIRIR	

GUARDAR	

TER	EM	DEPÓSITO	

TRANSPORTAR	

TRAZER	CONSIGO	

	

Ex:	 Jonas	 Kahnwald,	 usuário	 contumaz	 de	 maconha,	 vai	 até	 a	

residência	de	Martha	Nielsen	e	adquire	10	gramas	da	substância	

para	 o	 consumo	 pessoal	 da	 semana.	 Ao	 retornar	 para	 a	 sua	

residência,	guarda	 em	uma	pequena	gaveta	da	estante	da	sala	o	

material	ilícito.	Ocorre	que	é	comum	que	durante	a	semana	sobrar	

uma	pequena	quantidade	de	3	gramas	em	cada	compra,	de	forma	
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que,	passados	10	(dez)	meses,	ele	tem	em	depósito	120	gramas	de	

maconha.	 Também	 é	 comum	 que,	 nos	 finais	 de	 semana,	 ele	

transporte	 a	 substância	 ilícita	 para	 a	 sua	 casa	 de	 praia	 em	

Salinas/PA.	 No	 verão,	 Jonas	 traz	 consigo	 alguns	 cigarros	 de	

maconha	 para	 fumar	 com	 os	 amigos	 na	 beira	 da	 praia.	 No	 caso	

narrado,	 	 Jonas	praticou	as	5	 (cinco)	condutas	 típicas	 e,	 se	 for	

identificado	e	processado	numa	das	situações	narradas,	sofrerá	as	

consequências	 criminais	 (porém	 despenalizadoras)	 do	 art.	 28,	

caput,	da	Lei	de	Drogas.		

	

Norma	penal	em	branco?	SIM.	Depende	de	complementação	do	que	

seja	droga	por	meio	de	outro	instrumento	normativo.	Poderá	ser	

Lei,	mas	hoje	é	Decreto.		

	

OBJETIVIDADE	JURÍDICA:	A	saúde	pública.	
	
	

NATUREZA	JURÍDICA:	A	Lei,	ao	tratar	do	tema,	classificou	a	conduta	

como	 crime.	 O	 próprio	 procedimento	 estabelecido,	 junto	 ao	 Juizado	

Especial	Criminal,	também	leva	a	essa	conclusão.	

	

“I	–	Posse	de	droga	para	consumo	pessoal:	(art.	28	da	L.	11.343/06	
—	nova	lei	de	drogas):	natureza	jurídica	de	crime.	1.	O	art.	1º	da	LICP	–	
que	se	limita	a	estabelecer	um	critério	que	permite	distinguir	quando	se	
está	diante	de	um	crime	ou	de	uma	contravenção	–	não	obsta	a	que	lei	
ordinária	 superveniente	 adote	outros	 critérios	 gerais	de	distinção,	 ou	
estabeleça	 para	 determinado	 crime	 –	 como	 o	 fez	 o	 art.	 28	 da	 L.	
11.343/06	–	pena	diversa	da	privação	ou	restrição	da	liberdade,	a	qual	
constitui	somente	uma	das	opções	constitucionais	passíveis	de	adoção	
pela	lei	incriminadora	(CF/88,	art.	5º,	XLVI	e	XLVII).	2.	Não	se	pode,	na	
interpretação	da	L.	11.343/06,	partir	de	um	pressuposto	desapreço	do	
legislador	 pelo	 “rigor	 técnico”,	 que	 o	 teria	 levado	 inadvertidamente	 a	
incluir	 as	 infrações	 relativas	 ao	 usuário	 de	 drogas	 em	 um	 capítulo	
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denominado	“Dos	Crimes	e	das	Penas”,	só	a	ele	referentes.	(L.	11.343/06,	
Título	III,	Capítulo	III,	arts.	27/30).	3.	Ao	uso	da	expressão	“reincidência”,	
também	não	 se	 pode	 emprestar	 um	 sentido	 “popular”,	 especialmente	
porque,	 em	 linha	 de	 princípio,	 somente	 disposição	 expressa	 em	
contrário	na	L.	11.343/06	afastaria	a	regra	geral	do	C.	Penal	(C.	Penal,	
art.	12).	4.	Soma-se	a	tudo	a	previsão,	como	regra	geral,	ao	processo	de	
infrações	atribuídas	ao	usuário	de	drogas,	do	rito	estabelecido	para	os	
crimes	 de	 menor	 potencial	 ofensivo,	 possibilitando	 até	 mesmo	 a	
proposta	 de	 aplicação	 imediata	 da	 pena	 de	 que	 trata	 o	 art.	 76	 da	 L.	
9.099/95	 (art.	 48,	 §§	 1º	 e	 5º),	 bem	 como	 a	 disciplina	 da	 prescrição	
segundo	as	regras	do	art.	107	e	seguintes	do	C.	Penal	(L.	11.343,	art.	30).	
6.	Ocorrência,	pois,	de	“despenalização”,	entendida	como	exclusão,	
para	o	tipo,	das	penas	privativas	de	liberdade.	7.	Questão	de	ordem	
resolvida	no	sentido	de	que	a	L.	11.343/06	não	implicou	abolitio	
criminis	(C.	Penal,	art.	107).	II.	Prescrição:	consumação,	à	vista	do	art.	
30	 da	 L.	 11.343/06,	 pelo	 decurso	 de	 mais	 de	 2	 anos	 dos	 fatos,	 sem	
qualquer	 causa	 interruptiva.	 III.	 Recurso	 extraordinário	 julgado	
prejudicado”	(RE	430.105	QO,	Rel.	Min.	Sepúlveda	Pertence,	1ª	Turma,	
julgado	em	13/02/2007,	DJe	004	26/04/2007,	public.	27/04/2007).	
	

ELEMENTO	SUBJETIVO	DO	TIPO	
	
O	 art.	 28	 exige	 que	 a	 droga	 seja	 exclusivamente	 para	 uso	 do	

agente	(consumo	próprio).		
	
O	 art.	 33,	 caput,	 também	 descreve	 as	 condutas	 adquirir,	

guardar,	 ter	 em	 depósito,	 transportar	 e	 trazer	 consigo,	
diferenciando-se	do	art.	28,	porque	naquele	a	intenção	do	agente	é	a	
entrega	ao	consumo	de	outrem	(tráfico),	enquanto	neste,	é	o	consumo	
pelo	próprio	agente.	
	

	

	

PENAS	NÃO	PRIVATIVAS	DE	LIBERDADE	APLICADAS	

(NATUREZA	JURÍDICA	DE	RESTRITIVA	DE	DIREITOS):	

	

	

I	-	advertência	sobre	os	efeitos	das	drogas;	
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II	-	prestação	de	serviços	à	comunidade;	

III	-	medida	educativa	de	comparecimento	a	programa	ou	

curso	educativo.	

	

	

FIGURA	EQUIPARADA	

SEMEIO,	CULTIVO	OU	COLHEITA	DE	PLANTAS	

PSICOTRÓPICAS	PARA	CONSUMO	PRÓPRIO		

	

	

§	1º	Às	mesmas	medidas	submete-se	quem,	para	seu	consumo	

pessoal,	 semeia,	 cultiva	 ou	 colhe	 plantas	 destinadas	 à	

preparação	de	pequena	quantidade	de	substância	ou	produto	

capaz	de	causar	dependência	física	ou	psíquica.	

	

	

Ex:	 Ulrich	 Nielsen,	 morador	 da	 pacata	 cidade	 de	 Winden,	 é	

constantemente	 perseguido	 pelo	 chefe	 de	 polícia	 local	 Egon	

Tiedmann.	 Jovem,	 costuma	 sair	 com	 os	 amigos	 e	 fumar	 alguns	

cigarros	de	maconha.	Sabendo	que	o	policial	está	 sempre	no	seu	

encalço,	 decide	 semear	 no	 seu	 quintal	 algumas	 sementes	 de	

cannabis,	 passando	a	cultivar	 algumas	plantas	 tão	 somente	para	

consumo	próprio.	Após	8	(oito)	semanas,	faz	a	colheita	das	flores	

e,	enfim,	tem	a	fonte	de	seu	lazer	no	conforto	e	aconchego	do	seu	

lar,	evitando-se,	assim,	a	constante	perseguição	do	seu	algoz.	Em	

todas	as	situações	descritas,	estará	praticando	a	conduta	prevista	

no	parágrafo	primeiro	do	art.	28	da	Lei	n.º	11.343/06.		
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AFERIÇÃO	JUDICIAL	E	DIFERENCIAÇÃO	DE	POSSE	OU	PORTE	

PARA	CONSUMO	PESSOAL	DE	TRÁFICO	DE	DROGAS	

	

	

§	 2º	 Para	 determinar	 se	 a	 droga	 destinava-se	 a	 consumo	

pessoal,	 o	 juiz	 atenderá	 à	 natureza	 e	 à	 quantidade	 da	

substância	 apreendida,	 ao	 local	 e	 às	 condições	 em	 que	 se	

desenvolveu	a	ação,	às	circunstâncias	sociais	e	pessoais,	bem	

como	à	conduta	e	aos	antecedentes	do	agente.	

	

	
	

De	 acordo	 com	 o	 art.	 28,	 §	 2º,	 para	
determinar	 se	 a	 droga	 destinava-se	 a	
consumo	 pessoal	 ou	 ao	 tráfico,	 o	 juiz	
atenderá	à	
NATUREZA	 e	 à	 QUANTIDADE	 da	
substância	apreendida;		
Ao	 LOCAL	 e	 às	 CONDIÇÕES	 em	 que	 se	
desenvolveu	a	ação;	
Às	 CIRCUNSTÂNCIAS	 SOCIAIS	 e	
PESSOAIS;	
À	 CONDUTA	 e	 aos	 ANTECEDENTES	 do	
agente.		

	
	
Se	o	juiz,	ainda	assim,	ficar	na	dúvida	a	respeito	da	intenção,	deve	

condenar	o	réu	pelo	crime	menos	grave,	ou	seja,	pelo	porte	–	princípio	
do	in	dubio	pro	reo.		

	
De	acordo	com	a	jurisprudência,	o	sujeito	que	tem	a	droga	para	

uso	próprio,	mas	que	acaba	vendendo	parte	dela,	responde	apenas	
pelo	crime	de	tráfico	(o	porte	fica	absorvido).	Igualmente,	o	traficante	
que	 faz	 uso	 de	 pequena	 parte	 do	 entorpecente	 que	 tem	 em	 seu	
poder	só	responde	pelo	tráfico.	
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PRINCÍPIO	DA	 INSIGNIFICÂNCIA?	REGRA	NÃO.	CONTUDO,	a	
1ª	 Turma	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 em	 precedente	 isolado,	
reconheceu	 o	 princípio	 da	 insignificância	 em	 hipótese	 em	 que	 o	
acusado	 trazia	 consigo	 0,6	 g	 de	 maconha	 para	 uso	 próprio	 (STF	 HC	
110.475).		
	

	

	

TEMPO	MÁXIMO	DE	PENA	

	

	

§	3º	As	penas	previstas	nos	incisos	II	e	III	do	caput	deste	artigo	

serão	aplicadas	pelo	prazo	máximo	de	5	(cinco)	meses.	

	

	

As	penas	indicadas	no	parágrafo	terceiro	são	as	de	prestação	

de	 serviços	 à	 comunidade	 e	 medida	 educativa	 de	

comparecimento	a	programa	ou	curso	educativo.	 Se	o	agente	

não	 for	 reincidente	 específico,	 o	 prazo	 máximo	 de	 duração	 das	

medidas	supra	será	de	5	(cinco)	meses.		

	

	

TEMPO	DOBRADO	DE	PENA	EM	CASO	DE	REINCIDÊNCIA	

	

§	4º	Em	caso	de	reincidência,	as	penas	previstas	nos	incisos	II	e	

III	do	caput	deste	artigo	serão	aplicadas	pelo	prazo	máximo	de	

10	(dez)	meses.	

	

A	 reincidência	 de	 que	 trata	 o	 §	 4º	 é	 a	 reincidência	 específica.	
Assim,	se	um	indivíduo	já	condenado	definitivamente	por	roubo,	pratica	
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o	crime	do	art.	28,	ele	não	se	enquadra	no	§	4º.	Isso	porque	se	trata	de	
reincidente	genérico.	O	§	4º	ao	falar	de	reincidente,	está	se	referindo	ao	
crime	do	caput	do	art.	28.	STJ.	6ª	Turma.	REsp	1771304-ES,	Rel.	Min.	Nefi	
Cordeiro,	julgado	em	10/12/2019	(Info	662).	
	

LOCAIS	DA	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS	À	COMUNIDADE	

	

§	5º	A	prestação	de	serviços	à	comunidade	será	cumprida	em	

programas	 comunitários,	 entidades	 educacionais	 ou	

assistenciais,	hospitais,	estabelecimentos	congêneres,	públicos	

ou	 privados	 sem	 fins	 lucrativos,	 que	 se	 ocupem,	

preferencialmente,	 da	 prevenção	 do	 consumo	 ou	 da	

recuperação	de	usuários	e	dependentes	de	drogas.	

	

CONSEQUÊNCIAS	DO	NÃO	CUMPRIMENTO	DAS	PENAS	

	

§	6º	Para	garantia	do	cumprimento	das	medidas	educativas	a	

que	 se	 refere	 o	 caput,	 nos	 incisos	 I,	 II	 e	 III,	 a	 que	

injustificadamente	se	recuse	o	agente,	poderá	o	juiz	submetê-

lo,	sucessivamente	a:	

I	-	admoestação	verbal;	

II	-	multa.	

	

ATENÇÃO:	O	descumprimento	injustificado	do	art.	28,	incs.	I,	II	e	
III	não	pode	ser	punido	com	crime	de	desobediência	(art.	330,	CP).	
Segundo	LIMA	(2020),	“a	própria	Lei	de	Drogas	já	prevê	em	seu	art.	28,	
§6º,	as	consequências	decorrentes	do	descumprimento	de	tais	penas	–	
admoestação	 verbal	 e	 multa,	 sem	 fazer	 qualquer	 ressalva	 acerca	 da	
responsabilização	criminal	pelo	delito	de	desobediência,	como	o	faz,	por	
exemplo	o	art.	219	do	CPP	ao	tratar	da	testemunha	faltosa”.		
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OBSERVAÇÃO:	 ENTENDE	 O	 STF	 QUE	 A	 CONDENAÇÃO	 PELO	

DELITO	DO	ART.	28	NÃO	CONFIGURA	REINCIDÊNCIA.		

			

TEMPO	DE	PRESCRIÇÃO	

	

Art.	30.	Prescrevem	em	2	(dois)	anos	a	imposição	e	a	execução	

das	 penas,	 observado,	 no	 tocante	 à	 interrupção	 do	 prazo,	 o	

disposto	nos	arts.	107	e	seguintes	do	Código	Penal.	

	

	 É	comum	o	destaque	que	hoje	o	menor	tempo	de	prescrição	

no	Código	Penal,	sem	a	observância	das	causas	que	reduzem	pela	

metade,	 é	 3	 (três)	 anos,	 conforme	 dispõe	 o	 art.	 109,	 inc.	 VI,	 do	

Código	Penal.	Mas,	se	interpretarmos,	como	STF	assim	o	faz,	o	art.	

28	como	sendo	um	crime	 (tipo	penal),	 é	 correto	dizer	que	ainda	

persiste	no	ordenamento	jurídico	a	prescrição	de	crime	em	2	(dois)	

anos,	a	exemplo	do	art.	28	da	Lei	n.º	11.343/06.		

	

ATIPICIDADE	 DA	 CONDUTA	 DO	 PORTE	 PARA	 CONSUMO	

PESSOAL?		

	

RE	635659,	que	trata	da	descriminalização	do	porte	de	droga	para	

consumo	 próprio.	 Até	 o	 momento,	 votaram	 o	 relator,	 ministro	

Gilmar	 Mendes,	 e	 os	 ministros	 Edson	 Fachin	 e	 Luís	 Roberto	

Barroso.	 O	 julgamento	 será	 retomado	 com	 o	 voto	 do	 ministro	

Alexandre	de	Moraes.	MAS	AINDA	NÃO	HÁ	JULGAMENTO!	

	

	

TRÁFICO	DE	DROGAS	
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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,	 (18	

NÚCLEOS)	 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.	

	

Ø Mandado	 constitucional	 de	 criminalização	 (art.	 5,	 inciso	

XLIII).	Expressão	tráfico	ilícito	de	entorpecentes	não	consta	

expressamente	na	Lei	de	Drogas.		

Ø Doutrina	entende	como	tráfico	de	drogas:		

A)	ART.	33	(CAPUT)	–	TRÁFICO	DE	DROGAS	PROPRIAMENTE	

DITO	

B)	 PARÁGRAFO	 PRIMEIRO,	 ART.	 33:	 CONDUTAS	

EQUIPARADAS.		

C)	ART.	34	(TRÁFICO	DE	MAQUINÁRIO	PARA	FABRICAÇÃO	DE	

DROGAS)		

D)	ART.	36	-	FINANCIAMENTO	AO	TRÁFICO.		

E)	ART.	37	–	COLABORAÇÃO	COMO	INFORMANTE.	

	

Ø NÃO	SE	APLICA	O	PRINCÍPIO	DA	INSIGNIFICÂNCIA.		

	

Ø OBJETIVIDADE	JURÍDICA:	A	saúde	pública,	colocada	em	risco	
pela	disseminação	de	substâncias	que	provocam	dependência	e	

expõem	a	risco	a	saúde	física	e	mental	dos	usuários.	
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Ø SUJEITO	ATIVO:	Pode	 ser	 qualquer	 pessoa.	 Trata-se	 de	 crime	

comum.	A	coautoria	e	a	participação	são	possíveis	em	todas	as	
condutas	 descritas	 no	 tipo	 penal.	 Se	 o	 agente	 comete	 o	 crime	
prevalecendo-se	de	função	pública	ou	no	desempenho	de	função	
de	 educação,	 poder	 familiar,	 guarda	 ou	 vigilância,	 a	 pena	 será	
aumentada	de	um	sexto	a	dois	terços	(art.	40,	II),	devido	à	maior	
gravidade	da	conduta.	
	

Ø SUJEITO	PASSIVO:	A	coletividade.	
	

Ø CONDUTAS	 TÍPICAS:	 A	 lei	 contém,	 ao	 todo,	 DEZOITO	
CONDUTAS	 TÍPICAS:	 Importar	 consiste	 em	 fazer	 entrar	 o	
entorpecente	 no	 País,	 por	 via	 aérea,	 marítima	 ou	 por	 terra.	 O	
crime	pode	ser	praticado	até	pelo	correio.	O	delito	consuma-se	no	
momento	 em	 que	 a	 droga	 entra	 no	 território	 nacional.	 Pelo	
princípio	da	especialidade,	aplica-se	a	Lei	de	Drogas,	e	não	o	art.	
334	do	Código	Penal	 (contrabando	ou	descaminho),	 delito	que,	
dessa	forma,	só	pune	a	importação	de	outros	produtos	proibidos.	
	

	

FIGURAS	EQUIPARADAS	

	
TRÁFICO	DE	MATÉRIA-PRIMA,	INSUMOS	OU	PRODUTOS	QUÍMICOS	
DESTINADOS	À	PREPARAÇÃO	DE	DROGAS.		

	
I	 —	 importa,	 exporta,	 remete,	 produz,	 fabrica,	 adquire,	 vende,	

expõe	 à	 venda,	 oferece,	 fornece,	 tem	 em	 depósito,	 transporta,	 traz	
consigo	 ou	 guarda,	 ainda	 que	 gratuitamente,	 sem	 autorização	 ou	 em	
desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	 regulamentar,	 matéria-prima,	
insumo	ou	produto	químico	destinado	à	preparação	de	drogas;	

	
Segundo	Vicente	Greco	Filho,	“matéria-prima	é	a	substância	da	qual	

podem	ser	extraídos	ou	produzidos	entorpecentes	ou	drogas	afins,	que	
possam	causar	dependência	 física	ou	psíquica.	Não	há	necessidade	de	
que	as	matérias-primas	tenham,	em	si	mesmas,	capacidade	de	produzir	
a	dependência	ou	de	que	estejam	catalogadas	nas	portarias	do	Serviço	
de	 Vigilância	 Sanitária,	 sendo	 suficiente	 que	 tenham	 as	 condições	 e	
qualidades	 químicas	 necessárias	 para,	 mediante	 transformação,	
resultarem	em	entorpecentes	ou	drogas	análogas”.	

A	matéria-prima,	o	insumo	ou	o	produto	químico	não	precisam	ser	
tóxicos	em	si,	bastando	que	sejam	idôneos	à	produção	de	entorpecente.	
Assim	é	que	a	posse	de	éter	ou	acetona	pode	configurar	o	delito,	
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desde	 que	 exista	 prova	 de	 que	 se	 destinavam	 à	 preparação	 de	
cocaína.	

	
O	dispositivo	em	questão	não	necessita	de	complemento,	ou	seja,	

configura-se	 pela	 simples	 comprovação	 da	 destinação	 ilícita	 da	
matéria-prima,	 independentemente	de	constar	em	qualquer	 lista	
do	 Ministério	 da	 Saúde	 ou	 similar.	 A	 propósito:	 “Matéria-prima	
destinada	a	preparação	de	substância	entorpecente	ou	que	determine	
dependência	física	ou	psíquica	(éter	e	acetona	destiladas	de	cocaína).	—	
Inocuidade	da	indagação	de	estarem,	ou	não,	o	éter	e	a	acetona	incluídos	
na	 lista	 de	 substâncias	 entorpecentes,	 pois	 a	 condenação	 se	 fez	 por	
terem	os	ora	pacientes	 fornecido	 tais	 substâncias	para	 a	 refinação	da	
cocaína,	 e	 não	 por	 serem	 elas	 substâncias	 entorpecentes.	—	Não	 é	 o	
habeas	corpus	meio	idôneo	para	a	reapreciação	aprofundada	de	matéria	
de	fato.	Habeas	corpus	indeferido”	(STF	—	HC	69.308,	Rel.	Min.	Moreira	
Alves,	 1ª	 Turma,	 julgado	 em	 28/04/1992,	 DJ	 22/05/1992,	 p.	 7215,	
Ement.	v.	1662-02,	p.	306,	RTJ	v.	142-01,	p.	259).	

	
	

CULTIVO	DE	PLANTAS	PARA	O	TRÁFICO	DE	DROGAS	
	
	
II	 –	 semeia,	 cultiva	 ou	 faz	 a	 colheita,	 sem	 autorização	 ou	 em	

desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar,	de	plantas	que	se	
constituam	em	matéria-prima	para	a	preparação	de	drogas;	

	
O	art.	2º,	caput,	da	Lei	de	Drogas	estabelece	que	são	proibidos,	em	

todo	 o	 território	 nacional,	 o	 plantio,	 a	 cultura,	 a	 colheita	 e	 a	
exploração	de	vegetais	e	substratos	dos	quais	possam	ser	extraídas	
ou	produzidas	drogas,	 ressalvada	a	hipótese	de	autorização	 legal	ou	
regulamentar,	 que,	 nos	 termos	 do	 seu	 parágrafo	 único,	 só	 pode	 ser	
concedida	pela	União	para	fins	medicinais	ou	científicos,	em	local	e	prazo	
predeterminados,	 e	mediante	 fiscalização.	Por	 essa	 razão,	 o	plantio,	 o	
cultivo	 e	 a	 colheita	 só	 constituem	 crime	 quando	 realizados	 sem	
autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar.	

	
SEMEAR	é	lançar	a	semente	ao	solo	a	fim	de	que	ela	germine.	Trata-

se	de	crime	instantâneo.	
	
CULTIVAR	 é	 manter,	 cuidar	 da	 plantação.	 Trata-se	 de	 crime	

permanente.	
	
FAZER	A	COLHEITA	significa	recolher	a	planta	ou	os	seus	frutos.	

Trata-se	de	crime	 instantâneo.	Para	a	configuração	do	delito,	não	se	
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exige	que	a	planta	contenha	a	substância	entorpecente,	pois,	nos	termos	
da	Lei,	basta	que	se	constitua	em	matéria-prima	para	sua	preparação.	
Com	 efeito,	 existem	 algumas	 plantas	 que,	 em	 si,	 possuem	 o	 princípio	
ativo.	É	o	que	ocorre,	por	exemplo,	com	as	folhas	da	cannabis	sativa	L	
(maconha),	que	contêm	o	tetrahidrocanabinol.	Em	tal	caso,	a	posse	ou	a	
guarda	dessas	folhas	já	configura	o	crime	de	tráfico	na	figura	do	caput	
do	 art.	 33.	 Existem,	 contudo,	 algumas	 plantas	 que	 não	 possuem	 o	
princípio	 ativo	 e	 que	 necessitam	 passar	 por	 processos	 químicos	 ou	
outras	 formas	 de	 preparo	 para	 a	 obtenção	 do	 princípio	 ativo.	 Nesses	
casos,	 as	 plantas	 constituem	 matéria	 prima	 e	 configura-se	 a	 figura	
equiparada	em	análise	(art.	33,	§	1º,	II).	
	
2.2.11.	POSSE	DE	SEMENTES	

	
A	simples	posse	de	sementes	–	sem	que	ocorra	a	efetiva	plantação	

–	não	está	abrangida	no	tipo	penal	em	análise.	Nesse	caso,	se	o	exame	
químico-toxicológico	constatar	a	existência	do	princípio	ativo,	o	agente	
deverá	ser	enquadrado	em	uma	das	figuras	de	tráfico	previstas	no	caput	
(trazer	consigo,	guardar).	

	
O	 STF	 entende	 que	 o	 transporte	 de	 sementes	 da	 maconha	 não	

constitui	ilícito	penal	uma	vez	que	as	sementes	não	possuem	o	princípio	
ativo	 da	 droga	 e	 também	 não	 servem	 como	 matéria	 prima,	 pois	 as	
sementes	 ainda	 são	uma	mera	possibilidade	de	germinação	da	planta	
STF.	 2ª	 Turma.	 HC	 144161/SP,	 Rel.	 Min.	 Gilmar	 Mendes,	 julgado	 em	
11/9/2018	(Info	915)..	
	

UTILIZAÇÃO	DE	LOCAL	PARA	FINS	DE	TRÁFICO	
	
III	 —	 utiliza	 local	 ou	 bem	 de	 qualquer	 natureza	 de	 que	 tem	 a	
propriedade,	 posse,	 administração,	 guarda	 ou	 vigilância,	 ou	 consente	
que	outrem	dele	se	utilize,	ainda	que	gratuitamente,	sem	autorização	ou	
em	desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar,	para	o	tráfico	
ilícito	de	drogas.		
	
	
Na	Lei	n.	6.368/76,	 existia	dispositivo	 semelhante,	porém	muito	mais	
abrangente,	 pois	 também	 punia	 quem	 utilizava	 ou	 consentia	 na	
utilização	de	local	ou	bem	de	sua	propriedade	ou	posse	para	o	uso	de	
droga.	Pela	nova	redação,	o	crime	em	análise	só	é	tipificado	se	o	local	ou	
o	bem	forem	utilizados	para	o	tráfico	de	drogas.	

	
INOVAÇÃO	DA	LEI	Nº	13.964/19	(PACOTE	ANTI-CRIME)	
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VENDA	OU	ENTREGA	DE	DROGAS,	MATÉRIA-PRIMA,	 INSUMO	
OU	PRODUTO	QUÍMICO	DESTINADO	À	PREPARAÇÃO	DE	DROGAS	A	
AGENTE	POLICIAL	DISFARÇADO.		

	
	
IV	-	vende	ou	entrega	drogas	ou	matéria-prima,	insumo	ou	produto	

químico	 destinado	 à	 preparação	 de	 drogas,	 sem	 autorização	 ou	 em	
desacordo	com	a	determinação	legal	ou	regulamentar,	a	agente	policial	
disfarçado,	 quando	 presentes	 elementos	 probatórios	 razoáveis	 de	
conduta	criminal	preexistente.							(Incluído	pela	Lei	nº	13.964,	de	2019)	

	
Este	 dispositivo	 é	 uma	 inovação	 trazida	 pelo	 Pacote	 Anticrime,	

Dentre	tantas	inovações	introduzidas	pelo	Pacote	Anticrime	no	direito	
penal	e	processual	penal	brasileiro,	uma	delas	merece	especial	atenção:	
o	AGENTE	POLICIAL	DISFARÇADO	 (ou	agente	encoberto),	doravante	
previsto	não	apenas	no	art.	33,	§1°,	inciso	IV,	da	Lei	n.	11.343/06,	mas	
também	 nos	 arts.	 17,	 §2°,100	 e	 18,	 parágrafo	 único,	 101	 ambos	 do	
Estatuto	do	Desarmamento.	

	
Como	é	possível	verificar	o	art	.	17,	§2°,	in	fine,	o	art.	18,	parágrafo	

único,	in	fine,	ambos	da	Lei	n.	10.826/03,	e	o	art.	33,	§1°,	IV,	in	fine	,	da	
Lei	n.	11.343/06,	todos	incluídos	pela	Lei	n.	13.964/19,	a	validade	da	
atuação	 do	 agente	 disfarçado,	 que	 INDEPENDE	 de	 prévia	
autorização	 judicial,	 está	 condicionada	 à	 presença	 de	 elementos	
probatórios	razoáveis	de	conduta	criminal	preexistente.	Ou	seja,	há	
necessidade	de	uma	causa	provável	capaz	de	indicar	que	o	criminoso	já	
havia	 realizado	 uma	 conduta	 delituosa	 em	 momento	 anterior,	
característica	esta	que	distancia	esta	técnica	especial	de	investigação	do	
flagrante	 preparado,	 porquanto	 evidencia	 que	 o	 crime	 em	 questão	 já	
teria	 sido	 praticado	 de	maneira	 livre,	 consciente	 e	 voluntária,	 leia-se,	
sem	qualquer	induzimento.	
	

	

PARTICIPAÇÃO	NO	USO	INDEVIDO	DE	DROGAS	

	

§	2º	Induzir,	instigar	ou	auxiliar	alguém	ao	uso	indevido	de	droga:									

(Vide	ADI	nº	4.274)	

Pena	-	detenção,	de	1	(um)	a	3	(três)	anos,	e	multa	de	100	(cem)	

a	300	(trezentos)	dias-multa.	
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Ø Autoriza	a	suspensão	condicional	do	processo.		

Ø Não	 é	 crime	 equiparado	 a	 hediondo.	 Inclusive,	 não	 está	

incluído	no	art.	44	da	Lei	de	Drogas.		

Ø Pune-se	o	induzimento,	a	instigação	ou	o	auxílio.		

Ø Ex:	 empréstimo	 do	 carro	 para	 que	 alguém	 possa	 adquirir	

drogas	(auxílio).		

Ø Soldado	de	reserva	(subsidiariedade)	do	crime	do	art.	33.		

Ø LIMA:	 prevalece	 o	 entendimento	 de	 que	 o	 crime	 estará	

consumado	apenas	com	o	efetivo	uso	da	droga	por	terceiro,	e	

não	com	a	 simples	 conduta	de	 induzir,	 instigar	ou	auxiliar.	

Pois	o	tipo	fala:	“alguém	ao	uso	indevido	de	droga”.		

Ø Crime	material.		

Ø MARCHA	DA	MACONHA.	Prevalece	o	 entendimento	de	que	

não	configura	nenhum	crime	(liberdade	de	expressão).		

Ø ADI	 4.274/DF.	 Conferiu	 interpretação	 conforme	 ao	

dispositivo	acima,	para	excluir	qualquer	significado	capaz	de	

ensejar	 a	 proibição	 de	 manifestações	 e	 debates	 públicos	

acerca	da	descriminalização	ou	legalização	do	uso	de	drogas	

ou	 de	 qualquer	 substância	 que	 leve	 o	 ser	 humano	 ao	

entorpecimento	 episódico,	 ou	 então	 viciado,	 de	 suas	

faculdades	psicofísicas.		

	

CESSÃO	GRATUITA	E	EVENTUAL	DE	DROGAS	PARA	CONSUMO	

COMPARTILHADO		
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§	3º	Oferecer	droga,	eventualmente	e	sem	objetivo	de	lucro,	a	

pessoa	de	seu	relacionamento,	para	juntos	a	consumirem:	

Pena	-	detenção,	de	6	(seis)	meses	a	1	(um)	ano,	e	pagamento	de	

700	 (setecentos)	 a	 1.500	 (mil	 e	 quinhentos)	 dias-multa,	 sem	

prejuízo	das	penas	previstas	no	art.	28.	

	

Ø Núcleo:	Oferecer.		

Ø Elementos	especializantes,	que	diferenciam	do	art.	33,	caput:	

EVENTUALIDADE,	 SEM	 OBJETIVO	 DE	 LUCRO,	 PESSOA	 DE	

RELACIONAMENTO	 (não	 precisa	 ser	 parente),	 CONSUMO	

COMPATILHADO	(para	juntos	consumirem).		

Ø Não	 é	 crime	 hediondo.	 Cabe	 suspensão	 condicional	 do	

processo.	Crime	julgado	nos	juizados	especiais	criminais.		

Ø O	delito	se	consuma	com	a	simples	oferta	da	droga.		

Ø Crime	comum.		

Ø Se	 a	 droga	 for	 oferecida	 para	 pessoa	 desprovida	 de	

capacidade	 mental	 ou	 intelectual,	 o	 crime	 será	 do	 art.	 33,	

caput	.		

	

	

CAUSA	DE	DIMINUIÇÃO	DE	PENA	

CONHECIDO	TRÁFICO	PRIVILEGIADO	

	

§	4º	Nos	delitos	definidos	no	caput	e	no	§	1º	deste	artigo,	as	penas	

poderão	 ser	 reduzidas	 de	 um	 sexto	 a	 dois	 terços,	 desde	 que	 o	

agente	 seja	 primário,	 de	 bons	 antecedentes,	 não	 se	 dedique	 às	
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atividades	 criminosas	 nem	 integre	 organização	 criminosa.									

(Vide	Resolução	nº	5,	de	2012)	

	

Ø Não	tem	natureza	hedionda.	Não	são	exigidos	requisitos	mais	

severos	para	o	livramento	condicional.		

Ø Pacote	 anticrime:	 “§	 5º	 Não	 se	 considera	 hediondo	 ou	

equiparado,	para	os	fins	deste	artigo,	o	crime	de	tráfico	

de	drogas	previsto	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	nº	11.343,	de	23	

de	agosto	de	2006.”				Entendimento	do	STF.		

Ø Cancelamento	da	Súmula	512	do	STJ.		

Ø Os	requisitos	de	incidência,	a	saber,	agente	seja	primário,	de	

bons	antecedentes,	não	se	dedique	às	atividades	criminosas	

nem	integre	organização	criminosa,	são	CUMULATIVOS.		

Ø Primário:	aquele	que	não	é	reincidente.		

Ø Condenação	 superior	 a	 cinco	 anos,	 que	 não	 é	 reincidência,	

conforme	 recente	 orientação,	 também	 não	 poderá	 ser	

considerado	 maus	 antecedentes.	 Hoje	 considera-se	 maus	

antecedentes	uma	condenação	definitiva	por	fato	anterior	ao	

crime,	pouco	importando	o	momento	do	trânsito	em	julgado.		

Ø Se	 for	 flagrado	 com	 grande	 quantidade	 e	 variedade	 de	

drogas,	 tem-se	 forte	 indicativo	 que	 se	 dedica	 a	 atividades	

criminosas,	mas	a	prova	é	o	MP.		

Ø Se	 for	 integrante	 de	 associação	 voltada	 para	 o	 tráfico	 de	

drogas,	não	será	possível	a	aplicação	da	causa	de	diminuição	

de	pena.		

Ø Quanto	a	não	integrar	organização	criminosa,	o	simples	fato	

de	 integrar,	 independentemente	 de	 quais	 crimes	 essa	



 

18 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 

98267-5493 

organização	 pratica,	 já	 será	 suficiente	 para	 recusar	 a	

aplicação	da	causa	de	diminuição	de	pena.		

Ø É	possível	a	aplicação	da	minorante	à	MULA	OCASIONAL.	O	

simples	fato	de	ser	mula	não	quer	dizer	que	é	integrante	da	

organização	criminosa.		

Ø O	 afastamento	 da	 causa	 de	 diminuição	 de	 pena	 exige	

motivação	idônea.		

Ø Presentes	 os	 requisitos,	 trata-se	 de	 direito	 subjetivo	 do	

acusado,	mas	 o	 juiz	 não	 é	 obrigado	 a	 aplicar	 o	máximo	de	

redução.		

Ø Se	a	NATUREZA	da	droga	foi	utilizado	para	aumentar	a	pena	

base,	 a	 QUANTIDADE	 da	 droga	 poderá	 ser	 fundamento	

idôneo	para	afastar	a	diminuição	máxima	de	2/3	da	causa	de	

diminuição	de	pena	que	estamos	estudando.		

Ø HC	 97.256	 declarou	 inconstitucional	 a	 impossibilidade	 de	

substituição	em	pena	restritiva	de	direitos.	Senado	Federal	

editou	 Resolução	 5	 de	 2012,	 suspendendo	 a	 execução	 da	

expressão:	 “vedada	 a	 conversão	 em	 penas	 restritivas	 de	

direitos”.		

Ø Não	se	admite	a	combinação	de	 leis	e	essa	minorante	mais	

benéfica	não	poderá	ser	aplicada	sobre	a	pena	mais	baixa	do	

tráfico	de	drogas	regido	pela	Lei	anterior	(lei	n.	6.368/76).	

Súmula	 501:	 É	 cabível	 a	 aplicação	 retroativa	 da	 Lei	 n.	

11.343/2006,	desde	que	o	resultado	da	incidência	das	suas	

disposições,	na	íntegra,	seja	mais	favorável	ao	réu	do	que	o	

advindo	 da	 aplicação	 da	 Lei	 n.	 6.368/76,	 sendo	 vedada	 a	

combinação	de	leis.		
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TRÁFICO	DE	MAQUINÁRIO	PARA	FABRICAÇÃO	DE	DROGAS	

	

Art.	34.	Fabricar,	adquirir,	utilizar,	transportar,	oferecer,	vender,	

distribuir,	 entregar	 a	 qualquer	 título,	 possuir,	 guardar	 ou	

fornecer,	 ainda	 que	 gratuitamente,	 maquinário,	 aparelho,	

instrumento	 ou	 qualquer	 objeto	 destinado	 à	 fabricação,	

preparação,	 produção	 ou	 transformação	 de	 drogas,	 sem	

autorização	 ou	 em	 desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	

regulamentar:	

Pena	-	reclusão,	de	3	(três)	a	10	(dez)	anos,	e	pagamento	de	1.200	

(mil	e	duzentos)	a	2.000	(dois	mil)	dias-multa.	

	

Ø Antecipação	 da	 incidência	 do	 Direito	 Penal	 para	 situações	

não	 tipificadas	 no	 art.	 33.	 Transformação	 de	 atos	

preparatórios	em	verdadeiros	tipos	penais	especiais.		

Ø Tipo	 penal	 subsidiário.	 Ocorrendo	 a	 conduta	 do	 art.	 33,	

afasta-se	a	aplicação	do	art.	34.		

Ø Ex:	 se	 encontrar	 somente	 a	 balança	 de	 precisão	 em	 um	

laboratório	de	drogas,	mas	 sem	encontrar	nenhuma	droga,	

responderá	 só	 por	 este	 delito.	 Se	 encontrar	 os	 dois,	

responderá	pelo	art.	33.		

Ø Maquinário	 utilizado	 eventualmente	 também	 poderá	 ser	

considerado	para	a	tipificação.		

Ø É	CRIME	EQUIPARADO	A	HEDIONDO.		

	

ASSOCIAÇÃO	PARA	FINS	DE	TRÁFICO	
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Art.	 35.	 Associarem-se	 duas	 ou	 mais	 pessoas	 para	 o	 fim	 de	

praticar,	reiteradamente	ou	não,	qualquer	dos	crimes	previstos	

nos	arts.	33,	caput	e	§	1º	,	e	34	desta	Lei:	

Pena	-	reclusão,	de	3	(três)	a	10	(dez)	anos,	e	pagamento	de	700	

(setecentos)	a	1.200	(mil	e	duzentos)	dias-multa.	

	

Ø Os	 crimes	 previstos	 são:	 TRÁFICO	 DE	 DROGAS	

PROPRIAMENTE	 DITO	 (art.	 33,	 caput);	 CONDUTAS	

EQUIPARADAS	 AO	 TRÁFICO	 DE	 DROGAS	 	 (parágrafo	

primeiro)	e	TRÁFICO	DE	MAQUINÁRIO	PARA	FABRICAÇÃO	

DE	DROGAS	(art.	34).		

Ø Número	 mínimo:	 2	 agentes.	 Pouco	 importa	 a	 presença	 de	

inimputável	 ou	 agente	 que	 não	 tenha	 sido	 identificado.	

Poderá	só	um	ser	processado	pelo	art.	35,	desde	que	se	tenha	

certeza	da	existência	do	outro	(ex:	câmeras).		

Ø Deve	haver	 a	 estabilidade	 e	 a	permanência,	mesmo	que	 as	

condutas	possam	não	ser	reiteradas.		

Ø Reunião	 ocasional	 poderá	 ser	 concurso	 eventual	 (art.	 29)	

mas	não	será	associação	para	o	tráfico.		

Ø Não	é	necessária	a	apreensão	da	droga.		

Ø É	crime	formal	e	independe	da	prática	de	outros	delitos.		

Ø NÃO	 É	 CRIME	 EQUIPARADO	 HEDIONDO,	 MAS,	 PELO	

PRINCÍPIO	 DA	 ESPECIALIDADADE,	 APLICA-SE,	 POR	

EXEMPLO,	 O	 DISPOSTO	 NO	 ART.	 44	 DA	 LEI	 DE	 DROGAS	

quanto	 a:	 inafiançáveis	 e	 insuscetíveis	 de	 sursis,	 graça,	

indulto,	anistia.		
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ASSOCIAÇÃO	PARA	FINS	DE	FINANCIAMENTO	DO	TRÁFICO		

	

Parágrafo	único.	Nas	mesmas	penas	do	caput	deste	artigo	incorre	

quem	se	associa	para	a	prática	reiterada	do	crime	definido	no	art.	

36	desta	Lei.	

	

O	art.	36	prevê	o	crime	de	financiamento	ou	custeio	ao	tráfico	

de	drogas.		

	

Então	 podemos	 afirmar	 que	 o	 parágrafo	 único	 incrimina	 a	

conduta	 daquele	 que	 se	 associa	 para	 fins	 de	 financiamento	 do	

tráfico,	 tratando-se,	 portanto,	 de	 um	 delito	 autônomo,	 cuja	 pena	

será	a	mesma	do	caput	do	art.	35,	ou	seja,	de	reclusão	de	3	(três)	a	

10	 (dez)	 anos,	 e	 pagamento	 de	 700	 (setecentos	 a	 1.200	 (mil	 e	

duzentos)	dias-multa.		

	

Importante	 observar	 que	 esta	 figura	 também	 exige	 a	

presença	 de	 duas	 ou	 mais	 pessoas,	 devendo	 haver	 a	 mínima	

estabilidade	ou	permanência,	mesmo	que	seja	reiteradamente	ou	

não,	valendo	neste	ponto	a	mesma	explicação	dada	anteriormente.		

	

ATENÇÃO:	 Em	 se	 tratando	 de	 delito	 autônomo,	 é	

perfeitamente	possível	responder	em	concurso	material	com	

o	art.	36,	se	verificarem-se	ambas	as	condutas.	

	

	

FINANCIAMENTO	OU	CUSTEIO	AO	TRÁFICO	DE	DROGAS	
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Art.	36.	Financiar	ou	custear	a	prática	de	qualquer	dos	crimes	

previstos	nos	arts.	33,	caput	e	§	1º	,	e	34	desta	Lei:	

Pena	 -	 reclusão,	 de	8	 (oito)	 a	 20	 (vinte)	 anos,	 e	 pagamento	de	

1.500	(mil	e	quinhentos)	a	4.000	(quatro	mil)	dias-multa.	

	

Não	confunda:	neste	caso,	pune-se	a	conduta	do	agente	que	financia	

ou	custeia,	mas	não	atua	diretamente	na	traficância.	

	

“Portanto,	o	agente	que	atua	diretamente	na	traficância	e	que	

também	 financia	 ou	 custeia	 a	 aquisição	 de	 drogas	 deve	

responder	 pelo	 crime	 previsto	 no	 art.	 33,	 caput,	 com	 a	

incidência	da	causa	de	aumento	de	pena	do	art.	40,	VII,	ambos	

da	 Lei	 n.	 11.343/06,	 afastando-se,	 por	 conseguinte,	 a	 conduta	

autônoma	prevista	no	 art.	 36	da	Lei	 de	Drogas.”	 (LIMA,	 2020,	 p.	

1084)		

	

Os	elementos	do	tipo	são:	financiar	e	custear.		

	

Exceção	pluralista	à	teoria	monista	do	concurso	de	agentes.		

	

OBS:	Não	há	punição	para	financiamento	à	associação	para	fins	de	

tráfico	(art.	35),	pois	não	é	uma	das	condutas	do	art.	33,	caput	e	§	

1º,	e	34	da	Lei	de	Drogas.		

	

O	 delito	 tem	 natureza	 instantânea.	 “Portanto,	 se	 o	 agente	

patrocinar	por	3	(três)	vezes	a	compra	de	determinada	quantidade	

de	droga	para	que	 terceiros	 se	 iniciem	nas	 atividades	de	 tráfico,	
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deverá	responder	por	3	(três)	crimes	de	financiamento	ao	tráfico,	

em	 concurso	 material	 ou	 continuidade	 delitiva,	 a	 depender	 das	

circunstâncias	do	caso	concreto.”(LIMA,	2020,	p.	1085)	

	

Para	 a	 doutrina	 majoritária,	 o	 delito	 é	 formal,	 então	 basta	 a	

disponibilização	dos	numerários	(o	financiamento).	Se	a	traficância	

não	se	realizar,	o	delito	do	art.	36	restará	consumado	mesmo	assim.	

“o	que	se	exige	é	a	mera	disponibilização	do	recurso	para	o	fim	de	

praticar	os	crimes	arrolados	no	artigo.”(LIMA,	2020,	p.	1085)	

	

Autofinanciamento.	 Precedentes	 do	 STJ	 no	 sentido	 que	

responde	pelo	art.	33	cumulado	com	art.	40,	VII.	Não	há	que	se	

falar	 em	 responder	 pelo	 art.	 33	 cumulado	 com	 art.	 36,	 sob	

pena	de	bis	in	idem.		

	

Note-se,	porém,	que	a	configuração	do	delito	autônomo	pressupõe	
que	o	agente	atue	como	financiador	contumaz	(habitual),	ou	seja,	
que	se	dedique	a	tal	atividade	de	forma	reiterada.		

	
Essa	 conclusão	 é	 INEVITÁVEL	 porque,	 àquele	 que	 financia	 o	

tráfico	 de	 forma	 isolada	 (ocasional),	 está	 reservada	 a	 causa	 de	
aumento	 do	 art.	 40,	 VII,	 combinado	 com	 o	 art.	 33,	 caput,	 da	 Lei	 (v.	
comentários	ao	referido	dispositivo).	
	

Se	 o	 agente	 financia	 ou	 custeia	 o	 tráfico,	 mas	 não	 pratica	
nenhum	verbo	do	art.	33:	responderá	apenas	pelo	art.	36	da	Lei	de	
Drogas.	 Se	 o	 agente,	 além	 de	 financiar	 ou	 custear	 o	 tráfico,	 também	
pratica	algum	verbo	do	art.	33:	responderá	apenas	pelo	art.	33	c/c	o	art.	
40,	VII	da	Lei	de	Drogas	(não	será	condenado	pelo	art.	36).	STJ.	6ª	Turma.	
REsp	1290296-PR,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	Assis	Moura,	julgado	em	
17/12/2013	(Info	534).	
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COLABORAÇÃO	COMO	INFORMANTE	

	

Art.	37.	Colaborar,	como	informante,	com	grupo,	organização	

ou	 associação	 destinados	 à	 prática	 de	 qualquer	 dos	 crimes	

previstos	nos	arts.	33,	caput	e	§	1º,	e	34	desta	Lei:	

Pena	-	reclusão,	de	2	(dois)	a	6	(seis)	anos,	e	pagamento	de	300	

(trezentos)	a	700	(setecentos)	dias-multa.	

	

	

	

Colaborar	 é	 cooperar	 prestar	 auxílio.	 Neste	 caso,	 o	 agente	 não	

estará	agindo	como	partícipe	do	crime	de	 tráfico	de	drogas,	mas	

sim	 como	 autor	 de	 um	 crime	 independente,	 cuja	 pena	 será	 bem	

menor.	 Trata-se,	 portanto,	 de	 uma	 exceção	 pluralista	 à	 teoria	

monista	da	pena.		

	

A	ajuda	deverá	estar	restrita	ao	fornecimento	de	informações,	pois	

se	 ele	 praticar	 um	 dos	 núcleos	 do	 tipo	 do	 art.	 33,	 por	 exemplo,	

deixará	de	ser	colaborador	como	informante	para	ser	coautor	do	

crime	de	tráfico.		

	

Ex;	“fogueteiro	do	tráfico”.	Ele	avisa	aos	traficantes	da	comunidade	

que	a	polícia	está	se	aproximando.		

	

O	 agente	 colabora	 de	 forma	 esporádica,	 eventual,	 sem	 vínculo	

efetivo	 para	 o	 êxito	 do	 grupo.	 Trata-se,	 pois,	 de	 um	 tipo	 penal	

subsidiário.		
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O	crime	do	art.	37	da	Lei	de	Drogas	funciona	como	verdadeiro	tipo	

penal	 subsidiário	 (soldado	 de	 reserva)	 em	 relação	 à	 associação	

para	fins	de	tráfico	(art.	35).	Em	outras	palavras,	para	que	o	agente	

responda	pelo	crime	do	art.	37	da	Lei	de	Drogas,	sua	colaboração	

deve	ser	obrigatoriamente	eventual.	Ou	seja,	apesar	de	não	estar	

associado	de	maneira	estável	ou	permanente	a	determinado	grupo,	

organização	ou	associação,	o	agente	colabora	eventualmente	com	

tais	indivíduos,	geralmente	com	o	objetivo	de	receber	determinada	

remuneração	 pelos	 serviços	 por	 ele	 ocasionalmente	 prestados.	

Logo,	se	restar	evidenciado	que	o	agente	estabeleceu	um	vínculo	

associativo	 estável	 e	 permanente	 com	 os	 destinatários	 das	

informações,	 passando	 a	 agir	 como	 um	 dos	 integrantes	 da	

associação	 criminosa,	 tendo	 como	 função	precípua	 exatamente	 a	

prestação	de	informações,	sua	conduta	deverá	ser	tipificada	no	art.	

35	da	Lei	nº	11.343/06.	(LIMA,	2020,	p.	1088)	

	

Se	o	agente	já	estiver	associado	para	o	tráfico	e	passar	também	a	

colaborar	constantemente	com	informações,	neste	caso	responde	

somente	pelo	delito	do	art.	35,	e	não	em	concurso	com	o	art.	37.	“Só	

pode	ser	considerado	informante,	para	fins	de	incidência	do	art.	37	

da	Lei	11.343/2006,	aquele	que	não	integre	a	associação,	nem	seja	

coautor	ou	partícipe	do	delito	de	tráfico.	Nesse	contexto,	considerar	

que	o	informante	possa	ser	punido	duplamente	–	pela	associação	e	

pela	 colaboração	 com	a	própria	 associação	da	qual	 faça	parte	 -	 ,	

além	de	contrariar	o	princípio	da	subsidiariedade,	revela	indevido	

bis	in	idem,	punindo-se,	de	forma	extremamente	severa,	aquele	que	

exerce	função	que	não	pode	ser	entendida	com	a	mais	relevante	na	

divisão	de	tarefas	do	mundo	do	tráfico.”(LIMA,	2020,	p.	1988)		
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É	permitida	a	tentativa.	Ex:	carta	interceptada	em	que	o	informante	

passaria	informações.		

	

Quanto	 ao	 preceito	 secundário,	 cabe	 acordo	 de	 não	 persecução	

penal,	pois	a	pena	mínima	é	inferior	a	4	(quatro)	anos.		

	

	

	

	

	

	

PRESCRIÇAO	CULPOSA	DE	DROGAS	

	

Art.	 38.	Prescrever	 ou	ministrar,	culposamente,	 drogas,	 sem	

que	 delas	 necessite	 o	 paciente,	 ou	 fazê-lo	 em	 doses	

excessivas	 ou	 em	 desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	

regulamentar:	

Pena	-	detenção,	de	6	(seis)	meses	a	2	(dois)	anos,	e	pagamento	

de	50	(cinquenta)	a	200	(duzentos)	dias-multa.	

Parágrafo	 único.	 O	 juiz	 comunicará	 a	 condenação	 ao	 Conselho	

Federal	da	categoria	profissional	a	que	pertença	o	agente.	

	

Crime	 de	 menor	 potencial	 ofensivo,	 a	 ser	 julgado	 no	 Juizado	

Especial	Criminal.		
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Crime	 culposo.	 Obs:	 único	 tipo	 penal	 culposo	 da	 lei	 de	 drogas.	

(inobservância	 do	 dever	 objetivo	 de	 cuidado/resultado	 não	

desejado,	mas	objetivamente	previsível)		

	

“Portanto,	 na	 hipótese	 de	 prescrição	 ou	 ministração	 dolosa	 de	

drogas,	deverá	o	agente	ser	processado	pelo	crime	do	art.	33,	caput,	

que	 também	 faz	 uso	 dos	 verbos	 prescrever	 e	 ministrar.”(LIMA,	

2020,	p.	1089)	

	

Crime	próprio:	prescrever,	ministrar.			“Afinal,	somente	médicos	ou	

dentistas	 têm	autorização	 legal	ou	regulamentar	para	prescrever	

drogas,	e	apenas	médicos,	dentistas,	farmacêuticos	ou	profissionais	

da	enfermagem	têm	semelhante	autorização	para	

ministrar	drogas.	Tal	conclusão	é	reforçada	pelo	próprio	parágrafo	

único	 do	 art.	 38,	 que	 prevê	 a	 comunicação	 da	 condenação	 ao	

Conselho	Profissional	respectivo.”	(LIMA,	2020,	p.	1090)	

	

Atenção:	 não	 confunda	 com	 o	 crime	 de	 exercício	 irregular	 da	

medicina.	Neste	caso,	se	além	de	estar	exercendo	irregularmente,	

ministrar	drogas,	responderá	pelo	art.	282	em	concurso	material	

com	o	art.	33	da	Lei	de	Drogas	(tráfico	de	drogas).		

	

Não	admite	a	punição	a	título	de	tentativa.		

	

“Na	 hipótese	 de	 o	 paciente	 sofrer	 danos	 em	 sua	 saúde	 física	 ou	

mental,	ou	até	mesmo	a	morte,	o	agente	também	deverá	responder	

pelos	 crimes	de	 lesão	 corporal	 culposa	ou	homicídio	 culposo	em	

concurso	formal.”(LIMA,	2020,	p.	1090)		
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CONDUZIR	EMBARCAÇÃO	OU	AERONAVE	APÓS	O	CONSUMO	

DE	DROGAS		

	

Art.	39.	Conduzir	embarcação	ou	aeronave	após	o	consumo	de	

drogas,	expondo	a	dano	potencial	a	incolumidade	de	outrem:	

	

Pena	 -	 detenção,	 de	 6	 (seis)	 meses	 a	 3	 (três)	 anos,	 além	 da	

apreensão	do	veículo,	cassação	da	habilitação	respectiva	ou	

proibição	de	obtê-la,	 pelo	mesmo	prazo	da	pena	privativa	de	

liberdade	 aplicada,	 e	 pagamento	 de	 200	 (duzentos)	 a	 400	

(quatrocentos)	dias-multa.	

FIGURA	QUALIFICADA	

Parágrafo	 único.	 As	 penas	 de	 prisão	 e	 multa,	 aplicadas	

cumulativamente	com	as	demais,	serão	de	4	(quatro)	a	6	(seis)	

anos	e	de	400	(quatrocentos)	a	600	(seiscentos)	dias-multa,	

se	 o	veículo	 referido	 no	 caput	 deste	 artigo	 for	 de	 transporte	

coletivo	de	passageiros.	

	

	

Observe	 que	 é	 um	 tipo	 especial	 voltado	 para	EMBARCAÇÃO	 ou	

AERONAVE.	Portanto,	está	excluído	veículo	automotor.	No	entanto,	

neste	último	caso,	a	conduta	será	punida	em	conformidade	com	o	

art.	 306	do	CTB:	 “Conduzir	veículo	automotor	 com	capacidade	

psicomotora	alterada	em	razão	da	influência	de	álcool	ou	de	outra	

substância	psicoativa	que	determine	dependência.		

Também	perceba	que	o	tipo	penal	ora	em	análise	(embarcação	ou	

aeronave)	 não	 engloba	 a	 conduta	 daquele	 que	 conduz	 sob	 a	
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influência	 de	 álcool.	 Neste	 caso,	 será	 punido	 a	 título	 de	

contravenções	penais	(art.	34	e	35	da	Lei	de	Contravenções	Penais).	

A	depender,	também	poderá	restar	configurada	a	conduta	do	art.	

132	do	CP.		

O	 elemento	 do	 tipo	 (núcleo)	 é	 CONDUZIR,	 ou	 seja,	 dirigir.	 A	

condução	terá	como	objeto:	EMBARCAÇÃO	OU	AERONAVE.		

É	crime	de	MÃO	PRÓPRIA,	pois	a	sua	execução	é	indelegável.		

Como	no	caso	do	CTB,	o	acusado	não	é	obrigado	a	produzir	prova	

contra	 si	 mesmo.	 O	 raciocínio	 é	 o	 mesmo.	 	 Admite-se	 a	

comprovação	 do	 consumo	 de	 drogas	 por	meio	 de	 outras	 provas	

idôneas.	Ex:	filmagens.		

É	 crime	de	perigo	 concreto.	Veja:	 “expondo	a	dano	potencial	a	

incolumidade	de	outrem:”	

Quanto	às	regras	de	processamento,	será	o	procedimento	comum	

sumário.	É	possível	a	suspensão	condicional	do	processo	(art.	89	da	

Lei	n.º	9.099/95)		

O	 legislador	 fala	 em	 cassação	 da	 habilitação,	 mas	 deve	 ser	

interpretado	como	suspensão.			

A	 pena	 mais	 alta	 do	 parágrafo	 único	 justifica-se	 pela	 maior	

reprovabilidade	e	gravidade	de	colocar	em	risco	uma	quantidade	

grande	de	passageiros.		

	

	

CAUSAS	DE	AUMENTO	DE	PENA	

	

Art.	 40.	 As	 penas	 previstas	 nos	 arts.	 33	 a	 37	 desta	 Lei	 são	

aumentadas	de	um	sexto	a	dois	terços,	se:	
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	 O	art.	40	da	Lei	de	Drogas	prevê	inúmeras	causas	de	aumento	

de	pena,	cuja	incidência	ocorrerá	na	terceira	fase	da	dosimetria	da	

pena,	caso	estejam	presentes	as	situações	narradas.	

	

IMPORTANTE:	Não	são	todos	os	crimes	em	que	a	causa	de	aumento	

de	pena	acima	deverá	incidir,	e	sim	tão	somente	os	previstos	no	art.	

33	a	37	da	Lei.	Por	exemplo,	o	art.	39	prevê	o	crime	de	condução	de	

embarcação	 ou	 aeronave	 após	 o	 consumo	 de	 drogas,	 cuja	 pena	

poderá	 chegar	 a	 3	 (três)	 anos.	 Nessa	 situação,	 se	 o	 crime	 for	

transnacional	(transposição	de	fronteiras	da	aeronave),	não	haverá	

a	incidência	da	causa	de	aumento	de	pena	prevista	no	art.	40,	inc.	I.		

	

Agora,	 com	 relação	 aos	 crimes	 do	 art.	 33	 ao	 37,	 incidirá	

sempre	 que	 estiver	 presente,	 mesmo	 que	 o	 agente	 pratique	 em	

concurso	material.	 	Assim,	se	o	agente	pratica	o	tráfico	de	drogas	

(art.	 33)	 cumulado	 com	 a	 associação	 para	 o	 tráfico	 (art.	 37)	 em	

situação	de	 transnacionalidade	 (art.	 40,	 inc.	 I),	 neste	 caso,	 o	 juiz	

deverá	 aplicar	 a	 causa	 de	 aumento	 de	 pena	 nos	 dois	 delitos,	

somando-se	tudo	ao	final,	não	havendo	que	se	falar	em	bis	in	idem.		

	

“A	depender	do	caso	concreto,	também	é	perfeitamente	possível	

a	incidência	de	mais	de	uma	causa	de	aumento	de	pena	(v.g.,	

transnacionalidade	 do	 delito,	 prevalecendo-se	 o	 agente	 do	

exercício	de	função	pública.	Logo,	havendo	mais	de	uma	majorante	

no	mesmo	fato	delituoso,	pode	o	magistrado	aplicar	todas	as	causas	

de	aumento	de	pena	ou	somente	uma	delas,	a	teor	do	disposto	no	

art.	 68,	 parágrafo	 único,	 do	 Código	 Penal.	 Nesse	 caso,	 como	 as	
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majorantes	 têm	 objetivos	 distintos,	 não	 há	 falar	 em	 bis	 in	

idem.”	(LIMA,	2020,	p.	1095)		

	

JURISPRUDÊNCIA	STJ:		

	

(...)	a	presença	de	duas	causas	de	aumento	de	pena	no	crime	de	

tráfico	ilícito	de	drogas	não	é	causa	obrigatória	de	majoração	da	

punição	em	percentual	acima	do	mínimo	previsto,	a	menos	que	o	

magistrado,	 considerando	 as	 peculiaridades	 do	 caso	 concreto,	

constate	a	existência	de	circunstâncias	que	indiquem	a	necessidade	

da	exasperação.	(STJ,	5ª	Turma,	HC	156.060/SP)		

	

TRANSNACIONALIDADE	 E	 EXTRATERRITORIALIDADE	 DO	

DELITO	

	

I	 -	 a	 natureza,	 a	 procedência	 da	 substância	 ou	 do	 produto	

apreendido	 e	 as	 circunstâncias	 do	 fato	 evidenciarem	 a	

transnacionalidade	do	delito;	

	

Ø Além	de	causa	de	aumento	de	pena	(1/6	a	2/3),	é	motivo	de	

fixação	da	competência	da	JUSTIÇA	FEDERAL.		

Ø Transnacional	–	aquele	que	ultrapassa	os	limites	do	território	

brasileiro,	independentemente	de	chegar	em	outro	país.		

Ø Dispensa	a	efetiva	ocorrência	do	resultado.	Ex:	Apreensão	no	

embarque	 de	 um	 voo	 internacional.	 Remessa	 via	 postal	

interceptada	etc.		

Ø Súmula	 607	 STJ:	 “A	majorante	 do	 tráfico	 transnacional	 de	

drogas	 (art.	 40,	 I,	 da	 Lei	 n.	 11.343/06)	 configura-se	 com	a	
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prova	da	destinação	internacional	das	drogas,	ainda	que	

não	consumada	a	transposição	de	fronteiras.”	

Ø A	probabilidade	de	ter	sido	a	droga	adquirida	do	exterior,	por	

si	só,	não	atrai	a	competência	da	Justiça	Federal.		

Ø O	 simples	 fato	 de	 alguns	 acusados	 serem	 estrangeiros	 não	

atrai	a	competência	da	Justiça	Federal.		

Ø Não	 há	 bis	 in	 idem	 a	 aplicação	 da	 causa	 de	 aumento	 nas	

condutar	de	importar	e	exportar	do	art.	33.		

Ø Também	 não	 há	 bis	 in	 idem	 com	 o	 crime	 de	 tráfico	

internacional	de	drogas	e	associação	internacional	para	fins	

de	tráfico.		

Ø E	os	casos	de	extraterritorialidade?	Incide	a	majorante?	NÃO!	

Não	confunda	transnacionalidade	com	extraterritorialidade.	

“Com	 efeito,	 a	 majorante	 do	 art.	 40,	 inciso	 I,	 refere-se	

exclusivamente	ao	tráfico	transnacional,	que	não	se	confunde	

com	 as	 hipóteses	 de	 extraterritorialidade:	 naquele,	 pelo	

menos	 uma	 parte	 do	 crime	 deve	 ter	 tocado	 o	 território	

nacional;	no	caso	do	art.	7°	do	CP,	os	crimes	têm	sua	ação	(ou	

omissão)	 e	 resultado	 produzidos	 integralmente	 no	

estrangeiro.”	(LIMA,	2020,	p.	1097)			

	

ABUSO	DE	FUNÇÃO	PÚBLICA,	MISSÃO	DE	EDUCAÇÃO,	PODER	

FAMILIAR,	GUARDA	OU	VIGILÂNCIA	

	

II	-	o	agente	praticar	o	crime	prevalecendo-se	de	função	pública	

ou	 no	 desempenho	 de	 missão	 de	 educação,	 poder	 familiar,	

guarda	ou	vigilância;	
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Ø Função	 pública	 deverá	 ser	 interpretada	 de	 forma	 ampla,	

conforme	 o	 art.	 327	 do	 CP:	 Art.	 327	 -	 Considera-se	

funcionário	 público,	 para	 os	 efeitos	 penais,	 quem,	 embora	

transitoriamente	 ou	 sem	 remuneração,	 exerce	 cargo,	

emprego	ou	função	pública.	§	1º	-	Equipara-se	a	funcionário	

público	quem	exerce	cargo,	emprego	ou	função	em	entidade	

paraestatal,	 e	 quem	 trabalha	 para	 empresa	 prestadora	 de	

serviço	 contratada	 ou	 conveniada	 para	 a	 execução	 de	

atividade	típica	da	Administração	Pública.		Ex:	investigador	

de	polícia	que	possui	a	chave	do	almoxarifado	onde	as	

drogas	 estão	 apreendidas,	 utiliza-se	 dessa	 facilidade	

para	 traficar	 (vender)	 pequenas	 quantidades.	

Naturalmente,	 sua	 atividade	 está	 facilitada	 pelo	

exercício	 do	 cargo	 público,	 merecendo	 uma	 maior	

reprimenda.	Neste	caso,	também	responderá	pelo	peculato.		

Ø Não	há	 limitação	que	o	 servidor	público	 seja	da	 segurança	

pública.		

Ø “Deve	haver	um	nexo	funcional	entre	a	prática	do	delito	e	a	

atividade	funcional	desenvolvida	pelo	agente.”	(LIMA,	2020,	

p.	1098)		

Ø Quanto	 a	 missão	 de	 educação,	 pode-se	 citar	 o	 professor	

traficante,	 que	 leva	 drogas	 para	 comercializar	 no	 Pátio	 do	

colégio.	 Neste	 caso,	 além	 do	 inciso	 II,	 haverá	 a	 causa	 de	

aumento	do	inciso	III	(estabelecimento	de	ensino).	

Ø Quanto	ao	Poder	Familiar,	“se	um	pai	fornecer	droga	para	fins	

de	consumo	por	seu	próprio	filho,	deverá	incidir	a	majorante	

do	art.	40,	II,	da	Lei	n.	11.343/06.”(LIMA,	2020,	p.	1098)			
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Ø Com	 relação	 à	 guarda	 e	 vigilância:	 “se	 um	 vigia	 de	 um	

laboratório	for	surpreendido	ao	vender	drogas	desviadas	de	

seu	local	de	trabalho,	deverá	responder	pelo	crime	de	tráfico	

com	a	aplicação	da	majorante	sob	análise.	Lado	outro,	se	o	

agente	era	vigilante	de	um	estabelecimento	bancário,	não	se	

pode	 admitir	 a	 aplicação	 da	 majorante	 sob	 comento.”	

(LIMA,2020,	p.	1098)		

	

	

III	 -	 a	 infração	 tiver	 sido	 cometida	 nas	 dependências	 ou	

imediações	 de	 estabelecimentos	 prisionais,	 de	 ensino	 ou	

hospitalares,	 de	 sedes	 de	 entidades	 estudantis,	 sociais,	

culturais,	recreativas,	esportivas,	ou	beneficentes,	de	 locais	

de	 trabalho	 coletivo,	 de	 recintos	 onde	 se	 realizem	

espetáculos	ou	diversões	de	qualquer	natureza,	de	serviços	

de	 tratamento	de	dependentes	de	drogas	 ou	de	reinserção	

social,	de	unidades	militares	ou	policiais	ou	em	transportes	

públicos;	

	

Ø Justificativa:	maior	concentração	de	pessoas	e	danos	maiores	

à	saúde	pública.		

Ø Rol	de	natureza	taxativa.	Renato	Brasileiro,	por	exemplo,	cita	

que	a	praça	pública	não	está	incluída	no	rol,	e	mesmo	tendo	

muita	 concentração	de	 pessoas,	 neste	 caso	 não	poderá	 ser	

aplicado.		

Ø Somente	será	possível	se	a	infração	penal	tive	efetivamente	

sido	 cometida	 nesses	 ambientes.	 Assim,	 depende	 da	

consumação	ou	ao	menos	do	início	da	execução.		
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Ø Imediações:	 “abrangem	a	área	em	que	poderia	 facilmente	o	

traficante	atingir	o	ponto	protegido	em	especial,	com	alguns	

passos,	 em	 alguns	 segundos,	 ou	 em	 local	 de	 passagem 

obrigatória	 ou	 normal	 das	 pessoas	 que	 saem	 do	

estabelecimento	ou	a	ele	se	dirigem"	(LIMA,	2020,	p.	1099)	

Ø Quanto	a	interior	de	presídio,	não	é	necessário	que	a	droga	

passe	 para	 dentro.	 Também	 o	 STJ	 entende	 que	 se	 alguns	

presos	 de	 dentro	 do	 presídio	 controlavam	 o	 tráfico	 fora,	

deverá	incidir	a	majorante.		

Ø É	dispensável	a	comprovação	de	que	o	traficante	vendia	as	

drogas	para	os	frequentadores	do	local.	Basta	comercializar	

nas	imediações.		

Ø Quanto	 a	 transporte	 público,	 a	 simples	 utilização	 para	 o	

transporte	 escondido	 da	 droga	 não	 autoriza,	 por	 si	 só,	 a	

incidência	da	majorante.		

Ø ATENÇÃO:	 na	 eventualidade	 de	 o	 tráfico	 ser	 cometido	 em	

local	 próximo	 a	 estabelecimento	 de	 ensino,	 porém	 no	

período	da	madrugada,	em	um	domingo,	ou	em	um	horário	

em	 que	 a	 escola	 não	 estivesse	 funcionando,	 uma	

interpretação	teleológica	do	disposto	no	artigo	40,	inciso	III,	

da	Lei	de	Drogas,	afasta	a	sua	aplicação.	 Isso	porque,	neste	

caso,	a	proximidade	da	escola	 teria	 funcionado	como	mero	

elemento	 meramente	 circunstancial,	 sem	 relação	 real	 e	

efetiva	com	a	traficância	realizada”.	(LIMA,	2020,	p.	1110)	

	

EXECUÇÃO	 DO	 CRIME	 COM	 VIOLÊNCIA,	 GRAVE	 AMEAÇA,	

EMPREGO	DE	ARMA	DE	FOGO,	OU	QUALQUER	PROCESSO	DE	

INTIMIDAÇÃO	DIFUSA	OU	COLETIVA		
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IV	-	o	crime	tiver	sido	praticado	com	violência,	grave	ameaça,	

emprego	 de	 arma	 de	 fogo,	 ou	 qualquer	 processo	 de	

intimidação	difusa	ou	coletiva;	

	

Ø Modus	 operandi	 normalmente	 utilizado	 por	 organizações	

criminosas	 violentas,	 cujo	 principal	 instrumento	 de	

crescimento	é	a	intimidação	e	o	terror.		

Ø “Basta	 pensar	 no	 exemplo	 de	 traficantes	 que	 ocupam	

determinada	comunidade	e	que	se	utilizam	de	armamento	de	

fogo	para	fins	de	proteção	da	droga	contra	a	ação	de	outros	

criminosos	 ou	 das	 autoridades	 policiais.”	 (LIMA,	 2020,	 p.	

1101)		

Ø Quando	se	fala	em	qualquer	processo	de	intimidação	difusa	

ou	 coletiva,	 indica-se	 uma	 cláusula	mais	 aberta,	 a	 permitir	

uma	interpretação	analógica.		

	

TRÁFICO	 ENTRE	 OS	 ESTADOS	 DA	 FEDERAÇÃO	 OU	 ENTRE	

ESTES	E	O	DISTRITO	FEDERAL	

	

	

V	-	caracterizado	o	tráfico	entre	Estados	da	Federação	ou	entre	

estes	e	o	Distrito	Federal;	

	

Ø É	o	conhecido	tráfico	interestadual.		

Ø O	 local	 da	 remessa	 do	 entorpecente	 deve	 ser	 considerado	

como	o	lugar	da	consumação.		

Ø Não	se	inclui	o	tráfico	intermunicipal.		
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Ø O	“tráfico”	citado	nessa	majorante	não	é	apenas	o	do	art.	33.	

Como	verificado	no	caput	do	art.	40,	deve	ser	 interpretado	

em	sentido	amplo,	considerando	todos	os	delitos	do	art.	33	

ao	37.		

Ø 	“(...)	 se	 restar	 comprovada	a	 existência	de	uma	associação	

para	 fins	 de	 tráfico	 atuante	 em	 mais	 de	 um	 Estado	 da	

Federação,	os	agentes	deverão	ser	processados	pela	prática	

do	crime	do	art.	35,	caput,	com	a	incidência	da	majorante	do	

art.	 40,	 inciso	V,	 ambos	da	Lei	 de	Drogas.”	 (LIMA,	2020,	 p.	

1101)	

Ø Não	é	necessária	a	efetiva	transposição	da	divisa	estadual.		

Ø Súmula	587	do	STJ:	“Para	a	incidência	da	majorante	prevista	

no	art.	40,	V,	da	Lei	n.	11.343/2006,	é	desnecessária	a	efetiva	

transposição	de	fronteiras	entre	estados	da	Federação,	sendo	

suficiente	a	demonstração	inequívoca	da	intenção	de	realizar	

o	tráfico	interestadual.”	

Ø STJ	 entende	 que	 é	 possível	 a	 aplicação	 concomitante	 da	

transnacionalidade	 e	 a	 interestadualidade,	 caso	 além	 do	

primeiro	 requisito,	 a	 intenção	 era	 pulverizar	 a	 droga	 em	

vários	 estados	 da	 Federação.	 Mas	 caso	 a	 droga	 venha	 do	

exterior	e	fique	em	somente	um	Estado,	neste	caso	aplica-se	

somente	a	transnacionalidade,	sob	pena	de	bis	in	idem.			

	

	

ENVOLVIMENTO	DE	CRIANÇA	OU	ADOLESCENTE	OU	DE	QUEM	

TENHA	 DIMINUÍDA	 OU	 SUPRIMIDA	 A	 CAPACIDADE	 DE	

ENTENDIMENTO	E	DETERMINAÇÃO	
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VI	 -	 sua	 prática	 envolver	 ou	 visar	 a	 atingir	 criança	 ou	

adolescente	ou	a	quem	tenha,	por	qualquer	motivo,	diminuída	

ou	suprimida	a	capacidade	de	entendimento	e	determinação;	

	

Ø A	 justificativa	 está	 na	 vulnerabilidade,	 pois	 estão	 mais	

suscetíveis	ao	consumo	de	drogas.		

Ø Aplica-se	 a	majorante	 em	 caso	 de	 esses	 vulneráveis	 serem	

vítimas	ou	autores	(partícipes)	em	concurso	de	pessoas.	226.	

Ø 	“Para	 a	 6ª	 Turma	 do	 STJ	 (HC	 250.455/RJ,	 Rei.	 Min.	 Nefi	

Cordeiro,	 j.	17/	12/2015,	DJe	5/2/2016),	a	participação	do	

menor	 pode	 ser	 considerada	 para	 configurar	 o	 crime	 de	

associação	para	o	tráfico	(art.	35)	e,	ao	mesmo	tempo,	para	

agravar	a	pena	como	causa	de	aumento	do	art.	40,	VI,	da	Lei	

n.	11.343/	2006.	Assim,	é	cabível	a	aplicação	da	majorante	se	

o	crime	envolver	ou	visar	a	atingir	criança	ou	adolescente	em	

delito	de	associação	para	o	tráfico	de	drogas	configurado	pela	

associação	do	agente	com	menor	de	 idade.”(LIMA,	2020,	p.	

1103)		

Ø Prevalece	a	referida	causa	de	aumento	em	face	do	delito	de	

Corrupção	de	Menores	do	art.	244-B	do	ECA,	desde	que	os	

crimes	sejam	do	art.	33	ao	37	da	Lei	de	Drogas.		

Ø Estão	 aí	 incluídas	 não	 apenas	 as	 pessoas	 portadoras	 de	

deficiências	mentais	ou	enfermidades	mentais	diversas	,	mas	

também	aquelas	viciadas	em	álcool	ou	em	drogas.	Por	 isso	

mesmo,	 por	 mais	 que	 a	 nova	 Lei	 de	 Drogas	 não	 tenha	 se	

referido	à	pessoa	com	idade	igual	ou	superior	a	60	(sessenta)	

anos	como	hipótese	que	expressamente	autoriza	o	aumento	

da	pena,	como	o	fazia	a	revogada	Lei	nº	6.368/76,	na	hipótese	
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de	 o	 idoso	 ter	 reduzida	 ou	 suprimida	 sua	 capacidade	 de	

discernimento	 em	 virtude	 da	 senilidade,	 também	 será	

possível	 a	 incidência	 da	majorante	 do	 inciso	 VI	 do	 art.	 40.	

(LIMA,	2020,	p.	1104)	

	

FINANCIAMENTO	OU	CUSTEIO	DA	PRÁTICA	DO	CRIME	

	

VII	-	o	agente	financiar	ou	custear	a	prática	do	crime.	

	

Ø Essa	causa	de	aumento	de	pena	não	se	aplica	ao	crime	do	art.	

36	da	Lei	de	Drogas	(crime	de	financiamento	ou	custeio	dos	

crimes	do	art.	33,	caput	e	parágrafo	primeiro,	e	34)		

Ø Assim,	em	tese,	caberá	a	referida	causa	de	aumento	de	pena	

nos	 delitos	 do	 art.	 33,	 parágrafo	 2º,	 3º,	 e	 35	 a	 37.	 Porém	

deverá	 ser	 analisado	 caso	 a	 caso,	 pois	 nem	 todos	 os	 tipos	

penais	 acima	 comportam	a	 referida	majorante.	 	 EXEMPLO:	

não	cabe	a	majorante	acima	para	o	delito	do	art.	35	e	36.	Veja:	

“Por	 fim,	 também	 se	 revela	 descabida	 a	 aplicação	 da	

majorante	do	 inciso	VII	 do	 art	 .	 40	 ao	 crime	de	 associação	

para	 fins	 de	 tráfico,	 previsto	 no	 art.	 35,	 caput,	 da	 Lei	 de	

Drogas.	Como	observam	Mendonça	e	Carvalho,	como	o	crime	

de	 financiamento	 "se	 consuma	 com	 a	 disponibilização	 do	

bem	ou	dinheiro	para	a	prática	de	um	dos	crimes	dos	arts.	33,	

caput	e	§	1	º,	e	34,	e	sabendo-se	que	o	delito	de	associação	

para	 o	 tráfico	 é	 justamente	 uma	 reunião	 estável	 visando	

realizar	um	destes	crimes,	no	exato	 instante	em	que	houve	

disponibilização	 do	 dinheiro	 para	 os	 associados,	 como	 a	

finalidade	destes	é	justamente	praticar	os	crimes	dos	arts.	33,	
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caput	 e	 §	 1°,	 e	 34,	 já	 houve	 consumação	 do	 delito	 de	

financiamento.	Não	é	possível	financiar	a	associação,	sem	que	

também	se	esteja	a	financiar	os	crimes	visados	pelos	agentes.	

Assim,	 por	 já	 estar	 caracterizado	 o	 crime	 autônomo	 de	

financiamento,	não	se	pode	admitir	a	aplicação	da	causa	de	

aumento	de	pena	em	estudo".		(LIMA,	2020,	p.	1105)		

	

O	 crime	 do	 art.	 36	 exige	 que	 o	 agente	 atue	 como	 financiador	
contumaz,	 que	 invista	 valores	 de	 forma	 reiterada	 no	 tráfico	 (v.	
comentários	 ao	 art.	 36).	 Na	 causa	 de	 aumento,	 o	 que	 se	 verifica	 é	 a	
ocorrência	 de	 crime	 único	 de	 tráfico	 em	 que	 alguém	 atua,	 de	 forma	
isolada,	 como	 financiador	 e,	 por	 isso,	 responde	pelo	 crime	do	 art.	 33,	
caput,	 com	 a	 pena	 aumentada	 em	 razão	 do	 art.	 40,	 VII,	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006.	
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Julgados	recentes	sobre	a	Lei	de	Drogas1	
	
	

	
Denúncias	anônimas	não	podem	embasar,	por	si	sós,	medidas	
invasivas	 como	 interceptações	 telefônicas,	 buscas	 e	
apreensões,	 e	 devem	 ser	 complementadas	 por	 diligências	
investigativas	posteriores.	Se	há	notícia	anônima	de	comércio	de	
drogas	 ilícitas	 numa	 determinada	 casa,	 a	 polícia	 deve,	 antes	 de	
representar	 pela	 expedição	 de	 mandado	 de	 busca	 e	 apreensão,	
proceder	a	diligências	veladas	no	intuito	de	reunir	e	documentar	
outras	 evidências	 que	 confirmem,	 indiciariamente,	 a	 notícia.	 Se	
confirmadas,	 com	base	 nesses	 novos	 elementos	 de	 informação	 o	
juiz	deferirá	o	pedido.	Se	não	confirmadas,	não	será	possível	violar	
o	 domicílio,	 sendo	 a	 expedição	 do	 mandado	 desautorizada	 pela	
ausência	 de	 justa	 causa.	 O	 mandado	 de	 busca	 e	 apreensão	
expedido	exclusivamente	com	apoio	em	denúncia	anônima	é	
abusivo.	STF.	2ª	Turma.	HC	180709/SP,	Rel.	Min.	Gilmar	Mendes,	
julgado	em	5/5/2020	(Info	976).	
	
	
Não	 se	 pode	 negar	 a	 aplicação	 da	 causa	 de	 diminuição	 pelo	
tráfico	 privilegiado,	 prevista	 no	 art.	 33,	 §	 4º,	 da	 Lei	 nº	
11.343/2006,	 com	 fundamento	 no	 fato	 de	 o	 réu	 responder	 a	
inquéritos	 policiais	 ou	 processos	 criminais	 em	 andamento,	
mesmo	que	estejam	em	fase	recursal,	sob	pena	de	violação	ao	
art.	5º,	LIV	(princípio	da	presunção	de	não	culpabilidade).	Não	
cabe	afastar	a	causa	de	diminuição	prevista	no	art.	33,	§	4º,	da	Lei	
nº	 11.343/2006	 (Lei	 de	 Drogas)	 com	 base	 em	 condenações	 não	
alcançadas	pela	preclusão	maior	(coisa	julgada).	STF.	1ª	Turma.	HC	
173806/MG,	Rel.	Min.	Marco	Aurélio,	julgado	em	18/2/2020	(Info	
967).	 STF.	 1ª	 Turma.	 HC	 166385/MG,	 Rel.	 Min.	 Marco	 Aurélio,	
julgado	em	14/4/2020	(Info	973).	STF.	2ª	Turma.	HC	144309	AgR,	
Rel.	Min.	Ricardo	Lewandowski,	julgado	em	19/11/2018.	
	
	
A	 existência	 de	 denúncia	 anônima	 da	 prática	 de	 tráfico	 de	
drogas	somada	à	fuga	do	acusado	ao	avistar	a	polícia,	por	si	sós,	
não	 configuram	 fundadas	 razões	 a	 autorizar	 o	 ingresso	
policial	no	domicílio	do	acusado	sem	o	seu	consentimento	ou	

 
1Fonte: Buscador Dizer o Direito. Excelente forma de pesquisa direcionada. 
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sem	determinação	 judicial.	 STJ.	 5ª	 Turma.	 RHC	 89853-SP,	 Rel.	
Min.	 Ribeiro	 Dantas,	 julgado	 em	 18/02/2020	 (Info	 666).	 STJ.	 6ª	
Turma.	 RHC	 83501-SP,	 Rel.	 Min.	 Nefi	 Cordeiro,	 julgado	 em	
06/03/2018	(Info	623).	
	
	
A	previsão	da	redução	de	pena	contida	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	nº	
11.343/2006	 tem	 como	 fundamento	 distinguir	 o	 traficante	
contumaz	e	profissional	daquele	iniciante	na	vida	criminosa,	bem	
como	do	que	se	aventura	na	vida	da	traficância	por	motivos	que,	
por	vezes,	confundem-se	com	a	sua	própria	sobrevivência	e/ou	de	
sua	família.	Assim,	para	legitimar	a	não	aplicação	do	redutor	é	
essencial	 a	 fundamentação	 corroborada	 em	 elementos	
capazes	 de	 afastar	 um	 dos	 requisitos	 legais,	 sob	 pena	 de	
desrespeito	 ao	 princípio	 da	 individualização	 da	 pena	 e	 de	
fundamentação	 das	 decisões	 judiciais.	 Desse	 modo,	 a	
habitualidade	 e	 o	 pertencimento	 a	 organizações	 criminosas	
deverão	ser	comprovados,	não	valendo	a	simples	presunção.	
Não	havendo	prova	nesse	sentido,	o	condenado	fará	jus	à	redução	
de	 pena.	 Em	 outras	 palavras,	 militará	 em	 favor	 do	 réu	 a	
presunção	de	que	é	primário	e	de	bons	antecedentes	e	de	que	
não	 se	 dedica	 a	 atividades	 criminosas	 nem	 integra	
organização	 criminosa.	 O	 ônus	 de	 provar	 o	 contrário	 é	 do	
Ministério	 Público.	 Assim,	 o	 STF	 considerou	 preenchidas	 as	
condições	da	aplicação	da	redução	de	pena,	por	se	estar	diante	de	
ré	 primária,	 com	 bons	 antecedentes	 e	 sem	 indicação	 de	
pertencimento	a	organização	criminosa.	STF.	2ª	Turma.	HC	154694	
AgR/SP,	 rel.	 orig.	 Min.	 Edson	 Fachin,	 red.	 p/	 o	 ac.	 Min.	 Gilmar	
Mendes,	julgado	em	4/2/2020	(Info	965).	
	
	
(…)	 3.	 O	 inciso	 III	 do	 art.	 40	 da	 Lei	 n.	 11.343/062	 não	 faz	 a	
exigência	 de	 que	 as	 drogas,	 objeto	 do	 crime,	 efetivamente	
passem	por	dentro	dos	locais	que	se	busca	dar	maior	proteção,	
mas	apenas	que	cometimento	dos	crimes	tenha	ocorrido	em	

 
2Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, 

se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos 
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se 
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em 
transportes públicos; 
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seu	interior.	4.	Habeas	corpus	não	conhecido.	Ordem	concedida,	
de	ofício,	para	reformular	a	pena	aplicada	a	um	dos	pacientes.	(HC	
440.888/MS,	 Rel.	 Ministro	 JOEL	 ILAN	 PACIORNIK,	 QUINTA	
TURMA,	julgado	em	15/10/2019,	DJe	18/10/2019)	
	
	
Não	tendo	a	autoridade	policial	permissão	do	titular	da	linha	
telefônica,	ou	mesmo	da	Justiça,	para	ler	mensagens	nem	para	
atender	ao	telefone	móvel	da	pessoa	sob	investigação	e	travar	
conversa	por	meio	do	aparelho	com	qualquer	interlocutor	que	
seja	se	passando	por	seu	dono,	a	prova	obtida	dessa	maneira	
arbitrária	 é	 ilícita.	 No	 caso	 concreto,	 o	 policial	 atendeu	 ao	
telefone	do	condutor,	sem	autorização	para	tanto,	e	passou-se	
por	 ele	 para	 fazer	 a	 negociação	 de	 drogas	 e	 provocar	 o	
flagrante.	 Esse	 policial	 também	 obteve	 acesso,	 sem	 autorização	
pessoal	nem	judicial,	aos	dados	do	aparelho	de	telefonia	móvel	em	
questão,	 lendo	as	mensagens.	 STJ.	6ª	Turma.	HC	511484-RS,	Rel.	
Min.	Sebastião	Reis	Júnior,	julgado	em	15/08/2019	(Info	655).	
	
	
Não	é	possível	a	 fixação	de	regime	de	cumprimento	de	pena	
fechado	ou	semiaberto	para	crime	de	 tráfico	privilegiado	de	
drogas	 sem	 a	 devida	 justificação.	 Não	 se	 admite	 a	 fixação	
automática	do	regime	fechado	ou	semiaberto	pelo	simples	fato	de	
ser	 tráfico	 de	 drogas.	Não	 se	 admite,	 portanto,	 que	 o	 regime	
semiaberto	 tenha	 sido	 fixado	 utilizando-se	 como	 único	
fundamento	 o	 fato	 de	 ser	 crime	 de	 tráfico,	 não	 obstante	 se	
tratar	de	tráfico	privilegiado	e	ser	o	réu	primário,	com	bons	
antecedentes.	A	gravidade	em	abstrato	do	crime	não	constitui	
motivação	 idônea	 para	 justificar	 a	 fixação	 do	 regime	 mais	
gravoso.	 STF.	 1ª	 Turma.	 HC	 163231/SP,	 rel.	 orig.	 Min.	 Marco	
Aurélio,	 red.	 p/	 o	 ac.	 Min.	 Alexandre	 de	 Moraes,	 julgado	 em	
25/6/2019	(Info	945).	
	
	
Caso	concreto:	o	homem	passava	pela	catraca	de	uma	das	estações	
da	Companhia	Paulista	de	Trens	Metropolitanos	(CPTM)	com	uma	
mochila	 nas	 costas,	 quando	 foi	 abordado	 por	 dois	 agentes	 de	
segurança	privada	da	empresa.	Os	seguranças	acreditavam	que	se	
tratava	 de	 vendedor	 ambulante	 e	 fizeram	 uma	 revista,	 tendo	
encontrado	dois	tabletes	de	maconha	na	mochila	do	passageiro.	O	
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homem	foi	condenado	pelo	TJ/SP	por	tráfico	de	drogas	(art.	33	da	
Lei	nº	11.343/2006).	O	STJ,	contudo,	entendeu	que	a	prova	usada	
na	condenação	foi	ilícita,	considerando	que	obtida	mediante	revista	
pessoal	ilegal	feita	pelos	agentes	da	CPTM.	Segundo	a	CF/88	e	o	
CPP,	 somente	 as	 autoridades	 judiciais,	 policiais	 ou	 seus	
agentes	estão	autorizados	a	realizarem	a	busca	domiciliar	ou	
pessoal.	 Diante	 disso,	 a	 5ª	 Turma	 do	 STJ	 concedeu	 habeas	
corpus	para	absolver	e	mandar	soltar	um	homem	acusado	de	
tráfico	de	drogas	e	condenado	pelo	Tribunal	de	Justiça	de	São	
Paulo	com	base	em	prova	recolhida	em	revista	pessoal	 feita	
por	agentes	de	segurança	privada	da	Companhia	Paulista	de	
Trens	Metropolitanos	(CPTM).	STJ.	5ª	Turma.	HC	470937/SP,	Rel.	
Min.	Joel	Ilan	Paciornik,	julgado	em	04/06/2019	(Info	651).	
	
	
Situação	concreta:	durante	uma	investigação	para	apurar	tráfico	de	
drogas,	o	juiz	da	vara	criminal	decretou	a	interceptação	telefônica	
dos	suspeitos.	Durante	os	diálogos,	constatou-se	a	participação	de	
um	militar.	O	militar	 foi,	 então,	denunciado	na	 Justiça	Militar.	Os	
diálogos	interceptados	foram	juntados	aos	autos	do	processo	penal	
militar	como	prova	emprestada,	oriundos	da	vara	criminal.	Ocorre	
que	 o	 juiz	 da	 vara	 criminal	 não	 remeteu	 à	 Justiça	 Militar	 a	
integralidade	 dos	 áudios,	mas	 apenas	 os	 trechos	 em	 que	 se	
entendia	que	havia	a	participação	do	militar.	O	 STJ	 entendeu	
que	 esse	 procedimento	 não	 foi	 correto.	 Isso	 porque	 “quebra	 da	
cadeia	 de	 custódia	 da	 prova”.	 A	 cadeia	 de	 custódia	 da	 prova	
consiste	no	caminho	que	deve	ser	percorrido	pela	prova	até	a	sua	
análise	 pelo	magistrado,	 sendo	 certo	 que	 qualquer	 interferência	
indevida	 durante	 esse	 trâmite	 processual	 pode	 resultar	 na	 sua	
imprestabilidade	 (RHC	 77.836/PA,	 Rel.	 Min.	 Ribeiro	 Dantas,	
julgado	 em	 05/02/2019).	 A	 defesa	 deve	 ter	 acesso	 à	
integralidade	 das	 conversas	 advindas	 nos	 autos	 de	 forma	
emprestada,	 sendo	 inadmissível	 que	 as	 autoridades	 de	
persecução	 façam	 a	 seleção	 dos	 trechos	 que	 ficarão	 no	
processo	 e	 daqueles	 que	 serão	 extraídos.	 A	 apresentação	 de	
somente	parcela	dos	áudios,	cuja	filtragem	foi	feita	sem	a	presença	
do	defensor,	acarreta	ofensa	ao	princípio	da	paridade	de	armas	e	
ao	direito	à	prova,	porquanto	a	pertinência	do	acervo	probatório	
não	pode	ser	realizada	apenas	pela	acusação,	na	medida	em	
que	 gera	 vantagem	 desarrazoada	 em	 detrimento	 da	 defesa.	
STJ.	6ª	Turma.	REsp	1.795.341-RS,	Rel.	Min.	Nefi	Cordeiro,	julgado	
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em	07/05/2019	(Info	648).	Obs:	vale	ressaltar	que	o	caso	acima	
explicado	 trata	 sobre	 falta	 de	 acesso	 à	 integralidade	 da	
interceptação	 telefônica	 e	 não	 sobre	 falta	 de	 transcrição	 ou	
degravação	integral	das	conversas	obtidas.	O	entendimento	da	
jurisprudência	do	STF	e	do	STJ	é	o	de	que	não	é	obrigatória	a	
transcrição	 integral	 do	 conteúdo	 das	 interceptações	
telefônicas.	Isso	não	foi	alterado	pelo	julgado	acima,	que	trata	
sobre	hipótese	diferente.	
	
	
Súmula	 630-STJ:	 A	 incidência	 da	 atenuante	 da	 confissão	
espontânea	no	crime	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes	exige	o	
reconhecimento	da	traficância	pelo	acusado,	não	bastando	a	
mera	 admissão	 da	 posse	 ou	 propriedade	 para	 uso	 próprio.	
Aprovada	em	24/04/2019.	
	
	
Determinado	 policial	 militar	 foi	 designado	 para	 participar,	 nas	
ruas,	à	paisana,	de	passeatas	e	manifestações,	a	fim	de	coletar	dados	
para	 subsidiar	 a	 Força	 Nacional	 de	 Segurança	 em	 atuação	
estratégica	 diante	 dos	 movimentos	 sociais	 e	 dos	 protestos	
ocorridos	 no	 Brasil	 em	 2014.	 Para	 essa	 atividade,	 não	 se	 exigia	
prévia	autorização	judicial.	No	curso	de	sua	atividade	originária,	o	
referido	 policial,	 percebendo	 que	 algumas	 pessoas	 estavam	 se	
reunindo	para	planejar	a	prática	de	crimes,	aproximou-se	desses	
suspeitos,	 ganhou	 a	 sua	 confiança	 e	 infiltrou-se	 no	 grupo	
participando	das	conversas	virtuais	e	das	reuniões	presenciais	dos	
envolvidos.	 Assim,	 o	 policial	 ultrapassou	 os	 limites	 da	 sua	
atribuição	original	e	passou	a	agir	como	agente	infiltrado.	Ocorre	
que	 a	 infiltração	 de	 agentes	 somente	 pode	 acontecer	 após	
prévia	 autorização	 judicial,	 o	 que	não	 havia	 no	 caso.	Diante	
disso,	 o	 STF	 declarou	 a	 ilicitude	 e	 determinou	 o	
desentranhamento	 da	 infiltração	 realizada	 pelo	 policial	
militar	e	dos	depoimentos	por	ele	prestados	em	sede	policial	
e	em	juízo,	nos	termos	do	art.	157,	§	3º,	do	CPP.	STF.	2ª	Turma.	
HC	 147837/RJ,	 Rel.	Min.	 Gilmar	Mendes,	 julgado	 em	 26/2/2019	
(Info	932).	
	
	
A	ausência	de	apreensão	da	droga	não	torna	a	conduta	atípica	
se	existirem	outros	elementos	de	prova	aptos	a	comprovarem	
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o	crime	de	tráfico.	STJ.	6ª	Turma.	HC	131455-MT,	Rel.	Min.	Maria	
Thereza	de	Assis	Moura,	julgado	em	2/8/2012.	A	materialidade	do	
crime	 de	 tráfico	 de	 entorpecentes	 pode	 ser	 atestada	 por	 outros	
meios	idôneos	existentes	nos	autos	quando	não	houve	apreensão	
da	droga	e	não	foi	possível	realizar	o	exame	pericial,	especialmente	
se	encontrado	entorpecentes	com	outros	corréus	ou	integrantes	da	
organização	 criminosa.	 STJ.	 5ª	 Turma.	 AgRg	 no	 AREsp	
1116262/GO,	Rel.	Min.	Jorge	Mussi,	julgado	em	06/11/2018.	
	
	
Deve	 ser	 concedida	 a	 liberdade	 provisória	 a	 réu	 primário	 preso	
preventivamente	sob	a	imputação	de	tráfico	de	drogas	por	ter	
sido	encontrado	com	887,89	gramas	de	maconha	e	R$	1.730,00.	
O	 STF	 considerou	 genéricas	 as	 razões	da	 segregação	 cautelar	do	
réu.	 Além	 disso,	 reconheceu	 como	 de	 pouca	 nocividade	 a	
substância	entorpecente	apreendida	(maconha).	Reputou	que	
a	 prisão	 de	 jovens	 pelo	 tráfico	 de	 pequena	 quantidade	 de	
maconha	é	mais	gravosa	do	que	a	eventual	permanência	em	
liberdade,	pois	serão	fatalmente	cooptados	ou	contaminados	
por	 uma	 criminalidade	 mais	 grave	 ao	 ingressarem	 no	
ambiente	 carcerário.	 STF.	 1ª	 Turma.	 HC	 140379/RJ,	 Rel.	 Min.	
Marco	 Aurélio,	 red.	 p/	 o	 ac.	 Min.	 Roberto	 Barroso,	 julgado	 em	
23/10/2018	(Info	921).	
	
	
Não	configura	 crime	a	 importação	de	pequena	quantidade	de	
sementes	de	maconha.	STF.	2ª	Turma.	HC	144161/SP,	Rel.	Min.	
Gilmar	Mendes,	julgado	em	11/9/2018	(Info	915).	
	
	
Súmula	607-STJ:	A	majorante	do	 tráfico	 transnacional	 de	drogas	
(art.	 40,	 I,	 da	Lei	nº	11.343/20063)	 configura-se	 com	a	prova	da	
destinação	 internacional	das	drogas,	ainda	que	não	consumada	a	
transposição	 de	 fronteiras.	 STJ.	 3ª	 Seção.	 Aprovada	 em	
11/04/2018,	DJe	17/04/2018.	
	
	
A	 prática	 do	 delito	 de	 tráfico	 de	 drogas	 nas	 proximidades	 de	

 
3Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, 

se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias 
do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; 
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estabelecimentos	de	ensino	(art.	40,	III,	da	Lei	11.343/06)	enseja	a	
aplicação	 da	 majorante,	 sendo	 desnecessária	 a	 prova	 de	 que	 o	
ilícito	 visava	 atingir	 os	 frequentadores	 desse	 local.	 Para	 a	
incidência	 da	majorante	 prevista	 no	 art.	 40,	 inciso	 III,	 da	 Lei	 nº	
11.343/2006	 é	 desnecessária	 a	 efetiva	 comprovação	 de	 que	 a	
mercancia	tinha	por	objetivo	atingir	os	estudantes,	sendo	suficiente	
que	a	prática	ilícita	tenha	ocorrido	em	locais	próximos,	ou	seja,	nas	
imediações	 de	 tais	 estabelecimentos,	 diante	 da	 exposição	 de	
pessoas	ao	risco	inerente	à	atividade	criminosa	da	narcotraficância.	
STJ.	6ª	Turma.	AgRg	no	REsp	1558551/MG,	Rel.	Min.	Nefi	Cordeiro,	
julgado	 em	 12/09/2017.	 STJ.	 6ª	 Turma.	 HC	 359088/SP.	 Maria	
Thereza	 de	 Assis	Moura,	 julgado	 em	 04/10/2016.	 Não	 incide	 a	
causa	de	aumento	de	pena	prevista	no	art.	40,	inciso	III,	da	Lei	
nº	11.343/2006,	se	a	prática	de	narcotraficância	ocorrer	em	
dia	 e	 horário	 em	 que	 não	 facilite	 a	 prática	 criminosa	 e	 a	
disseminação	 de	 drogas	 em	 área	 de	 maior	 aglomeração	 de	
pessoas.	Ex:	se	o	tráfico	de	drogas	é	praticado	no	domingo	de	
madrugada,	dia	e	horário	em	que	o	estabelecimento	de	ensino	
não	estava	funcionando,	não	deve	incidir	a	majorante.	STJ.	6ª	
Turma.	REsp	1719792-MG,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	Assis	Moura,	
julgado	em	13/03/2018	(Info	622).	
	
	
Súmula	587-STJ:	Para	a	incidência	da	majorante	prevista	no	artigo	
40,	V,	da	Lei	11.343/06,	é	desnecessária	a	efetiva	transposição	
de	 fronteiras	 entre	 estados	da	 federação,	 sendo	 suficiente	 a	
demonstração	 inequívoca	 da	 intenção	 de	 realizar	 o	 tráfico	
interestadual.	 Aprovada	 em	 13/09/2017,	 DJe	 18/09/2017.	
Importante.	
	
	
O	réu	estava	sendo	investigado	pela	prática	do	crime	de	tráfico	de	
drogas.	 Presentes	 os	 requisitos	 constitucionais	 e	 legais,	 o	 juiz	
autorizou	a	interceptação	telefônica	para	apurar	o	tráfico.	Por	meio	
dos	 diálogos,	 descobriu-se	 que	 o	 acusado	 foi	 o	 autor	 de	 um	
homicídio.	 A	 prova	 obtida	 a	 respeito	 da	 prática	 do	 homicídio	 é	
LÍCITA,	 mesmo	 a	 interceptação	 telefônica	 tendo	 sido	 decretada	
para	 investigar	 outro	 delito	 que	 não	 tinha	 relação	 com	 o	 crime	
contra	 a	 vida.	 Na	 presente	 situação,	 tem-se	 aquilo	 que	 o	 Min.	
Alexandre	 de	 Moraes	 chamou	 de	 “crime	 achado”,	 ou	 seja,	 uma	
infração	penal	desconhecida	e	não	investigada	até	o	momento	em	
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que,	apurando-se	outro	fato,	descobriu-se	esse	novo	delito.	Para	o	
Min.	Alexandre	de	Moraes,	a	prova	é	considerada	lícita,	mesmo	que	
o	“crime	achado”	não	tenha	relação	(não	seja	conexo)	com	o	delito	
que	estava	sendo	investigado,	desde	que	tenham	sido	respeitados	
os	requisitos	constitucionais	e	legais	e	desde	que	não	tenha	havido	
desvio	de	finalidade	ou	fraude.	STF.	1ª	Turma.HC	129678/SP,	rel.	
orig.	Min.	Marco	Aurélio,	red.	p/	o	ac.	Min.	Alexandre	de	Moraes,	
julgado	em	13/6/2017	(Info	869).	
	
	
Segundo	o	entendimento	que	prevalece	no	STF	é	possível	aplicar	o	
§	4º	do	art.	33	da	LD	às	“mulas”.	STF.	1ª	Turma.	RHC	118008/SP,	
rel.	Min.	Rosa	Weber,	 julgado	 em	24/9/2013	 (Info	721).	 STF.	 1ª	
Turma.	 HC	 124107/SP,	 Rel.	 Min.	 Dias	 Toffoli,	 julgado	 em	
4/11/2014	(Info	766).	STJ.	5ª	Turma.	AgRg	no	AREsp	606431/SP,	
Rel.	Min.	Ribeiro	Dantas,	julgado	em	01/06/2017.	
	
	
É	 possível	 o	 confisco	 de	 todo	 e	 qualquer	 bem	 de	 valor	
econômico	apreendido	em	decorrência	do	 tráfico	de	drogas,	
sem	a	necessidade	de	se	perquirir	a	habitualidade,	reiteração	
do	 uso	 do	 bem	 para	 tal	 finalidade,	 a	 sua	 modificação	 para	
dificultar	a	descoberta	do	local	do	acondicionamento	da	droga	
ou	 qualquer	 outro	 requisito	 além	 daqueles	 previstos	
expressamente	no	art.	243,	parágrafo	único,	da	Constituição	
Federal.	STF.	Plenário.	RE	638491/PR,	Rel.	Min.	Luiz	Fux,	julgado	
em	17/5/2017	(repercussão	geral)	(Info	865).	
	
O	ingresso	regular	da	polícia	no	domicílio,	sem	autorização	judicial,	
em	caso	de	flagrante	delito,	para	que	seja	válido,	necessita	que	haja	
fundadas	razões	(justa	causa)	que	sinalizem	a	ocorrência	de	crime	
no	 interior	 da	 residência.	 A	mera	 intuição	 acerca	 de	 eventual	
traficância	praticada	pelo	agente,	embora	pudesse	autorizar	
abordagem	 policial,	 em	 via	 pública,	 para	 averiguação,	 não	
configura,	por	si	só,	justa	causa	a	autorizar	o	ingresso	em	seu	
domicílio,	 sem	 o	 seu	 consentimento	 e	 sem	 determinação	
judicial.	 STJ.	 6ª	 Turma.	 REsp	 1574681-RS,	 Rel.	 Min.	 Rogério	
Schietti	Cruz,	julgado	em	20/4/2017	(Info	606).	
	
É	possível	aplicar	o	§	4º	do	art.	33	da	LD	às	“mulas”.	O	fato	de	o	
agente	 transportar	 droga,	 por	 si	 só,	 não	 é	 suficiente	 para	
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afirmar	 que	 ele	 integre	 a	 organização	 criminosa.	 A	 simples	
condição	de	“mula”	não	induz	automaticamente	à	conclusão	de	que	
o	 agente	 integre	 organização	 criminosa,	 sendo	 imprescindível,	
para	 tanto,	 prova	 inequívoca	 do	 seu	 envolvimento	 estável	 e	
permanente	 com	o	 grupo	 criminoso.	 Portanto,	a	 exclusão	 da	
causa	de	diminuição	de	pena	prevista	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	
nº	 11.343/2006	 somente	 se	 justifica	 quando	 indicados	
expressamente	 os	 fatos	 concretos	 que	 comprovem	 que	 a	
“mula”	 integra	 a	 organização	 criminosa.	 STF.	 1ª	 Turma.	 HC	
124107,	 Rel.	 Min.	 Dias	 Toffoli,	 julgado	 em	 04/11/2014.	 STF.	 2ª	
Turma.	 HC	 131795,	 Rel.	 Min.	 Teori	 Zavascki,	 julgado	 em	
03/05/2016.	 STJ.	 5ª	 Turma.	 HC	 387.077-SP,	 Rel.	 Min.	 Ribeiro	
Dantas,	 julgado	em	6/4/2017	(Info	602).	STJ.	6ª	Turma.	AgRg	no	
AREsp	 1052075/SP,	 Rel.	 Min.	 Sebastião	 Reis	 Júnior,	 julgado	 em	
27/06/2017.	
	
O	condenado	não	reincidente,	cuja	pena	seja	superior	a	4	anos	e	não	
exceda	 a	 8	 anos,	 tem	 o	 direito	 de	 cumprir	 a	 pena	 corporal	 em	
regime	semiaberto	(art.	33,	§	2°,	b,	do	CP),	caso	as	circunstâncias	
judiciais	do	art.	59	 lhe	 forem	 favoráveis.	Obs:	não	 importa	que	a	
condenação	 tenha	 sido	 por	 tráfico	 de	 drogas.	 A	 imposição	 de	
regime	 de	 cumprimento	 de	 pena	 mais	 gravoso	 deve	 ser	
fundamentada,	 atendendo	 à	 culpabilidade,	 aos	 antecedentes,	 à	
conduta	 social,	 à	 personalidade	 do	 agente,	 aos	 motivos,	 às	
circunstâncias	 e	 consequências	 do	 crime,	 bem	 como	 ao	
comportamento	 da	 vítima	 (art.	 33,	 §	 3°,	 do	 CP)	 A	 gravidade	 em	
abstrato	do	crime	não	constitui	motivação	idônea	para	justificar	a	
fixação	do	 regime	mais	gravoso.	 STF.	2ª	Turma.	HC	140441/MG,	
Rel.	Min.	Ricardo	Lewandowski,	julgado	em	28/3/2017	(Info	859).	
	
	
Se	o	agente	vende	a	droga	nas	imediações	de	um	presídio,	mas	o	
comprador	 não	 era	 um	 dos	 detentos	 nem	 qualquer	 pessoa	 que	
estava	frequentando	o	presídio,	ainda	assim	deverá	incidir	a	causa	
de	aumento	do	art.	40,	III,	da	Lei	nº	11.343/2006?	SIM.	A	aplicação	
da	causa	de	aumento	prevista	no	art.	40,	III,	da	Lei	nº	11.343/2006	
se	 justifica	 quando	 constatada	 a	 comercialização	 de	 drogas	 nas	
dependências	ou	imediações	de	estabelecimentos	prisionais,	sendo	
irrelevante	 se	 o	 agente	 infrator	 visa	 ou	 não	 aos	 frequentadores	
daquele	 local.	 Assim,	 se	 o	 tráfico	 de	 drogas	 ocorrer	 nas	
imediações	de	um	estabelecimento	prisional,	incidirá	a	causa	
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de	 aumento,	 não	 importando	 quem	 seja	 o	 comprador	 do	
entorpecente.	 STF.	 2ª	 Turma.	 HC	 138944/SC,	 Rel.	 Min.	 Dias	
Toffoli,	julgado	em	21/3/2017	(Info	858).	
	
O	chamado	"tráfico	privilegiado",	previsto	no	§	4º	do	art.	33	da	
Lei	nº	11.343/2006	(Lei	de	Drogas),	não	deve	ser	considerado	
crime	equiparado	a	hediondo.	STF.	Plenário.	HC	118533/MS,	Rel.	
Min.	 Cármen	 Lúcia,	 julgado	 em	 23/6/2016	 (Info	 831).	 O	 tráfico	
ilícito	de	drogas	na	sua	forma	privilegiada	(art.	33,	§	4º,	da	Lei	nº	
11.343/2006)	 não	 é	 crime	 equiparado	 a	 hediondo	 e,	 por	
conseguinte,	 deve	 ser	 cancelado	 o	 Enunciado	 512	 da	 Súmula	 do	
Superior	Tribunal	de	Justiça.	STJ.	3ª	Seção.	Pet	11796-DF,	Rel.	Min.	
Maria	Thereza	de	Assis	Moura,	 julgado	em	23/11/2016	(recurso	
repetitivo)	(Info	595).	O	que	dizia	a	Súmula	512-STJ:	"A	aplicação	
da	causa	de	diminuição	de	pena	prevista	no	art.	33,	§	4º,	da	Lei	n.	
11.343/2006	não	afasta	a	hediondez	do	crime	de	tráfico	de	drogas."	
Pacote	anticrime	Em	2019,	foi	editada	a	Lei	nº	13.964/2019,	que	
acrescentou	o	§	5º	ao	art.	112	da	LEP	positivando	o	entendimento	
acima	 exposto:	 Art.	 112	 (...)	 §	 5º	 Não	 se	 considera	 hediondo	 ou	
equiparado,	para	os	fins	deste	artigo,	o	crime	de	tráfico	de	drogas	
previsto	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	nº	11.343,	de	23	de	agosto	de	
2006.	
	
ATENÇÃO:	Recentemente,	a	Lei	n.º	13.964/19	deixou	expresso	no	
art.	 112	 da	 LEP	 que:	 “§	 5º	 Não	 se	 considera	 hediondo	 ou	
equiparado,	para	os	fins	deste	artigo,	o	crime	de	tráfico	de	drogas	
previsto	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	nº	11.343,	de	23	de	agosto	de	
2006.”	Chancela-se	definitivamente	no	ordenamento	jurídico	o	que	
já	dizia	a	LEP.	
	
	
	
Caso	o	delito	praticado	pelo	agente	e	pelo	menor	de	18	anos	não	
esteja	previsto	nos	arts.	33	a	37	da	Lei	de	Drogas,	o	réu	responderá	
pelo	crime	praticado	e	 também	pelo	delito	do	art.	244-B	do	ECA	
(corrupção	de	menores).	Caso	o	delito	praticado	pelo	agente	e	
pelo	menor	de	18	anos	seja	o	art.	33,	34,	35,	36	ou	37	da	Lei	nº	
11.343/2006:	 ele	 responderá	 apenas	 pelo	 crime	 da	 Lei	 de	
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Drogas	com	a	causa	de	aumento	de	pena	do	art.	40,	VI4.	Não	
será	 punido	 pelo	 art.	 244-B	 do	 ECA	 para	 evitar	 bis	 in	 idem.	 Na	
hipótese	de	o	delito	praticado	pelo	agente	e	pelo	menor	de	18	anos	
não	estar	previsto	nos	arts.	33	a	37	da	Lei	de	Drogas,	o	réu	poderá	
ser	condenado	pelo	crime	de	corrupção	de	menores,	porém,	se	a	
conduta	estiver	tipificada	em	um	desses	artigos	(33	a	37),	não	
será	 possível	 a	 condenação	por	 aquele	 delito,	mas	 apenas	 a	
majoração	 da	 sua	 pena	 com	 base	 no	 art.	 40,	 VI,	 da	 Lei	 nº	
11.343/2006.	 STJ.	 6ª	 Turma.	 REsp	 1622781-MT,	 Rel.	 Min.	
Sebastião	Reis	Júnior,	julgado	em	22/11/2016	(Info	595).	
	
	
Nos	casos	em	que	ocorre	a	apreensão	da	droga,	o	laudo	toxicológico	
definitivo	é,	em	regra,	imprescindível	para	a	condenação	pelo	crime	
de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes,	sob	pena	de	se	ter	por	incerta	a	
materialidade	do	delito	e,	por	conseguinte,	ensejar	a	absolvição	do	
acusado.	 Em	 situações	 excepcionais,	 admite-se	 que	 a	
comprovação	 da	materialidade	 do	 crime	 possa	 ser	 efetuada	
por	 meio	 do	 laudo	 de	 constatação	 provisório,	 quando	 ele	
permita	grau	de	certeza	idêntico	ao	do	laudo	definitivo,	pois	
elaborado	 por	 perito	 oficial,	 em	 procedimento	 e	 com	
conclusões	equivalentes.	STJ.	3ª	Seção.	EREsp	1544057/RJ,	Rel.	
Min.	Reynaldo	Soares	da	Fonseca,	julgado	em	26/10/2016.	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
4Art. 40 (…) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, 

por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 
determinação; 
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MATERIAL	COMPLEMENTAR	PC/PR	

DELEGADO	
	
1- LEI	DROGAS	N.	11.343/2006	
	
	
	
LEI	DROGAS	N.	11.343/2006	
	
1.	INTRODUÇÃO	

	
A	Lei	n.	11.343,	sancionada	em	23	de	agosto	de	2006,	é	a	atual	Lei	

de	 Drogas.	 Referido	 diploma	 legal	 institui	 o	 Sistema	 Nacional	 de	
Políticas	Públicas	sobre	Drogas	–	Sisnad	 e	prescreve	medidas	para	
prevenção	 do	 uso	 indevido,	 atenção	 e	 reinserção	 de	 usuários	 e	
dependentes	 de	 drogas,	 e	 estabelece	 normas	 para	 a	 repressão	 à	
produção	 não	 autorizada	 e	 ao	 tráfico	 ilícito,	 além	 de	 definir	 os	
respectivos	 ilícitos	 penais	 e	 regulamentar	 o	 procedimento	 para	 a	 sua	
apuração.	As	Leis	ns.	6.368/76	e	10.409/2002,	que	tratavam	do	tema,	
foram	expressamente	revogadas.	

	
	

No	âmbito	criminal,	as	PRINCIPAIS	
INOVAÇÕES	foram	

O	tratamento	diferenciado	em	relação	ao	
USUÁRIO;	

A	tipificação	de	crime	específico	para	a	
cessão	de	pequena	quantia	de	droga	para	

consumo	conjunto;	
O	agravamento	da	pena	do	tráfico,	a	

criação	da	figura	do	TRÁFICO	
PRIVILEGIADO;	

A	tipificação	do	crime	de	FINANCIAMENTO	
ao	tráfico;	

A	regulamentação	de	NOVO	RITO	
PROCESSUAL.	

	
	
2.	DOS	CRIMES	E	DAS	PENAS	
	
2.1.	PORTE	E	CULTIVO	PARA	CONSUMO	PRÓPRIO	
	



 

53 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 

98267-5493 

Art.	 28.	 Quem	 adquirir,	 guardar,	 tiver	 em	 depósito,	 transportar	 ou	
trouxer	consigo,	para	consumo	pessoal,	drogas	sem	autorização	ou	em	
desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar	será	submetido	às	
seguintes	penas:	
I	–	ADVERTÊNCIA	sobre	os	efeitos	das	drogas;	
II	–	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS	à	comunidade;	
III	 –	MEDIDA	 EDUCATIVA	 de	 comparecimento	 a	 programa	 ou	 curso	
educativo.	
§	1º	Às	mesmas	medidas	submete-se	quem,	para	seu	consumo	pessoal,	
semeia,	 cultiva	 ou	 colhe	 plantas	 destinadas	 à	 preparação	 de	 pequena	
quantidade	de	substância	ou	produto	capaz	de	causar	dependência	física	
ou	psíquica.	

	
2.1.1.	OBJETIVIDADE	JURÍDICA:	A	saúde	pública.	
	
2.1.2.	 NATUREZA	 JURÍDICA:	 A	 Lei,	 ao	 tratar	 do	 tema,	 classificou	 a	
conduta	 como	 crime.	 O	 próprio	 procedimento	 estabelecido,	 junto	 ao	
Juizado	Especial	Criminal,	também	leva	a	essa	conclusão.	Além	disso,	ao	
tratar	 da	 prescrição	 dessa	 modalidade	 de	 infração	 penal,	 o	 art.	 30	
determina	 que	 se	 apliquem	 as	 regras	 do	 art.	 107	 do	 Código	 Penal,	
reforçando,	portanto,	a	condição	de	crime.	

	
	
	
Não	 é	 possível	 aceitar	 a	 tese	 de	 que	 o	 fato	 não	 é	 mais	

considerado	 infração	 penal,	 apenas	 porque	 a	 Lei	 não	 prevê	 pena	
privativa	 de	 liberdade	 em	 abstrato,	 com	 base	 no	 art.	 1º	 da	 Lei	 de	
Introdução	ao	Código	Penal,	que	estabelece	que	são	considerados	crimes	
os	fatos	ilícitos	a	que	a	lei	comine	pena	de	reclusão	ou	detenção.		

	
Com	 efeito,	 a	 finalidade	 desse	 dispositivo	 era	 apenas	 a	 de	

diferenciar	 crimes	 e	 contravenções	 por	 ocasião	 da	 entrada	 em	 vigor	
concomitante	do	Código	Penal	e	da	Lei	das	Contravenções	Penais,	em	1º	
de	 janeiro	 de	 1942.	 O	 dispositivo,	 porém,	 não	 tem	 força	 de	 norma	
constitucional	e	pode,	portanto,	sofrer	restrições	por	novas	 leis,	como	
ocorre	no	caso	em	análise.	

	
A	propósito	do	tema,	decidiu	o	Supremo	Tribunal	Federal	que	

o	 fato	 efetivamente	 constitui	 crime.	 A	 conduta	 foi	 “despenalizada”,	
mas	não	ocorreu	a	abolitio	criminis,	senão	vejamos:	

	
“I	–	Posse	de	droga	para	consumo	pessoal:	(art.	28	da	L.	11.343/06	

—	nova	lei	de	drogas):	natureza	jurídica	de	crime.	1.	O	art.	1º	da	LICP	–	
que	se	limita	a	estabelecer	um	critério	que	permite	distinguir	quando	se	
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está	diante	de	um	crime	ou	de	uma	contravenção	–	não	obsta	a	que	lei	
ordinária	 superveniente	 adote	outros	 critérios	 gerais	de	distinção,	 ou	
estabeleça	 para	 determinado	 crime	 –	 como	 o	 fez	 o	 art.	 28	 da	 L.	
11.343/06	–	pena	diversa	da	privação	ou	restrição	da	liberdade,	a	qual	
constitui	somente	uma	das	opções	constitucionais	passíveis	de	adoção	
pela	lei	incriminadora	(CF/88,	art.	5º,	XLVI	e	XLVII).	2.	Não	se	pode,	na	
interpretação	da	L.	11.343/06,	partir	de	um	pressuposto	desapreço	do	
legislador	 pelo	 “rigor	 técnico”,	 que	 o	 teria	 levado	 inadvertidamente	 a	
incluir	 as	 infrações	 relativas	 ao	 usuário	 de	 drogas	 em	 um	 capítulo	
denominado	“Dos	Crimes	e	das	Penas”,	só	a	ele	referentes.	(L.	11.343/06,	
Título	III,	Capítulo	III,	arts.	27/30).	3.	Ao	uso	da	expressão	“reincidência”,	
também	não	 se	 pode	 emprestar	 um	 sentido	 “popular”,	 especialmente	
porque,	 em	 linha	 de	 princípio,	 somente	 disposição	 expressa	 em	
contrário	na	L.	11.343/06	afastaria	a	regra	geral	do	C.	Penal	(C.	Penal,	
art.	12).	4.	Soma-se	a	tudo	a	previsão,	como	regra	geral,	ao	processo	de	
infrações	atribuídas	ao	usuário	de	drogas,	do	rito	estabelecido	para	os	
crimes	 de	 menor	 potencial	 ofensivo,	 possibilitando	 até	 mesmo	 a	
proposta	 de	 aplicação	 imediata	 da	 pena	 de	 que	 trata	 o	 art.	 76	 da	 L.	
9.099/95	 (art.	 48,	 §§	 1º	 e	 5º),	 bem	 como	 a	 disciplina	 da	 prescrição	
segundo	as	regras	do	art.	107	e	seguintes	do	C.	Penal	(L.	11.343,	art.	30).	
6.	Ocorrência,	pois,	de	“despenalização”,	entendida	como	exclusão,	
para	o	tipo,	das	penas	privativas	de	liberdade.	7.	Questão	de	ordem	
resolvida	no	sentido	de	que	a	L.	11.343/06	não	implicou	abolitio	
criminis	(C.	Penal,	art.	107).	II.	Prescrição:	consumação,	à	vista	do	art.	
30	 da	 L.	 11.343/06,	 pelo	 decurso	 de	 mais	 de	 2	 anos	 dos	 fatos,	 sem	
qualquer	 causa	 interruptiva.	 III.	 Recurso	 extraordinário	 julgado	
prejudicado”	(RE	430.105	QO,	Rel.	Min.	Sepúlveda	Pertence,	1ª	Turma,	
julgado	em	13/02/2007,	DJe	004	26/04/2007,	public.	27/04/2007).	

	
	
2.1.3.	CONDUTAS	TÍPICAS	
	

São	incriminadas	CINCO	CONDUTAS:	
a)	ADQUIRIR:	 obter	 a	propriedade,	 a	 título	
oneroso	 ou	 gratuito.	 O	 mais	 comum,	
entretanto,	é	a	compra;	
b)	TRAZER	CONSIGO:	é	sinônimo	de	portar,	
conduzir	pessoalmente	a	droga;	
c)	 GUARDAR	 e	 TER	 EM	 DEPÓSITO:	 é	
manter	a	droga	em	algum	local;	
d)	 TRANSPORTAR:	 conduzir	 de	 um	 local	
para	outro	em	algum	meio	de	transporte.	

	
2.1.4.	ELEMENTO	SUBJETIVO	DO	TIPO	
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O	 art.	 28	 exige	 que	 a	 droga	 seja	 exclusivamente	 para	 uso	 do	

agente	(consumo	próprio).		
	
O	 art.	 33,	 caput,	 também	 descreve	 as	 condutas	 adquirir,	

guardar,	 ter	 em	 depósito,	 transportar	 e	 trazer	 consigo,	
diferenciando-se	do	art.	28,	porque	naquele	a	intenção	do	agente	é	a	
entrega	ao	consumo	de	outrem	(tráfico),	enquanto	neste,	é	o	consumo	
pelo	próprio	agente.	

	
	

De	 acordo	 com	 o	 art.	 28,	 §	 2º,	 para	
determinar	 se	 a	 droga	 destinava-se	 a	
consumo	 pessoal	 ou	 ao	 tráfico,	 o	 juiz	
atenderá	à	
NATUREZA	 e	 à	 QUANTIDADE	 da	
substância	apreendida;		
Ao	 LOCAL	 e	 às	 CONDIÇÕES	 em	 que	 se	
desenvolveu	a	ação;	
Às	 CIRCUNSTÂNCIAS	 SOCIAIS	 e	
PESSOAIS;	
À	 CONDUTA	 e	 aos	 ANTECEDENTES	 do	
agente.		

	
	
Se	o	juiz,	ainda	assim,	ficar	na	dúvida	a	respeito	da	intenção,	deve	

condenar	o	réu	pelo	crime	menos	grave,	ou	seja,	pelo	porte	–	princípio	
do	in	dubio	pro	reo.		

	
De	acordo	com	a	jurisprudência,	o	sujeito	que	tem	a	droga	para	

uso	próprio,	mas	que	acaba	vendendo	parte	dela,	responde	apenas	
pelo	crime	de	tráfico	(o	porte	fica	absorvido).	Igualmente,	o	traficante	
que	 faz	 uso	 de	 pequena	 parte	 do	 entorpecente	 que	 tem	 em	 seu	
poder	só	responde	pelo	tráfico.	
	
2.1.5.	CRIME	DE	PERIGO	ABSTRATO	

	
O	 art.	 28	da	Lei	 de	Drogas	descreve	 crime	de	perigo	presumido,	

abstrato,	pois	pune	o	risco	à	saúde	pública,	representado	por	quem	
detém	o	entorpecente.		
	

Por	essa	razão,	não	importa	a	quantia	da	droga	portada.	Sendo	
constatada	a	existência	do	princípio	ativo,	haverá	crime.		
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Nesse	sentido:	“Conquanto	a	quantidade	de	droga	encontrada	com	
os	Adolescentes	 seja	 ínfima	 –	 em	 torno	 de	 1,05	 g	 (um	 grama	 e	 cinco	
centigramas)	de	maconha	–,	o	ato	infracional	análogo	ao	crime	de	porte	
de	pequena	quantidade	de	droga	para	uso	pessoal,	previsto	no	art.	28	da	
Lei	n.	11.343/2006,	está	caracterizado.	2.	O	entendimento	desta	Corte	
é	no	sentido	de	que	a	pequena	quantidade	de	droga	apreendida	não	
retira	o	potencial	ofensivo	da	conduta,	fazendo	incidir	o	tipo	penal	
previsto	no	art.	28	da	Lei	n.	11.343/2006.	Precedentes.	3.	Agravo	
regimental	desprovido”	 (STJ	—	AREsp	56.002/MG,	Rel.	Min.	Laurita	
Vaz,	5ª	Turma,	julgado	em	01/03/2012,	DJe	15/03/2012);	

	
Entretanto,	 a	 1ª	 Turma	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 em	

precedente	 isolado,	reconheceu	o	princípio	da	 insignificância	 em	
hipótese	em	que	o	acusado	 trazia	 consigo	0,6	g	de	maconha	para	uso	
próprio	(STF	HC	110.475).		

	
2.1.6.	PENA	

	
A	grande	inovação	da	Lei	n.	11.343/2006	foi	deixar	de	prever	pena	

privativa	 de	 liberdade	 para	 o	 crime	 de	 porte	 para	 consumo	 próprio,	
cujas	penas	passaram	a	ser	de	advertência	sobre	os	efeitos	da	droga,	
prestação	 de	 serviços	 à	 comunidade	 e	 medida	 educativa	 de	
comparecimento	a	programa	ou	curso	educativo.		
	

De	acordo	com	o	art.	27,	essas	penas	podem	ser	aplicadas	isolada	
ou	cumulativamente,	bem	como	substituídas,	umas	pelas	outras,	a	
qualquer	tempo,	ouvidos	o	Ministério	Público	e	o	defensor.	

	
As	 penas	 de	 prestação	 de	 serviços	 e	 medida	 educativa	 de	

frequência	 a	 cursos	 serão	 aplicadas	 pelo	prazo	máximo	de	 CINCO	
MESES,	 mas	 em	 caso	 de	 reincidência	 poderão	 ser	 aplicadas	 pelo	
PRAZO	MÁXIMO	DE	DEZ	MESES	(art.	28,	§§	3º	e	4º).	

	
A	 prestação	 de	 serviços	 à	 comunidade	 será	 cumprida	 em	

programas	 comunitários,	 entidades	 educacionais	 ou	 assistenciais,	
hospitais,	estabelecimentos	congêneres,	públicos	ou	privados	sem	fins	
lucrativos,	 que	 se	 ocupem,	 preferencialmente,	 da	 prevenção	 do	
consumo	ou	da	recuperação	de	usuários	e	dependentes	de	drogas	
(art.	28,	§	5º).	

	
	

Para	a	garantia	do	cumprimento	
dessas	MEDIDAS	EDUCATIVAS,	a	que	

injustificadamente	se	recuse	o	
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condenado	a	CUMPRIR,	poderá	o	juiz	
submetê-lo,	sucessivamente,	a:	

I	—	admoestação	verbal;	
II	—	multa.	

	
	
	
	

	
ATENÇÃO:	O	descumprimento	injustificado	do	art.	28,	incs.	I,	II	e	

III	não	pode	ser	punido	com	crime	de	desobediência	(art.	330,	CP).	
Segundo	LIMA	(2020),	“a	própria	Lei	de	Drogas	já	prevê	em	seu	art.	28,	
§6º,	as	consequências	decorrentes	do	descumprimento	de	tais	penas	–	
admoestação	 verbal	 e	 multa,	 sem	 fazer	 qualquer	 ressalva	 acerca	 da	
responsabilização	criminal	pelo	delito	de	desobediência,	como	o	faz,	por	
exemplo	o	art.	219	do	CPP	ao	tratar	da	testemunha	faltosa”.		
	

SE	LIGA	NA	JURIPRUDÊNCIA!!	
	
1)	Segundo	o	STJ	a	condenação	pelo	crime	do	art.	28	da	Lei	

de	Drogas	não	configura	reincidência.	
 
[...].	3.	Consoante	o	posicionamento	firmado	pela	Suprema	Corte,	na	

questão	de	ordem	no	RE	n.	430.105/RJ,	a	conduta	de	porte	de	substância	
entorpecente	 para	 consumo	 próprio,	 prevista	 no	 art.	 28	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006,	 foi	 apenas	 despenalizada	 pela	 nova	 Lei	 de	Drogas,	mas	
não	descriminalizada,	em	outras	palavras,	não	houve	abolitio	criminis.	
Desse	 modo,	 tratando-se	 de	 conduta	 que	 caracteriza	 ilícito	 penal,	 a	
condenação	 anterior	 pelo	 crime	 de	 porte	 de	 entorpecente	 para	 uso	
próprio	 pode	 configurar,	 em	 tese,	 reincidência.	 4.	 Contudo,	 as	
condenações	anteriores	por	contravenções	penais	não	são	aptas	a	gerar	
reincidência,	tendo	em	vista	o	que	dispõe	o	art.	63	do	Código	Penal,	que	
apenas	se	refere	a	crimes	anteriores.	E,	se	as	contravenções	penais,	
puníveis	 com	 pena	 de	 prisão	 simples,	 não	 geram	 reincidência,	
mostra-se	 desproporcional	 o	 delito	 do	 art.	 28	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006	 configurar	 reincidência,	 tendo	 em	 vista	 que	 nem	 é	
punível	com	pena	privativa	de	liberdade.	 [...]	8.	Habeas	corpus	não	
conhecido.	 Ordem	 concedida,	 de	 ofício,	 para	 conceder	 a	 ordem	 para	
redimensionar	a	pena	do	paciente,	fixar	o	regime	aberto	e	substituir	a	
pena	privativa	de	liberdade	por	restritiva	de	direitos.	(HC	453.437/SP,	
Rel.	 Ministro	 REYNALDO	 SOARES	 DA	 FONSECA,	 QUINTA	 TURMA,	
julgado	em	04/10/2018,	DJe	15/10/2018).	
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2)	Em	regra,	as	penas	dos	incisos	II	e	III	só	podem	ser	aplicadas	pelo	
prazo	 máximo	 de	 5	 (cinco)	 meses.	 O	 §	 4º	 prevê	 que:	 “em	 caso	 de	
reincidência,	as	penas	previstas	nos	incisos	II	e	III	do	caput	deste	artigo	
serão	aplicadas	pelo	prazo	máximo	de	10	(dez)	meses”,	

	
A	 reincidência	 de	 que	 trata	 o	 §	 4º	 é	 a	 reincidência	 específica.	

Assim,	se	um	indivíduo	já	condenado	definitivamente	por	roubo,	pratica	
o	crime	do	art.	28,	ele	não	se	enquadra	no	§	4º.	Isso	porque	se	trata	de	
reincidente	genérico.	O	§	4º	ao	falar	de	reincidente,	está	se	referindo	ao	
crime	do	caput	do	art.	28.	STJ.	6ª	Turma.	REsp	1771304-ES,	Rel.	Min.	Nefi	
Cordeiro,	julgado	em	10/12/2019	(Info	662).	

	
O	art.	28	da	Lei	nº	11.343/2006	prevê	o	crime	de	porte	de	drogas	

para	 consumo	 pessoal.	 Art.	 28.	 Quem	 adquirir,	 guardar,	 tiver	 em	
depósito,	transportar	ou	trouxer	consigo,	para	consumo	pessoal,	drogas	
sem	 autorização	 ou	 em	 desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	
regulamentar	será	submetido	às	seguintes	penas:	I	-	advertência	sobre	
os	 efeitos	 das	 drogas;	 II	 -	 prestação	 de	 serviços	 à	 comunidade;	 III	 -	
medida	educativa	de	comparecimento	a	programa	ou	curso	educativo.	
Em	regra,	as	penas	dos	incisos	II	e	III	só	podem	ser	aplicadas	pelo	prazo	
máximo	de	5	meses.	O	§	4º	prevê	que:	“em	caso	de	reincidência,	as	penas	
previstas	 nos	 incisos	 II	 e	 III	 do	 caput	 deste	 artigo	 serão	 aplicadas	
pelo	prazo	máximo	de	10	(dez)	meses.”	A	reincidência	de	que	trata	
o	§	4º	é	a	reincidência	específica.	Assim,	se	um	indivíduo	já	condenado	
definitivamente	 por	 roubo,	 pratica	 o	 crime	 do	 art.	 28,	 ele	 não	 se	
enquadra	no	§	4º.	Isso	porque	se	trata	de	reincidente	genérico.	O	§	4º	ao	
falar	de	reincidente,	está	se	referindo	ao	crime	do	caput	do	art.	28.	STJ.	
6ª	 Turma.	 REsp	 1771304-ES,	 Rel.	 Min.	 Nefi	 Cordeiro,	 julgado	 em	
10/12/2019	(Info	662).	
	
2.1.7.	PRESCRIÇÃO	
	

Segundo	o	art.	30	da	Lei	nº.	11343/06,	 “prescrevem	em	2	(dois)	
anos	a	imposição	e	a	execução	das	penas”.	Essa	disposição	não	vale	para	
os	crimes	que	têm	pena	privativa	de	 liberdade	cominada,	pois,	nesses	
casos,	o	prazo	prescricional	deve	ser	os	ditames	do	CP	(art.	109).	

	
Como	o	crime	do	art.	28	deixou	de	cominar	pena	de	prisão,	daí	a	

importância	do	art.	30,	que	passou	a	prever	o	prazo	prescricional	de	
02	(dois)	anos	para	a	imposição	e	a	execução	da	pena	cominada.		
	
2.2.	TRÁFICO	ILÍCITO	DE	DROGAS	
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Art.	 33,	 caput	 –	 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	cinco	a	quinze	anos	e	pagamento	de	quinhentos	

a	mil	e	quinhentos	dias-multa.	
	
2.2.1.	OBJETIVIDADE	JURÍDICA:	A	saúde	pública,	colocada	em	risco	
pela	disseminação	de	substâncias	que	provocam	dependência	e	expõem	
a	risco	a	saúde	física	e	mental	dos	usuários.	
	
2.2.2.	 SUJEITO	ATIVO:	Pode	 ser	 qualquer	 pessoa.	 Trata-se	 de	 crime	
comum.	A	coautoria	e	a	participação	são	possíveis	em	todas	as	condutas	
descritas	no	tipo	penal.	Se	o	agente	comete	o	crime	prevalecendo-se	de	
função	 pública	 ou	 no	 desempenho	 de	 função	 de	 educação,	 poder	
familiar,	guarda	ou	vigilância,	a	pena	será	aumentada	de	um	sexto	a	dois	
terços	(art.	40,	II),	devido	à	maior	gravidade	da	conduta.	
	
2.2.4.	SUJEITO	PASSIVO:	A	coletividade.	
	
2.2.5.	 CONDUTAS	 TÍPICAS:	 A	 lei	 contém,	 ao	 todo,	 DEZOITO	
CONDUTAS	TÍPICAS:	Importar	consiste	em	fazer	entrar	o	entorpecente	
no	País,	por	via	aérea,	marítima	ou	por	terra.	O	crime	pode	ser	praticado	
até	pelo	correio.	O	delito	consuma-se	no	momento	em	que	a	droga	entra	
no	território	nacional.	Pelo	princípio	da	especialidade,	aplica-se	a	Lei	de	
Drogas,	e	não	o	art.	334	do	Código	Penal	(contrabando	ou	descaminho),	
delito	 que,	 dessa	 forma,	 só	 pune	 a	 importação	 de	 outros	 produtos	
proibidos.	

	
EXPORTAR	é	enviar	o	entorpecente	para	outro	país	por	qualquer	

dos	meios	mencionados.	
	
REMETER	é	deslocar	a	droga	de	um	local	para	outro	do	território	

nacional.	
	
PREPARAR	consiste	em	combinar	substâncias	não	entorpecentes,	

formando	uma	tóxica	pronta	para	o	uso.	
	
PRODUZIR	é	criar.	É	a	preparação	com	capacidade	criativa,	ou	seja,	

que	não	consista	apenas	em	misturar	outras	substâncias.	
	
FABRICAÇÃO	é	a	produção	por	meio	industrial.	
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ADQUIRIR	 é	 comprar,	 obter	 a	 propriedade,	 a	 título	 oneroso	 ou	

gratuito.		
	
Só	 configura	 o	 crime	 de	 tráfico	 se	 a	 pessoa	 adquire	 com	

intenção	de,	posteriormente,	entregar	a	consumo	de	outrem.	Quem	
compra	droga	para	uso	próprio	incide	na	conduta	prevista	no	art.	28	–	
porte	 de	 droga	 para	 consumo	 próprio,	 que	 possui	 pena	 muito	 mais	
branda.	

	
VENDER	é	alienar	mediante	contraprestação	em	dinheiro	ou	outro	

valor	econômico.	
	
EXPOR	À	VENDA	consiste	em	exibir	a	mercadoria	aos	interessados	

na	aquisição.	
	
OFERECER	 significa	 abordar	 eventuais	 compradores	 e	 fazê-los	

saber	que	possui	a	droga	para	venda.	
	
O	significado	das	condutas	“GUARDAR”	e	“TER	EM	DEPÓSITO”	é	

objeto	de	controvérsia	na	doutrina.	
	
1ª)	Com	efeito,	Nélson	Hungria	entende	que	“ter	em	depósito”	é	

reter	 a	 droga	 que	 lhe	 pertence,	 enquanto	 “guardar”	 é	 reter	 a	 droga	
pertencente	 a	 terceiro.	 É	 esse	 também	 o	 entendimento	 de	 Fernando	
Capez.	

	
2º)	 Para	 Vicente	 Greco	 Filho,	 ambas	 as	 condutas	 implicam	

retenção	 da	 substância	 entorpecente,	 mas	 a	 figura	 “ter	 em	 depósito”	
sugere	provisoriedade	e	possibilidade	de	deslocamento	rápido	da	droga	
de	 um	 local	 para	 outro,	 enquanto	 “guardar”	 tem	 um	 sentido,	 pura	 e	
simplesmente,	de	ocultação.		

	
TRANSPORTAR	significa	conduzir	de	um	local	para	outro	em	um	

meio	de	transporte	e,	assim,	difere	da	conduta	“remeter”	porque,	nesta,	
não	há	utilização	de	meio	de	transporte	viário.	Enviar	droga	por	correio,	
portanto,	 constitui	 “remessa”,	 exceto	 se	 for	 entre	 dois	 países,	 quando	
consistirá	em	“importação”	ou	“exportação”.	Por	sua	vez,	o	motorista	de	
um	caminhão	que	 leva	a	droga	de	Campo	Grande	para	São	Paulo	está	
“transportando”	a	mercadoria	entorpecente.	

	
TRAZER	 CONSIGO	 é	 conduzir	 pessoalmente	 a	 droga.	 É,	

provavelmente,	a	conduta	mais	comum,	porque	se	configura	quando	o	
agente,	por	exemplo,	traz	o	entorpecente	em	seu	bolso	ou	bolsa.	
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PRESCREVER,	 evidentemente,	 é	 sinônimo	 de	 receitar.	 Por	 essa	

razão,	a	doutrina	costuma	mencionar	que	se	trata	de	crime	próprio,	pois	
só	médicos	e	dentistas	podem	receitar	medicamentos.	Lembre-se	de	que	
há	 substâncias	 entorpecentes	 que	 podem	 ser	 vendidas	 em	 farmácias,	
desde	 que	 haja	 prescrição	 médica.	 Porém,	 se	 o	 médico,	
intencionalmente,	 prescreve	 o	 entorpecente,	 apenas	 para	 facilitar	 o	
acesso	à	droga,	responde	por	tráfico.	O	crime	consuma-se	no	momento	
em	que	a	receita	é	entregue	ao	destinatário.	

	
Se	alguém,	que	não	é	médico	ou	dentista,	falsifica	uma	receita	

e	 consegue	 comprar	 a	 droga,	 responde	 por	 tráfico	 na	 modalidade	
“adquirir”	com	intuito	de	venda	posterior.	

	
A	PRESCRIÇÃO	CULPOSA	de	entorpecente	(em	dose	maior	que	a	

necessária	ou	em	hipótese	em	que	não	é	recomendável	o	seu	emprego)	
caracteriza	crime	específico,	previsto	no	art.	38	da	Lei	de	Drogas.	

	
MINISTRAR	 é	 aplicar,	 inocular,	 introduzir	 a	 substância	

entorpecente	no	organismo	da	vítima	—	quer	via	oral,	quer	 injetável.	
Exemplo:	um	 farmacêutico	 injeta	drogas	 em	determinada	pessoa	 sem	
existir	prescrição	médica	para	tanto.	

	
FORNECER	 é	 sinônimo	 de	 proporcionar.	 O	 fornecimento	

pressupõe	 intenção	de	 entrega	 continuada	do	 tóxico	 ao	 comprador	 e,	
por	tal	razão,	difere	das	condutas	“vender”	ou	simplesmente	“entregar”.	
O	fornecimento	e	a	entrega,	ainda	que	gratuitos,	tipificam	o	crime.	
	
2.2.6	A	CONDENAÇÃO	POR	TRÁFICO	PODE	OCORRER	MESMO	QUE	
NÃO	TENHA	HAVIDO	A	APREENSÃO	DA	DROGA	
	

A	ausência	de	apreensão	da	droga	não	torna	a	conduta	atípica	
se	existirem	outros	elementos	de	prova	aptos	a	comprovarem	o	crime	
de	 tráfico.	 STJ.	 6ª	Turma.	HC	131455-MT,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	
Assis	Moura,	julgado	em	2/8/2012.	A	materialidade	do	crime	de	tráfico	
de	entorpecentes	pode	ser	atestada	por	outros	meios	idôneos	existentes	
nos	 autos	 quando	 não	 houve	 apreensão	 da	 droga	 e	 não	 foi	 possível	
realizar	o	 exame	pericial,	 especialmente	 se	 encontrado	entorpecentes	
com	 outros	 corréus	 ou	 integrantes	 da	 organização	 criminosa.	 STJ.	 5ª	
Turma.	AgRg	no	AREsp	1116262/GO,	Rel.	Min.	Jorge	Mussi,	julgado	em	
06/11/2018.	
	

	
2.2.7.	PENA	
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A	 pena	 prevista	 no	 art.	 33,	 caput,	 da	 Lei	 n.	 11.343/2006	 é	 de	

RECLUSÃO	DE	CINCO	A	QUINZE	ANOS	e	pagamento	de	quinhentos	a	
mil	e	quinhentos	dias-multa.		

	
Reza	o	art.	42	que	o	juiz,	na	fixação	das	penas,	considerará,	com	

preponderância	 sobre	 o	 previsto	 no	 art.	 59	 do	 Código	 Penal,	 a	
natureza	 e	 a	 quantidade	 da	 substância	 ou	 do	 produto,	 a	
personalidade	e	a	conduta	social	do	agente.		

	
De	 acordo	 com	 esse	 dispositivo,	 e	 com	 o	art.	 43,	 o	 juiz	 fixará	 o	

montante	da	pena	privativa	de	liberdade	e	o	número	de	dias-multa	
de	acordo	com	os	critérios	ali	mencionados,	sendo	evidente,	portanto,	
que	a	pessoa	presa	ao	vender	uma	pequena	porção	de	maconha	deve	
sofrer	uma	punição	muito	menor	que	aquela	flagrada	na	posse	de	uma	
tonelada	de	cocaína.	

	
No	 que	 se	 refere	 à	 pena	 de	 multa,	 o	 art.	 43	 dispõe	 que	 o	 juiz	

estabelecerá,	para	 cada	dia-multa,	 valor	não	 inferior	 a	um	 trinta	avos	
nem	superior	a	cinco	vezes	o	maior	salário	mínimo.	Para	tanto,	deverá	
levar	em	conta	as	condições	econômicas	dos	acusados.	Caso,	porém,	o	
juiz	 a	 considere	 ineficaz	 em	 virtude	 da	 situação	 econômica	 do	
acusado,	poderá	aumentá-la	até	o	décuplo	(art.	43,	parágrafo	único).	

	
No	caso	de	concurso	de	crimes,	as	penas	de	multa	serão	impostas	

sempre	 cumulativamente,	 ou	 seja,	 ainda	 que	 se	 trate	 de	 crime	
continuado	ou	concurso	formal,	as	penas	de	multa	serão	somadas.		

	
Nos	 termos	do	art.	2º,	§	1º,	da	Lei	n.	8.072/90,	o	regime	 inicial	

para	 o	 crime	 de	 tráfico	 deve	 ser	 necessariamente	 o	 fechado,	
independentemente	 do	 montante	 da	 pena	 aplicada	 e	 de	 ser	 o	 réu	
primário	 ou	 reincidente.	 Acontece	 que	 o	 Plenário	 do	 Supremo	
Tribunal	Federal,	em	27	de	junho	de	2012,	declarou,	por	oito	votos	
contra	 três,	 a	 inconstitucionalidade	 deste	 art.	 2º,	 §	 1º,	 da	 Lei	 n.	
8.072/90,	por	entender	que	a	obrigatoriedade	de	regime	inicial	fechado	
para	penas	não	superiores	a	8	anos	fere	o	princípio	constitucional	da	
individualização	 da	 pena	 (art.	 5º,	 XLVI,	 da	 Constituição	 Federal).	
Assim,	mesmo	para	crimes	hediondos,	 tráfico	de	drogas,	 terrorismo	e	
tortura,	o	regime	inicial	só	poderá	ser	o	fechado	(quando	a	pena	fixada	
na	sentença	não	for	maior	do	que	8	anos),	se	o	acusado	for	reincidente	
ou	 se	 as	 circunstâncias	 do	 caso	 concreto	 indicarem	 uma	 gravidade	
diferenciada	 daquele	 crime	 específico,	 o	 que	 deverá	 constar	
expressamente	da	fundamentação	da	sentença.	Essa	decisão	ocorreu	no	
julgamento	do	HC	111.840/ES.	
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SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	

	
Não	 é	 possível	 a	 fixação	 de	 regime	 de	 cumprimento	 de	 pena	

fechado	ou	semiaberto	para	crime	de	tráfico	privilegiado	de	drogas	SEM	
A	 DEVIDA	 JUSTIFICAÇÃO.	 Não	 se	 admite	 a	 fixação	 automática	 do	
regime	fechado	ou	semiaberto	pelo	simples	fato	de	ser	tráfico	de	drogas.	
Não	 se	 admite,	 portanto,	 que	 o	 regime	 semiaberto	 tenha	 sido	 fixado	
utilizando-se	como	único	fundamento	o	fato	de	ser	crime	de	tráfico,	não	
obstante	se	tratar	de	tráfico	privilegiado	e	ser	o	réu	primário,	com	bons	
antecedentes.	A	gravidade	em	abstrato	do	crime	não	constitui	motivação	
idônea	para	justificar	a	fixação	do	regime	mais	gravoso.	STF.	1ª	Turma.	
HC	163231/SP,	rel.	orig.	Min.	Marco	Aurélio,	red.	p/	o	ac.	Min.	Alexandre	
de	Moraes,	julgado	em	25/6/2019	(Info	945).	

	
Dessa	 forma,	 se	 o	 réu	 primário	 for	 condenado	 a	 pena	 não	

superior	a	8	anos,	não	bastará	que	o	juiz	diga	que	aquele	crime	é	o	
de	tráfico	para	fixar	o	regime	fechado,	só	podendo	fazê-lo	se	justificar	
a	providência	 em	razão	da	gravidade	diferenciada	do	delito	 cometido	
(envolvimento	 de	 menores	 no	 tráfico,	 quantidade	 muito	 elevada	 de	
droga	etc.).	

	
Na	 prática,	 portanto,	 a	 diferença	 do	 crime	 de	 tráfico	 e	 de	 suas	

figuras	 equiparadas	 em	 relação	 aos	 crimes	 comuns	 é	 o	prazo	para	a	
progressão	de	regime	e	para	a	obtenção	do	livramento	condicional.	
	
2.2.8.	PROGRESSÃO	DE	REGIME	

	
Conforme	as	alterações	promovidas	pelo	Pacote	Antecrime	na	Lei	

de	 Execução	 Penal,	 a	 progressão	 em	 relação	 ao	 acusado	 primário	
pressupõe	o	 cumprimento	de	mais	de	40%	da	pena,	 conforme	o	 art.	
112,	V,	da	LEP	(logo,	não	houve	uma	mudança	quantitativa,	já	que	40%	
é	 quantia	 equivalente	 a	 2/5).	 Ressalta-se	 que,	 não	 obstante	 seja	
primário,	“o	acusado	pode	progredir	somente	após	o	cumprimento	de	
50%	da	pena	se	o	apenas	pela	prática	de	crime	hediondo	ou	equiparado,	
com	resultado	morte,	vedado	o	livramento	condicional”	(art.	112,	VI,	
“a”).	

	
Outras	 hipóteses	 de	 progressão	 em	 crimes	 hediondos	 ou	

equiparados:	
	
a)	50%	(cinquenta	por	cento)	da	pena,	se	o	apenado	for:	[...]	c)	

condenado	 por	 exercer	 o	 comando,	 individual	 ou	 coletivo,	 de	
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organização	 criminosa	 estruturada	 para	 a	 prática	 de	 crime	
hediondo	ou	equiparado;	[...]	(art,	112,	VI,	“c”).	

	
b)	 60%	 (sessenta	 por	 cento)	 da	 pena,	 se	 o	 apenado	 for	

reincidente	 na	 prática	 de	 crime	 hediondo	 ou	 equiparado	 (aqui	
também	nenhuma	mudança	em	relação	aos	3/5)	(art,	112,	VII).	
	

c)	 70%	 (setenta	 por	 cento)	 da	 pena,	 se	 o	 apenado	 for	
reincidente	 em	 crime	 hediondo	 ou	 equiparado	 com	 resultado	
morte,	vedado	o	livramento	condicional.					 	
	

Ressalte-se	que	a	hipótese	do	art.	112,	§3º,	da	LEP	não	faz	menção	
à	natureza	do	crime,	se	hedionda	ou	não,	razão	pela	qual	cabe	em	ambas	
as	hipóteses.	Vejamos:	
	

§	3º	No	caso	de	mulher	gestante	ou	que	for	mãe	ou	responsável	
por	 crianças	 ou	 pessoas	 com	 deficiência,	 os	 REQUISITOS	 para	
progressão	de	regime	são,	cumulativamente:				

I	 -	 não	 ter	 cometido	 crime	 com	 violência	 ou	 grave	 ameaça	 a	
pessoa;																			

II	 -	 não	 ter	 cometido	 o	 crime	 contra	 seu	 filho	 ou	
dependente;																			

III	-	ter	cumprido	ao	menos	1/8	(um	oitavo)	da	pena	no	regime	
anterior;		

IV	 -	 ser	 primária	 e	 ter	 bom	 comportamento	 carcerário,	
comprovado	pelo	diretor	do	estabelecimento;	

V	-	não	ter	integrado	organização	criminosa.									
		
Por	 fim,	 recorde-se	 que	 art.	 112,	 §	 4º,	 LEP	 determina	 que	 o	

cometimento	 de	 novo	 crime	 doloso	 ou	 falta	 grave	 implicará	 a	
revogação	do	benefício	previsto	no	§	3º	deste	artigo.	

	
Por	fim,	o	§	6º	do	mesmo	diploma	determinada	que	“o	cometimento	

de	 falta	 grave	 durante	 a	 execução	 da	 pena	 privativa	 de	 liberdade	
interrompe	o	prazo	para	a	obtenção	da	progressão	no	regime	de	
cumprimento	da	pena,	caso	em	que	o	reinício	da	contagem	do	requisito	
objetivo	terá	como	base	a	pena	remanescente”.		
	
2.2.9.	LIVRAMENTO	CONDICIONAL	

	
O	art.	44,	parágrafo	único,	da	Lei	n.	11.343/2006	estabelece	que,	

para	os	crimes	de	 tráfico,	 o	 livramento	 condicional	SÓ	PODERÁ	ser	
obtido	após	o	cumprimento	de	DOIS	TERÇOS	da	pena,	VEDADA	SUA	
CONCESSÃO	ao	reincidente	específico.		
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A	 menção	 ao	 reincidente	 específico,	 dentro	 da	 própria	 Lei	 de	

Drogas,	refere-se	àquele	que	já	foi	condenado	por	tráfico	e	que	volta	a	
cometer	 crime	 dessa	 mesma	 natureza.	 Nos	 delitos	 comuns,	 o	
livramento	pode	ser	obtido	após	o	cumprimento	de	1/3	da	pena,	se	o	
sentenciado	for	primário,	e	de	1/2	se	reincidente	em	crime	doloso.	

	
CUIDADO!	
	
Súm.	630	STJ	–	A	incidência	da	atenuante	da	confissão	espontânea	

no	crime	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes	exige	o	reconhecimento	da	
traficância	 pelo	 acusado,	 não	 bastando	 a	 mera	 admissão	 da	 posse	 o	
propriedade	para	uso	próprio.	

	
2.2.10.	FIGURAS	EQUIPARADAS	AO	TRÁFICO	

	
Condutas	 relacionadas	 a	 matéria-prima,	 insumo	 ou	 produto	

químico	 destinado	 à	 preparação	 de	 drogas	 Art.	 33,	 §	 1º	 Nas	mesmas	
penas	incorre	quem:	

	
I	 —	 importa,	 exporta,	 remete,	 produz,	 fabrica,	 adquire,	 vende,	

expõe	 à	 venda,	 oferece,	 fornece,	 tem	 em	 depósito,	 transporta,	 traz	
consigo	 ou	 guarda,	 ainda	 que	 gratuitamente,	 sem	 autorização	 ou	 em	
desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	 regulamentar,	 matéria-prima,	
insumo	ou	produto	químico	destinado	à	preparação	de	drogas;	

	
Segundo	Vicente	Greco	Filho,	“matéria-prima	é	a	substância	da	qual	

podem	ser	extraídos	ou	produzidos	entorpecentes	ou	drogas	afins,	que	
possam	causar	dependência	 física	ou	psíquica.	Não	há	necessidade	de	
que	as	matérias-primas	tenham,	em	si	mesmas,	capacidade	de	produzir	
a	dependência	ou	de	que	estejam	catalogadas	nas	portarias	do	Serviço	
de	 Vigilância	 Sanitária,	 sendo	 suficiente	 que	 tenham	 as	 condições	 e	
qualidades	 químicas	 necessárias	 para,	 mediante	 transformação,	
resultarem	em	entorpecentes	ou	drogas	análogas”.	

A	matéria-prima,	o	insumo	ou	o	produto	químico	não	precisam	ser	
tóxicos	em	si,	bastando	que	sejam	idôneos	à	produção	de	entorpecente.	
Assim	é	que	a	posse	de	éter	ou	acetona	pode	configurar	o	delito,	
desde	 que	 exista	 prova	 de	 que	 se	 destinavam	 à	 preparação	 de	
cocaína.	

	
O	dispositivo	em	questão	não	necessita	de	complemento,	ou	seja,	

configura-se	 pela	 simples	 comprovação	 da	 destinação	 ilícita	 da	
matéria-prima,	 independentemente	de	constar	em	qualquer	 lista	
do	 Ministério	 da	 Saúde	 ou	 similar.	 A	 propósito:	 “Matéria-prima	
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destinada	a	preparação	de	substância	entorpecente	ou	que	determine	
dependência	física	ou	psíquica	(éter	e	acetona	destiladas	de	cocaína).	—	
Inocuidade	da	indagação	de	estarem,	ou	não,	o	éter	e	a	acetona	incluídos	
na	 lista	 de	 substâncias	 entorpecentes,	 pois	 a	 condenação	 se	 fez	 por	
terem	os	ora	pacientes	 fornecido	 tais	 substâncias	para	 a	 refinação	da	
cocaína,	 e	 não	 por	 serem	 elas	 substâncias	 entorpecentes.	—	Não	 é	 o	
habeas	corpus	meio	idôneo	para	a	reapreciação	aprofundada	de	matéria	
de	fato.	Habeas	corpus	indeferido”	(STF	—	HC	69.308,	Rel.	Min.	Moreira	
Alves,	 1ª	 Turma,	 julgado	 em	 28/04/1992,	 DJ	 22/05/1992,	 p.	 7215,	
Ement.	v.	1662-02,	p.	306,	RTJ	v.	142-01,	p.	259).	

	
Condutas	relacionadas	a	plantas	que	se	constituam	em	matéria-

prima	para	a	preparação	de	drogas	
	
Art.	33,	§	1º	Nas	mesmas	penas	incorre	quem:	
(...);	
II	 –	 semeia,	 cultiva	 ou	 faz	 a	 colheita,	 sem	 autorização	 ou	 em	

desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar,	de	plantas	que	se	
constituam	em	matéria-prima	para	a	preparação	de	drogas;	

	
O	art.	2º,	caput,	da	Lei	de	Drogas	estabelece	que	são	proibidos,	em	

todo	 o	 território	 nacional,	 o	 plantio,	 a	 cultura,	 a	 colheita	 e	 a	
exploração	de	vegetais	e	substratos	dos	quais	possam	ser	extraídas	
ou	produzidas	drogas,	 ressalvada	a	hipótese	de	autorização	 legal	ou	
regulamentar,	 que,	 nos	 termos	 do	 seu	 parágrafo	 único,	 só	 pode	 ser	
concedida	pela	União	para	fins	medicinais	ou	científicos,	em	local	e	prazo	
predeterminados,	 e	mediante	 fiscalização.	Por	 essa	 razão,	 o	plantio,	 o	
cultivo	 e	 a	 colheita	 só	 constituem	 crime	 quando	 realizados	 sem	
autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar.	

	
SEMEAR	é	lançar	a	semente	ao	solo	a	fim	de	que	ela	germine.	Trata-

se	de	crime	instantâneo.	
	
CULTIVAR	 é	 manter,	 cuidar	 da	 plantação.	 Trata-se	 de	 crime	

permanente.	
	
FAZER	A	COLHEITA	significa	recolher	a	planta	ou	os	seus	frutos.	

Trata-se	de	crime	 instantâneo.	Para	a	configuração	do	delito,	não	se	
exige	que	a	planta	contenha	a	substância	entorpecente,	pois,	nos	termos	
da	Lei,	basta	que	se	constitua	em	matéria-prima	para	sua	preparação.	
Com	 efeito,	 existem	 algumas	 plantas	 que,	 em	 si,	 possuem	 o	 princípio	
ativo.	É	o	que	ocorre,	por	exemplo,	com	as	folhas	da	cannabis	sativa	L	
(maconha),	que	contêm	o	tetrahidrocanabinol.	Em	tal	caso,	a	posse	ou	a	
guarda	dessas	folhas	já	configura	o	crime	de	tráfico	na	figura	do	caput	
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do	 art.	 33.	 Existem,	 contudo,	 algumas	 plantas	 que	 não	 possuem	 o	
princípio	 ativo	 e	 que	 necessitam	 passar	 por	 processos	 químicos	 ou	
outras	 formas	 de	 preparo	 para	 a	 obtenção	 do	 princípio	 ativo.	 Nesses	
casos,	 as	 plantas	 constituem	 matéria	 prima	 e	 configura-se	 a	 figura	
equiparada	em	análise	(art.	33,	§	1º,	II).	
	
2.2.11.	POSSE	DE	SEMENTES	

	
A	simples	posse	de	sementes	–	sem	que	ocorra	a	efetiva	plantação	

–	não	está	abrangida	no	tipo	penal	em	análise.	Nesse	caso,	se	o	exame	
químico-toxicológico	constatar	a	existência	do	princípio	ativo,	o	agente	
deverá	ser	enquadrado	em	uma	das	figuras	de	tráfico	previstas	no	caput	
(trazer	consigo,	guardar).	

	
O	 STF	 entende	 que	 o	 transporte	 de	 sementes	 da	 maconha	 não	

constitui	ilícito	penal	uma	vez	que	as	sementes	não	possuem	o	princípio	
ativo	 da	 droga	 e	 também	 não	 servem	 como	 matéria	 prima,	 pois	 as	
sementes	 ainda	 são	uma	mera	possibilidade	de	germinação	da	planta	
STF.	 2ª	 Turma.	 HC	 144161/SP,	 Rel.	 Min.	 Gilmar	 Mendes,	 julgado	 em	
11/9/2018	(Info	915)..	
	
2.2.12-	 UTILIZAÇÃO	 DE	 LOCAL	 OU	 BEM	 PARA	 TRÁFICO	 OU	
CONSENTIMENTO	DE	USO	DE	LOCAL	OU	BEM	PARA	QUE	TERCEIRO	
PRATIQUE	TRÁFICO	
	

Art.	33,	§	1º	Nas	mesmas	penas	incorre	quem:	(...)	III	—	utiliza	local	
ou	 bem	 de	 qualquer	 natureza	 de	 que	 tem	 a	 propriedade,	 posse,	
administração,	 guarda	 ou	 vigilância,	 ou	 consente	 que	 outrem	 dele	 se	
utilize,	ainda	que	gratuitamente,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	
determinação	legal	ou	regulamentar,	para	o	tráfico	ilícito	de	drogas.	Na	
Lei	 n.	 6.368/76,	 existia	 dispositivo	 semelhante,	 porém	 muito	 mais	
abrangente,	 pois	 também	 punia	 quem	 utilizava	 ou	 consentia	 na	
utilização	de	local	ou	bem	de	sua	propriedade	ou	posse	para	o	uso	de	
droga.	Pela	nova	redação,	o	crime	em	análise	só	é	tipificado	se	o	local	ou	
o	bem	forem	utilizados	para	o	tráfico	de	drogas.	

	
1.2.2.13-	 INOVAÇÃO	 DA	 LEI	 Nº	 13.964/19	 (PACOTE	 ANTI-

CRIME)	
	
IV	-	vende	ou	entrega	drogas	ou	matéria-prima,	insumo	ou	produto	

químico	 destinado	 à	 preparação	 de	 drogas,	 sem	 autorização	 ou	 em	
desacordo	com	a	determinação	legal	ou	regulamentar,	a	agente	policial	
disfarçado,	 quando	 presentes	 elementos	 probatórios	 razoáveis	 de	
conduta	criminal	preexistente.							(Incluído	pela	Lei	nº	13.964,	de	2019)	
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Este	 dispositivo	 é	 uma	 inovação	 trazida	 pelo	 Pacote	 Anticrime,	

Dentre	tantas	inovações	introduzidas	pelo	Pacote	Anticrime	no	direito	
penal	e	processual	penal	brasileiro,	uma	delas	merece	especial	atenção:	
o	AGENTE	POLICIAL	DISFARÇADO	 (ou	agente	encoberto),	doravante	
previsto	não	apenas	no	art.	33,	§1°,	inciso	IV,	da	Lei	n.	11.343/06,	mas	
também	 nos	 arts.	 17,	 §2°,100	 e	 18,	 parágrafo	 único,	 101	 ambos	 do	
Estatuto	do	Desarmamento.	

	
Como	é	possível	verificar	o	art	.	17,	§2°,	in	fine,	o	art.	18,	parágrafo	

único,	in	fine,	ambos	da	Lei	n.	10.826/03,	e	o	art.	33,	§1°,	IV,	in	fine	,	da	
Lei	n.	11.343/06,	todos	incluídos	pela	Lei	n.	13.964/19,	a	validade	da	
atuação	 do	 agente	 disfarçado,	 que	 INDEPENDE	 de	 prévia	
autorização	 judicial,	 está	 condicionada	 à	 presença	 de	 elementos	
probatórios	razoáveis	de	conduta	criminal	preexistente.	Ou	seja,	há	
necessidade	de	uma	causa	provável	capaz	de	indicar	que	o	criminoso	já	
havia	 realizado	 uma	 conduta	 delituosa	 em	 momento	 anterior,	
característica	esta	que	distancia	esta	técnica	especial	de	investigação	do	
flagrante	 preparado,	 porquanto	 evidencia	 que	 o	 crime	 em	 questão	 já	
teria	 sido	 praticado	 de	maneira	 livre,	 consciente	 e	 voluntária,	 leia-se,	
sem	qualquer	induzimento.	

	
2.3.	INDUZIMENTO,	INSTIGAÇÃO	OU	AUXÍLIO	AO	USO	DE	DROGA	
	
Art.	 33,	 §	 2º	 Induzir,	 instigar	 ou	 auxiliar	 alguém	 ao	 uso	 indevido	 de	
droga:	
Pena	–	detenção,	de	um	a	 três	anos,	e	multa	de	cem	a	 trezentos	dias-
multa.	

	
2.3.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	
	

INDUZIR	significa	dar	a	ideia	e	convencer	alguém	a	fazer	o	uso.	
	
Na	 INSTIGAÇÃO,	 a	 pessoa	 já	 estava	 pensando	 em	 fazer	 uso	 da	

droga,	e	o	agente	reforça	essa	ideia,	encorajando-a.	
	
No	 AUXÍLIO,	 o	 agente	 colabora	 materialmente	 com	 o	 uso,	

fornecendo,	por	exemplo,	seda	para	que	outra	pessoa	enrole	um	cigarro	
de	maconha	ou	cachimbo	para	fumar	crack.	

	
É	 necessário	 que	 o	 induzimento,	 o	 auxílio	 ou	 a	 instigação	 sejam	

voltados	a	pessoa(s)	determinada(s).	Saliente-se	que	as	condutas	se	
referem	apenas	ao	incentivo	ou	contribuição	ao	uso,	e,	por	isso,	são	
mais	brandamente	apenadas.		
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Por	 sua	 vez,	quem,	 por	 exemplo,	 incentiva	 terceira	 pessoa	 a	

vender	droga	é	partícipe	no	crime	de	tráfico.	
	

2.4.	OFERTA	EVENTUAL	E	GRATUITA	PARA	CONSUMO	CONJUNTO	
	

Art.	33,	§	3º	Oferecer	droga,	eventualmente	e	sem	objetivo	de	lucro,	a	
pessoa	de	seu	relacionamento,	para	juntos	a	consumirem:	
Pena	–	detenção,	de	seis	meses	a	um	ano,	e	pagamento	de	setecentos	a	
mil	e	quinhentos	dias-multa,	sem	prejuízo	das	penas	previstas	no	art.	28.	

	
2.4.1.	CONDUTA	TÍPICA	

	
O	presente	dispositivo	 tem	por	 finalidade	punir	quem	tem	uma	

pequena	porção	de	droga	e	a	oferece,	por	exemplo,	a	um	amigo	ou	
à	namorada,	para	consumo	conjunto.		

	
Na	 vigência	 da	 antiga	 Lei	 Antitóxicos,	 embora	 a	 conduta	

encontrasse	 enquadramento	 no	 crime	 de	 tráfico	 do	 art.	 12,	 a	
jurisprudência	era	praticamente	unânime	em	desclassificar	o	crime	para	
aquele	previsto	no	art.	16	(porte	para	uso	próprio),	já	que	a	conduta	era	
considerada	muito	menos	grave	do	que	a	do	verdadeiro	traficante.		

	
A	nova	Lei	solucionou	a	questão	ao	prever	crime	específico	para	a	

hipótese,	estabelecendo	que,	ao	agente,	será	imposta	pena	de	seis	meses	
a	 um	 ano	 e	 multa,	 além	 daquelas	 previstas	 no	 art.	 28	 (advertência,	
prestação	de	serviços	à	comunidade	e	frequência	a	cursos	educativos).	
Tais	penas,	portanto,	devem	ser	aplicadas	cumulativamente.	

	
Saliente-se	 que,	 para	 a	
configuração	 dessa	 figura	 mais	
brandamente	 apenada,	 são	
exigidos	 os	 seguintes	
REQUISITOS:	
a)	 que	 a	 oferta	 da	 droga	 seja	
eventual;	
b)	que	seja	gratuita;	
c)	 que	 o	 destinatário	 seja	pessoa	
do	 relacionamento	 de	 quem	 a	
oferece;	
d)	 que	 a	 droga	 seja	 para	
consumo	conjunto.	

	
2.4.2.	PENA,	VEDAÇÕES	E	AÇÃO	PENAL	
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Como	 a	 pena	 máxima	 do	 crime	 é	 de	 um	 ano,	 enquadra-se	 no	

conceito	de	 infração	de	menor	potencial	ofensivo,	 sendo,	portanto,	
cabível	a	proposta	de	transação	penal	no	Juizado	Especial	Criminal.	

	
Além	disso,	a	esse	crime	são	inaplicáveis	as	vedações	do	art.	44,	

caput,	da	Lei,	quanto	a	liberdade	provisória,	sursis,	anistia,	graça	e	
indulto.	Igualmente,	causas	de	redução	de	pena	do	art.	33,	§	4º,	da	Lei	
são	inaplicáveis	ao	delito	em	análise.	

	
2.4.3.	TRÁFICO	PRIVILEGIADO	

	
Art.	33,	§	4º	Nos	delitos	definidos	no	caput	e	no	§	1º	deste	artigo,	as	

penas	 poderão	 ser	 reduzidas	 de	 um	 sexto	 a	 dois	 terços,	 desde	 que	 o	
agente	seja	primário,	de	bons	antecedentes,	não	se	dedique	às	atividades	
criminosas	nem	integre	organização	criminosa.	

	
O	 dispositivo	 em	 questão,	 que	
permite	 significativa	 redução	 das	
penas	 privativa	 de	 liberdade	 e	 de	
multa	nos	crimes	de	tráfico	de	drogas	
e	 equiparados,	 pressupõe	 a	
coexistência	de	quatro	REQUISITOS:	
a)	que	o	réu	seja	primário;	
b)	que	tenha	bons	antecedentes;	
c)	que	não	se	dedique	às	atividades	
criminosas;	
d)	 que	 não	 integre	 organização	
criminosa.	

	
Tal	modalidade,	conhecida	como	“tráfico	privilegiado”,	foi	criada	

pelo	 legislador	 para	 beneficiar	 pessoas	 primárias	 e	 de	 bons	
antecedentes,	 que	 sejam	 condenadas	 por	 referidos	 crimes,	 quando	 as	
provas	 indicarem	que	não	se	trata	de	traficante	contumaz	(que	faz	do	
tráfico	um	meio	de	vida)	e	que	o	réu	não	integra	organização	criminosa.	

	
A	 benesse,	 portanto,	 deve	 ser	 concedida	 ao	 chamado	 traficante	

eventual	(ocasional),	que	praticou	ato	de	comércio	de	droga	de	 forma	
isolada.	Ex.:	pessoa	que,	às	vésperas	do	carnaval,	compra	algumas	caixas	
de	 lança-perfume	 para	 revendê-las	 em	 tal	 ocasião	 festiva,	 em	 que	 é	
grande	o	consumo	de	referida	droga.	

	
Saliente-se	 que	 a	 dedicação	 rotineira	 ao	 tráfico	 pode	 ser	

comprovada	por	diversas	formas,	como,	por	exemplo,	pela	confissão	
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do	 réu,	 pela	 existência	 de	 interceptação	 telefônica	 demonstrando	
venda	a	inúmeros	usuários,	pela	apreensão,	com	o	acusado,	de	listas	com	
nomes	de	clientes,	pela	quantidade	elevada	de	drogas	etc.	

	
No	que	se	refere	à	reincidência,	é	pacífico	o	entendimento	de	que	

não	é	necessário	que	seja	específica	(dupla	condenação	por	tráfico	
de	 drogas).	 Assim,	 qualquer	 espécie	 de	 reincidência	 impede	 o	
benefício:	“A	reincidência,	específica	ou	não,	não	se	compatibiliza	com	
a	causa	especial	de	diminuição	de	pena	prevista	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	
n.	 11.343/2006,	dado	que	necessário,	 dentre	outros	 requisitos,	 seja	o	
agente	primário.	Precedentes”	(STJ	—	HC	344.737/SP,	Rel.	Min.	Ribeiro	
Dantas,	 5ª	 Turma,	 julgado	 em	 17/05/2016,	 DJe	 25/05/2016);	 e	 “A	
reincidência	afasta	a	possibilidade	de	aplicação	da	causa	de	diminuição	
de	pena	do	§	4º	do	art.	33	da	Lei	n.	11.343/2006,	não	se	exigindo	que	a	
reincidência	seja	específica	em	tráfico	de	drogas.	Precedentes”	(STJ	—	
HC	244.611/SP,	Rel.	Min.	Marilza	Maynard	(Desembargadora	convocada	
do	TJ/SE),	6ª	Turma,	julgado	em	05/12/2013,	DJe	16/12/2013).	

	
	

MUITA	ATENÇÃO!!!	
Com	 a	 aplicação	 do	 redutor	 desse	 art.	
33,	§	4º,	a	pena	do	traficante	pode	ser	
fixada	em	patamar	igual	ou	inferior	a	
4	 anos,	 o	 que	 permitiria,	 em	 tese,	 a	
substituição	 da	 pena	 privativa	 de	
liberdade	por	restritiva	de	direitos	(art.	
44,	I,	do	CP).	A	fim	de	inviabilizar	tal	
substituição,	 o	 legislador	
expressamente	 inseriu	 proibição	
nesse	sentido	no	próprio	art.	33,	§	4º,	
bem	 como	 no	 art.	 44,	 caput,	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006.	Acontece	que	o	Supremo	
Tribunal	 Federal,	 no	 HC	 97.256/RS,	
em	 1º	 de	 setembro	 de	 2010,	 julgou	
inconstitucional	 a	 referida	 vedação	 à	
substituição	 por	 pena	 restritiva	 de	
direitos	nos	crimes	de	tráfico	de	drogas	
e	 equiparados,	 argumentando	 que	 tal	
proibição	 fere	 o	 princípio	
constitucional	 da	 individualização	
da	pena	–	art.	5º,	XLVI,	da	Constituição	
Federal	–,	pois,	de	acordo	com	a	 regra	
do	 art.	 44,	 I,	 do	 Código	 Penal,	 a	
substituição	 por	 pena	 restritiva	 de	
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direitos	 é	 cabível	 sempre	 que	 a	 pena	
fixada	 não	 exceder	 4	 anos,	 nos	 crimes	
cometidos	 sem	 violência	 ou	 grave	
ameaça,	desde	que	as	circunstâncias	do	
crime	 indiquem	 que	 a	 medida	 é	
suficiente	para	a	prevenção	e	repressão	
do	delito	cometido	(art.	44,	III,	do	CP).		
	
Assim,	se,	em	razão	da	redução	de	pena	
do	 art.	 33,	 §	 4º,	 a	 pena	 fixada	 na	
sentença	para	o	traficante	não	exceder	
4	anos,	será	cabível	a	substituição,	nos	
termos	do	art.	44,	I,	do	Código	Penal.	Se,	
todavia,	a	pena	for	superior	a	4	anos,	o	
réu	deverá	cumpri-la.	Após	a	declaração	
de	 inconstitucionalidade	 por	 parte	 do	
Supremo	 Tribunal	 Federal,	 o	 Senado	
Federal	 aprovou	 a	 Resolução	 n.	
05/2012,	 excluindo	 expressamente	
do	 art.	 33,	 §	 4º,	 da	 Lei	 de	Drogas,	 a	
vedação	 à	 conversão	 da	 pena	
privativa	de	 liberdade	em	restritiva	
de	direitos.	 De	 ver-se,	 contudo,	 que	 o	
juiz	 poderá	 deixar	 de	 efetuar	 a	
substituição	 se	 entender	 que	 a	
gravidade	 do	 caso	 concreto	 é	
incompatível	com	o	benefício,	como,	por	
exemplo,	quando	a	quantidade	de	droga	
apreendida	for	considerável.	

	
Em	suma,	diante	do	que	já	foi	exposto,	em	relação	ao	regime	inicial	

de	cumprimento	de	pena	privativa	de	liberdade	e	à	possibilidade	de	sua	
conversão	 em	 pena	 restritiva	 de	 direitos,	 as	 decisões	 do	 Supremo	
Tribunal	Federal	fizeram	com	que	o	crime	de	tráfico	acompanhasse	as	
regras	comuns	do	Código	Penal	(arts.	33,	44	e	59).		

	
Assim,	se	o	acusado	for	condenado	a	5	anos	de	reclusão	e	for	

primário,	o	juiz	poderá	fixar	o	regime	semiaberto	ou	o	fechado	(este	
último,	apenas	se	as	circunstâncias	do	caso	concreto	demonstrarem	
gravidade	diferenciada	do	crime	praticado).		
	

SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	
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A	 HABITUALIDADE	 NO	 CRIME	 E	 O	 PERTENCIMENTO	 A	
ORGANIZAÇÕES	 CRIMINOSAS	 DEVERÃO	 SER	 COMPROVADOS	 PELA	
ACUSAÇÃO,	NÃO	SENDO	POSSÍVEL	QUE	O	BENEFÍCIO	DO	TRÁFICO	
PRIVILEGIADO	 (ART.	 33,	 §	 4º)	 SEJA	 AFASTADO	 POR	 SIMPLES	
PRESUNÇÃO	

	
A	Lei	de	Drogas	prevê,	em	seu	art.	33,	§	4º,	a	figura	do	“traficante	

privilegiado”,	 também	chamada	de	 “traficância	menor”	ou	 “traficância	
eventual”:	§	4º	Nos	delitos	definidos	no	caput	e	no	§	1º	deste	artigo,	as	
penas	 poderão	 ser	 reduzidas	 de	 um	 sexto	 a	 dois	 terços,	 vedada	 a	
conversão	 em	 penas	 restritivas	 de	 direitos,	 desde	 que	 o	 agente	 seja	
primário,	de	bons	antecedentes,	não	se	dedique	às	atividades	criminosas	
nem	 integre	 organização	 criminosa.	 A	 habitualidade	 no	 crime	 e	 o	
pertencimento	 a	 organizações	 criminosas	 deverão	 ser	 comprovados	
pela	 acusação,	 não	 sendo	 possível	 que	 o	 benefício	 seja	 afastado	 por	
simples	 presunção.	 Assim,	 se	 não	 houver	 prova	 nesse	 sentido,	 o	
condenado	 fará	 jus	à	redução	da	pena.	A	quantidade	e	a	natureza	são	
circunstâncias	que,	apesar	de	configurarem	elementos	determinantes	na	
definição	do	quanto	haverá	de	diminuição,	não	são	elementos	que,	por	
si	 sós,	 possam	 indicar	 o	 envolvimento	 com	 o	 crime	 organizado	 ou	 a	
dedicação	a	atividades	criminosas.	Vale	ressaltar,	por	fim,	que	é	possível	
a	 aplicação	 deste	 benefício	 mesmo	 para	 condenados	 por	 tráfico	
transnacional	de	drogas.	STF.	2ª	Turma.	HC	152001	AgR/MT,	rel.	orig.	
Min.	Ricardo	Lewandowski,	red.	p/	o	ac.	Min.	Gilmar	Mendes,	julgado	em	
29/10/2019	(Info	958).	

	
2.4.4.	NATUREZA	EQUIPARADA	A	HEDIONDA	

	
Em	junho	de	2014,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	aprovou	a	Súmula	

n.	512,	sustentando	que:	“A	aplicação	da	causa	de	diminuição	de	pena	
prevista	no	art.	33,	§	4º,	da	Lei	n.	11.343/2006	não	afasta	a	hediondez	
do	crime	de	tráfico	de	drogas”.	

	
Ocorre	que	no	julgamento	do	HC	118.533,	Rel.	Min.	Cármen	Lúcia,	

em	23/06/2016,	o	Plenário	do	Supremo	Tribunal	Federal	decidiu	que	
o	tráfico	privilegiado	de	drogas	não	possui	natureza	hedionda.	Por	
isso,	a	progressão	de	regime	pode	se	dar	com	o	cumprimento	de	1/6	da	
pena	 imposta	—	ao	passo	 que	no	 tráfico	 comum	 (não	privilegiado)	 a	
progressão	pressupõe	o	cumprimento	de	2/5	da	pena,	se	o	condenado	
for	primário,	e	3/5,	se	reincidente.	Além	disso,	o	livramento	condicional	
na	figura	privilegiada	pode	ser	obtido	de	acordo	com	as	regras	comuns	
do	art.	83	do	Código	Penal	(cumprimento	de	1/3	da	pena,	se	o	réu	for	
primário,	e	de	1/2,	se	reincidente	em	crime	doloso).	A	decisão	da	Corte	
Suprema	 sobrepõe-se	 ao	 que	 havia	 decidido	 o	 Superior	 Tribunal	 de	
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Justiça,	 que	 entendera	 ter	 natureza	 hedionda	 o	 tráfico	 privilegiado	
(Súmula	n.	512	–	cancelada	em	23/11/2016).	

	
Por	 fim,	 o	 art.	 112,	 §5º,	 LEP,	 com	nova	 redação	pela	 lei	nº	13.964,	de	

2019,	sedimentou	que	“não	se	considera	hediondo	ou	equiparado,	para	os	
fins	deste	artigo,	o	crime	de	tráfico	de	drogas	previsto	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	
nº	11.343,	de	23	de	agosto	de	2006”	(Incluído	pela	Lei	nº	13.964,	de	2019).	
	
2.4.5.	CONDENAÇÃO	POR	ASSOCIAÇÃO	PARA	O	TRÁFICO	IMPEDE	A	
INCIDÊNCIA	DO	REDUTOR	

	
Considerando	 que	 a	 jurisprudência	 entende	 necessária,	 para	 a	

tipificação	 do	 delito	 de	 associação	 para	 o	 tráfico	 (art.	 35	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006),	a	demonstração	da	estabilidade	e	permanência	do	grupo,	
a	condenação	concomitante	por	esse	crime	com	o	de	tráfico	de	drogas	
impede	a	concessão	do	redutor	do	art.	33,	§	4º,	na	medida	em	que	a	
conclusão	 inevitável	 é	 a	 de	 que	 os	 integrantes	 da	 associação	
dedicam-se	ao	comércio	de	drogas	de	forma	contumaz.	

	
Portanto,	 segundo	 o	 STJ	 é	 inaplicável	 a	 causa	 especial	 de	

diminuição	de	pena	prevista	no	§4º	do	art.	33	da	Lei	de	Drogas	na	
hipótese	em	que	o	réu	tenha	sido	condenado,	na	mesma	ocasião	por	
tráfico	e	pela	associação	para	o	tráfico	de	drogas.	

	
SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!	
	
1)	 É	 inaplicável	 a	 causa	 especial	 de	 diminuição	 de	 pena	

prevista	no	§	4º	do	art.	33	da	Lei	nº	11.343/2006	na	hipótese	em	
que	o	réu	tenha	sido	condenado,	na	mesma	ocasião,	por	tráfico	e	
pela	associação	de	que	trata	o	art.	35	do	mesmo	diploma	legal.	A	
aplicação	 da	 referida	 causa	 de	 diminuição	 de	 pena	 pressupõe	 que	 o	
agente	não	se	dedique	às	atividades	criminosas.	Desse	modo,	verifica-se	
que	 a	 redução	 é	 logicamente	 incompatível	 com	 a	 habitualidade	 e	
permanência	exigidas	para	a	configuração	do	delito	de	associação	(art.	
35),	cujo	reconhecimento	evidencia	a	conduta	do	agente	voltada	para	o	
crime	e	envolvimento	permanente	com	o	 tráfico.	STJ.	6ª	Turma.	REsp	
1199671-MG,	 Rel.	 Min.	 Maria	 Thereza	 de	 Assis	 Moura,	 julgado	 em	
26/2/2013	(Info	517).	
	

2)	É	possível	a	utilização	de	Inquéritos	Policiais	ou	Ações	Penais	
em	 curso	 para	 a	 formação	 da	 convicção	 de	 que	 o	 réu	 se	 dedica	 a	
atividades	criminosas,	de	modo	a	afastar	o	benefício	legal	previsto	
no	art.	33	§4º,	da	Lei	nº	11.343/06	(Tráfico	Privilegiado)	STJ	3º	seção.	
EResp	1431091-SP,	Rel.	Min.	Felix	Fisher,	julgado	em	14/12/2016.	
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2.5.	MAQUINISMOS	E	OBJETOS	DESTINADOS	AO	TRÁFICO	
	
Art.	 34.	 Fabricar,	 adquirir,	 utilizar,	 transportar,	 oferecer,	 vender,	
distribuir,	entregar	a	qualquer	título,	possuir,	guardar	ou	fornecer,	ainda	
que	 gratuitamente,	 maquinário,	 aparelho,	 instrumento	 ou	 qualquer	
objeto	destinado	à	fabricação,	preparação,	produção	ou	transformação	
de	drogas,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	legal	ou	
regulamentar:	
	
Pena	–	reclusão,	de	três	a	dez	anos,	e	pagamento	de	mil	e	duzentos	a	dois	
mil	dias-multa.	

	
2.5.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	

	
As	 condutas	 típicas	 são	 semelhantes	 às	 do	 art.	 33,	 caput:	

Fabricar,	 adquirir,	 utilizar,	 transportar,	 oferecer,	 vender,	 distribuir,	
entregar	 a	 qualquer	 título,	 possuir,	 guardar	 ou	 fornecer,	 ainda	 que	
gratuitamente.	Entretanto,	são	elas	relacionadas	a	máquinas	ou	objetos	
em	 geral	 destinados	 à	 fabricação,	 preparação,	 produção	 ou	
transformação	de	substância	entorpecente.		

	
MUITA	ATENÇÃO!!!	

A	 importância	 desse	 dispositivo	 é	
revelada,	por	exemplo,	em	casos	em	que	os	
agentes	montam	uma	destilaria	para	o	
refino	 de	 cocaína.	 Em	 tal	 caso,	 se	 os	
policiais	não	conseguirem	apreender	com	
eles	qualquer	quantidade	de	droga,	serão	
punidos	por	esse	delito	descrito	no	art.	34,	
pois,	 em	 relação	 ao	 art.	 33,	 a	 conduta	
constituiria	 apenas	 ato	 preparatório,	
sendo,	portanto,	atípica.		
	
Se,	 ao	 contrário,	 dentro	 da	 refinaria	
fosse	 encontrado	 também	
entorpecente,	 o	 agente	 responderia	
apenas	 pelo	 crime	 do	 art.	 33	 –	 que	
possui	pena	mais	alta	–,	ficando	absorvido	
o	 crime	 do	 art.	 34.	 No	 exemplo,	 a	maior	
gravidade	do	fato	seria	levada	em	conta	na	
fixação	da	pena-base.	
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2.6.	ASSOCIAÇÃO	PARA	O	TRÁFICO	

	
Art.	 35.	 Associarem-se	 duas	 ou	 mais	 pessoas	 para	 o	 fim	 de	 praticar,	
reiteradamente	ou	não,	qualquer	dos	crimes	previstos	nos	arts.	33,	caput	
e	§	1º,	e	34	desta	Lei:	
Pena	–	reclusão,	de	três	a	dez	anos,	e	pagamento	de	setecentos	a	mil	e	
duzentos	dias-multa.	
Parágrafo	único.	Nas	mesmas	penas	do	caput	deste	artigo	incorre	quem	
se	associa	para	a	prática	reiterada	do	crime	definido	no	art.	36	desta	Lei.	
	
2.6.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	

	
Tal	como	o	delito	de	associação	criminosa	descrito	no	art.	288	do	

Código	Penal,	cuida-se	de	crime	plurissubjetivo	que	pressupõe	a	união	
de	pessoas	visando	à	delinquência.	É	claro,	entretanto,	que,	por	se	tratar	
de	 crime	 especial,	 o	 art.	 35	 da	 Lei	 possui	 CARACTERÍSTICAS	 E	
REQUISITOS	PRÓPRIOS:	

	
a)	envolvimento	mínimo	de	DUAS	PESSOAS.	Trata-se	de	crime	

de	 concurso	 necessário	 de	 condutas	 paralelas,	 porque	 os	 envolvidos	
ajudam-se	 na	 prática	 do	 delito.	 Diverge	 do	 crime	 comum	 de	
associação	 criminosa,	 que	 pressupõe	 o	 envolvimento	 de	 pelo	
menos	três	pessoas;	

	
b)	intenção	de	cometer	qualquer	dos	crimes	previstos	nos	arts.	

33,	caput	e	§	1º,	e	34	da	Lei	(tráfico).	Diferencia-se	do	crime	comum	
de	 associação	 criminosa	 porque,	 neste,	 os	 integrantes	 visam	 cometer	
outros	crimes	(furto,	roubo,	receptação,	aborto,	peculato	etc.).	

	
CUIDADO!!	O	art.	8º	da	Lei	dos	Crimes	Hediondos	prevê	que	a	pena	

do	crime	de	associação	criminosa	do	art.	288	será	de	reclusão,	de	três	a	
seis	anos,	quando	a	finalidade	for	a	prática	de	crimes	hediondos,	tráfico	
de	entorpecentes,	terrorismo	ou	tortura.	Tal	dispositivo,	entretanto,	
restou	prejudicado	no	que	diz	 respeito	ao	 tráfico,	na	medida	em	
que	o	delito	do	art.	35	da	Lei	de	Drogas	é	descrito	em	lei	especial	e	
posterior.	Além	disso,	possui	pena	consideravelmente	maior;	

	
c)	que	os	agentes	queiram	cometer	os	crimes	de	forma	reiterada	ou	

não.	Assim,	ao	contrário	do	que	ocorre	no	crime	comum	de	associação	
criminosa,	não	é	necessária	a	intenção	de	reiteração	delituosa.	

	
A	 propósito:	 “A	 jurisprudência	 deste	 Superior	 Tribunal	 firmou	 o	

entendimento	no	sentido	de	que,	para	a	subsunção	da	conduta	ao	tipo	
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previsto	 no	 artigo	 35	 da	 Lei	 n.	 11.343/2006,	 é	 necessária	 a	
demonstração	concreta	da	estabilidade	e	da	permanência	da	associação	
criminosa.	 3.	 No	 caso,	 as	 instâncias	 ordinárias,	 ao	 concluírem	 pela	
condenação	dos	pacientes	em	relação	ao	crime	previsto	no	artigo	35	da	
Lei	n.	11.343/2006,	em	momento	algum	fizeram	referência	ao	vínculo	
associativo	 estável	 e	 permanente	 porventura	 existente	 entre	 eles,	 de	
maneira	que,	constatada	a	mera	associação	eventual	entre	os	acusados	
para	a	prática	do	tráfico	de	drogas,	devem	ser	absolvidos	em	relação	ao	
delito	de	associação	para	o	narcotráfico”	 (STJ	—	HC	108.359/MS,	Rel.	
Min.	 Rogério	 Schietti,	 6ª	 Turma,	 julgado	 em	 26/11/2013,	 DJe	
12/12/2013);	e	“1.	Os	julgadores,	nas	instâncias	ordinárias,	concluíram	
pela	condenação	da	Paciente	pelo	delito	de	associação	para	o	tráfico	de	
drogas,	sem	examinar,	contudo,	se	havia	estabilidade	e	permanência	na	
associação	 criminosa,	 pois	 esses	 elementos	 foram	 considerados	
desnecessários	para	a	configuração	do	crime	em	apreciação.	2.	Porém,	o	
entendimento	deste	Superior	Tribunal	de	 Justiça	é	no	sentido	de	que,	
para	 “a	 caracterização	 do	 crime	 de	 associação	 para	 o	 tráfico,	 é	
imprescindível	o	dolo	de	se	associar	com	estabilidade	e	permanência,	
sendo	que	a	reunião	ocasional	de	duas	ou	mais	pessoas	não	se	subsume	
ao	tipo	do	artigo	35	da	Lei	n.	11.343/2006”	(HC	166.979/SP,	5ª	Turma,	
Rel.	 Ministro	 Jorge	 Mussi,	 DJe	 15/08/2012).	 3.	 No	 caso,	 revela-se	
imprescindível	 a	 cassação	 da	 sentença	 condenatória	 e	 do	 acórdão	
impugnado,	na	parte	referente	à	condenação	da	Paciente	pelo	crime	de	
associação	para	o	tráfico,	com	efeitos	extensivos	ao	corréu.	Afastada	essa	
condenação,	 a	 impetração	 resta	 prejudicada	 quanto	 ao	 pedido	 de	
reformulação	 da	 dosimetria	 relativa	 a	 esse	 delito”	 (STJ	 —	 HC	
212.000/SP,	Rel.	Min.	Laurita	Vaz,	5ª	Turma,	 julgado	em	05/11/2013,	
DJe	19/11/2013).	

	
A	descrição	típica	deixa	claro	que	se	trata	de	crime	formal,	que	se	

consuma	com	a	mera	união	dos	envolvidos,	ou	seja,	no	momento	em	que	
se	associam.	Assim,	ainda	que	sejam	detidos	antes	da	prática	do	primeiro	
tráfico	de	entorpecentes,	já	estarão	incursos	no	tipo	penal.	Por	sua	vez,	
haverá	 concurso	 material	 com	 o	 crime	 de	 tráfico	 quando,	 após	 a	
associação,	vierem	efetivamente	a	cometer	qualquer	dos	crimes	dos	arts.	
33,	caput	e	§	1º,	e	34	da	Lei.	
	
2.7-	FINANCIAMENTO	AO	TRÁFICO	
	
Art.	36.	Financiar	ou	custear	a	prática	de	qualquer	dos	crimes	previstos	
nos	arts.	33,	caput	e	§	1º,	e	34	desta	Lei:	
Pena	–	reclusão,	de	oito	a	vinte	anos,	e	pagamento	de	mil	e	quinhentos	a	
quatro	mil	dias-multa.	
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2.7.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	
	
A	tipificação	desse	ilícito	penal	é	apontada	como	uma	das	principais	

inovações	 da	 atual	 Lei	 de	 Drogas,	 pois,	 no	 regime	 anterior,	 quem	
financiasse	o	tráfico	só	poderia	ser	punido	como	partícipe	desse	crime.		

	
Na	legislação	atual,	porém,	a	conduta	constitui	crime	autônomo,	

punido	muito	mais	severamente.		
	
A	conduta	ilícita	abrange	qualquer	espécie	de	ajuda	financeira,	com	

a	 entrega	 de	 valores	 ou	 bens	 aos	 traficantes.	 Note-se,	 porém,	 que	 a	
configuração	do	delito	autônomo	pressupõe	que	o	agente	atue	como	
financiador	 contumaz	 (habitual),	 ou	 seja,	 que	 se	 dedique	 a	 tal	
atividade	de	forma	reiterada.		

	
Essa	 conclusão	 é	 INEVITÁVEL	 porque,	 àquele	 que	 financia	 o	

tráfico	 de	 forma	 isolada	 (ocasional),	 está	 reservada	 a	 causa	 de	
aumento	 do	 art.	 40,	 VII,	 combinado	 com	 o	 art.	 33,	 caput,	 da	 Lei	 (v.	
comentários	ao	referido	dispositivo).	

	
	
O	 próprio	 art.	 35,	 parágrafo	 único,	 ao	 tipificar	 o	 crime	 de	

associação	para	o	financiamento	do	tráfico,	exige,	expressamente,	que	
essa	união	de	pessoas	vise	ao	tráfico	reiterado.		

	
Se	houver	essa	associação	reiterada,	de	duas	ou	mais	pessoas,	para	

o	 financiamento	 ou	 custeio	 do	 tráfico,	 estará	 caracterizado	 o	 crime	
previsto	no	art.	35,	parágrafo	único,	da	Lei	n.	11.343/2006,	em	concurso	
material	com	o	do	art.	36.	

	
SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	
	
Se	 o	 agente	 financia	 ou	 custeia	 o	 tráfico,	 mas	 não	 pratica	

nenhum	verbo	do	art.	33:	responderá	apenas	pelo	art.	36	da	Lei	de	
Drogas.	 Se	 o	 agente,	 além	 de	 financiar	 ou	 custear	 o	 tráfico,	 também	
pratica	algum	verbo	do	art.	33:	responderá	apenas	pelo	art.	33	c/c	o	art.	
40,	VII	da	Lei	de	Drogas	(não	será	condenado	pelo	art.	36).	STJ.	6ª	Turma.	
REsp	1290296-PR,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	Assis	Moura,	julgado	em	
17/12/2013	(Info	534).	

	
2.8-	INFORMANTE	COLABORADOR	
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Art.	 37.	 Colaborar,	 como	 informante,	 com	 grupo,	 organização	 ou	
associação	destinados	à	prática	de	qualquer	dos	 crimes	previstos	nos	
arts.	33,	caput	e	§	1º,	e	34	desta	Lei:	
Pena	 –	 reclusão,	 de	 dois	 a	 seis	 anos,	 e	 pagamento	 de	 trezentos	 a	
setecentos	dias-multa.	
	
2.8.1.	CONDUTA	TÍPICA	

	
Para	 a	 configuração	 desse	 ilícito	 penal,	 criado	 pela	 Lei	 n.	

11.343/2006,	não	basta	a	colaboração	com	o	tráfico,	exigindo	o	tipo	
penal	que	se	trate	de	informante	colaborador	de	grupo,	organização	
ou	associação	voltados	para	o	tráfico.		

	
O	 informante	 não	 integra	 efetivamente	 o	 grupo	 e	 não	 toma	

parte	no	tráfico,	mas	passa	informações	a	seus	integrantes,	como,	por	
exemplo,	um	policial	que,	ao	saber	que	uma	grande	diligência	será	feita	
em	certa	favela,	visando	à	apreensão	de	droga,	telefona	para	o	chefe	do	
grupo,	passando	a	informação	com	antecedência	para	que	possam	fugir	
ou	esconder	a	droga	antes	da	chegada	dos	outros	policiais	ao	local.		

	
Se	 o	 informante	 integrar	 o	 grupo,	 estando	 associado	

efetivamente	aos	demais	 integrantes,	deve	responder	pelo	crime	de	
associação	ao	tráfico	(art.	35)	–	que	tem	pena	maior.	A	propósito:	

	
“A	norma	incriminadora	do	art.	37	da	Lei	n.	11.343/2006	tem	como	

destinatário	 o	 agente	 que	 colabora	 como	 informante	 com	 grupo	
(concurso	eventual	de	pessoas),	organização	criminosa	(art.	2º	da	Lei	n.	
12.694/2012)	ou	associação	(art.	35	da	Lei	n.	11.343/2006),	desde	que	
não	 tenha	 ele	 qualquer	 envolvimento	 ou	 relação	 com	 as	 atividades	
daquele	grupo,	organização	criminosa	ou	associação	para	as	quais	atua	
como	 informante.	 Se	 a	 prova	 indica	 que	 o	 agente	mantém	vínculo	 ou	
envolvimento	 com	 esses	 grupos,	 conhecendo	 e	 participando	 de	 sua	
rotina,	 bem	 como	 cumprindo	 sua	 tarefa	 na	 empreitada	 comum,	 a	
conduta	não	se	subsume	ao	tipo	do	art.	37	da	Lei	de	Tóxicos,	mas	sim	
pode	configurar	outras	 figuras	penais,	como	o	 tráfico	ou	a	associação,	
nas	modalidades	autoria	e	participação,	ainda	que	a	função	interna	do	
agente	 seja	 a	 de	 sentinela,	 fogueteiro	 ou	 informante.	 3.	 O	 tipo	 penal	
trazido	no	art.	37	da	Lei	de	Drogas	se	reveste	de	verdadeiro	caráter	de	
subsidiariedade,	 só	 ficando	 preenchida	 a	 tipicidade	 quando	 não	 se	
comprovar	a	prática	de	crime	mais	grave.	De	fato,	cuidando-se	de	agente	
que	participa	do	próprio	delito	de	tráfico	ou	de	associação,	a	conduta	de	
colaborar	com	informações	para	o	tráfico	já	é	inerente	aos	mencionados	
tipos.	Considerar	que	o	informante	possa	ser	punido	duplamente,	pela	
associação	 e	 pela	 colaboração	 com	 a	 própria	 associação	 da	 qual	 faz	
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parte,	além	de	contrariar	o	princípio	da	subsidiariedade,	revela	indevido	
bis	in	idem”	(STJ	—	HC	224.849/RJ,	Rel.	Min.	Marco	Aurélio	Bellizze,	5ª	
Turma,	julgado	em	11/06/2013,	DJe	19/06/2013).	

	
É	evidente	que	o	 informante,	 em	geral,	 recebe	dinheiro	por	 suas	

informações,	 e,	 se	 for	 funcionário	 público,	 responde	 também	 pelo	
crime	de	corrupção	passiva	(art.	317	do	CP).	

	
SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	
	
É	 possível	 que	 alguém	 seja	 condenado	 pelo	 art.	 35	 e,	 ao	mesmo	

tempo,	 pelo	 art.	 37,	 da	 Lei	 de	 Drogas	 em	 concurso	 material,	 sob	 o	
argumento	de	que	o	réu	era	associado	ao	grupo	criminoso	e	que,	além	
disso,	 atuava	 também	 como	 “olheiro”?	 NÃO.	 Segundo	 decidiu	 o	 STJ,	
nesse	 caso,	 ele	 deverá	 responder	 apenas	 pelo	 crime	 do	 art.	 35	 (sem	
concurso	material	com	o	art.	37).	Considerar	que	o	informante	possa	
ser	punido	duplamente	(pela	associação	e	pela	colaboração	com	a	
própria	 associação	 da	 qual	 faça	 parte),	 contraria	 o	 princípio	 da	
subsidiariedade	e	revela	indevido	bis	in	idem,	punindo-se,	de	forma	
extremamente	 severa,	 aquele	 que	 exerce	 função	 que	 não	 pode	 ser	
entendida	 como	 a	mais	 relevante	 na	 divisão	 de	 tarefas	 do	mundo	 do	
tráfico.	STJ.	5ª	Turma.	HC	224849-RJ,	Rel.	Min.	Marco	Aurélio	Bellizze,	
julgado	em	11/6/2013	(Info	527).	

	
2.9.	PRESCRIÇÃO	CULPOSA	
	
Art.	38.	Prescrever	ou	ministrar,	culposamente,	drogas,	sem	que	delas	
necessite	o	paciente,	ou	 fazê-lo	em	doses	excessivas	ou	em	desacordo	
com	determinação	legal	ou	regulamentar:	
Pena	—	detenção,	de	seis	meses	a	dois	anos,	e	pagamento	de	cinquenta	
a	duzentos	dias-multa.	

	
2.9.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	

	
A	lei	descreve	apenas	duas	condutas	típicas:	
	
a)	PRESCREVER:	receitar;	e	
	
b)	ministrar:	 inocular,	 introduzir	 a	 substância	 entorpecente	 no	

organismo	de	alguém.	
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O	 delito	 em	 análise,	 conforme	 dispõe	 expressamente	 a	 lei,	 é	
culposo,	 uma	 vez	 que	 prescrever	 ou	 ministrar	 dolosamente	
constitui	tráfico	(art.	33,	caput).	

	
Os	crimes	culposos,	geralmente,	possuem	o	tipo	aberto,	isto	é,	

a	 lei	não	descreve	em	que	consiste	a	 imprudência,	negligência	ou	
imperícia,	devendo	o	juiz,	no	caso	concreto,	verificar	se	o	réu	agiu	ou	
não	com	as	cautelas	necessárias.		

	
	

No	entanto,	o	delito	culposo	do	art.	38	da	
Lei	de	Drogas	NÃO	POSSUI	o	tipo	aberto,	
visto	que	a	lei	menciona	exatamente	quais	
condutas	culposas	tipificam-no,	ou	seja:	
a)	 quando	 o	 paciente	 não	 necessita	 da	
droga:	só	se	aplica	quando	ocorre	um	erro	de	
avaliação,	isto	é,	o	agente	supõe	que	o	quadro	
do	paciente	indica	a	necessidade	de	aplicação	
de	 droga,	 quando,	 em	 verdade,	 isso	 não	 é	
efetivamente	 necessário.	 Ex.:	 o	 médico	
prescreve	 morfina	 a	 um	 paciente	 que	 tem	
câncer	 para	 fazer	 diminuir	 a	 dor	 e,	 depois,	
descobre-se	que	a	dor	referida	pelo	paciente	
não	era	causada	pelo	tumor;	
b)	quando	a	dose	é	receitada	ou	ministrada	
de	forma	excessiva:	ocorre	quando	a	dose	é	
maior	do	que	a	necessária.	Só	haverá	crime	
se	 houver	 uma	 diferença	 razoável	 entre	 a	
dose	 recomendável	 para	 o	 tratamento	 e	 a	
efetivamente	 prescrita	 ou	 aplicada.	 Se,	 em	
razão	 do	 excesso,	 a	 vítima	 morre	 ou	 sofre	
lesão	corporal,	o	agente	responderá	também	
por	 crime	 de	 homicídio	 culposo	 ou	 lesão	
corporal	culposa;	
c)	 quando	 a	 substância	 é	 ministrada	 em	
desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	
regulamentar:	 aplica-se	 quando	 ocorre	
outra	 espécie	 qualquer	 de	 engano,	 em	
desatenção	 ao	 que	 estabelece	 a	 lei	 ou	 o	
regulamento.	

	
2.9.2.	SUJEITO	ATIVO	
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Apesar	 de	 não	 constar	 expressamente	 do	 tipo	 penal,	 trata-se	 de	
crime	próprio	 que	 somente	pode	 ser	 cometido	por	médico,	dentista,	
farmacêutico	 ou	 profissional	 de	 enfermagem.	 Os	 dois	 últimos	 podem	
praticar	o	crime	exclusivamente	na	modalidade	ministrar,	já	que	apenas	
médicos	e	dentistas	podem	prescrever	substâncias	entorpecentes	–	para	
tratamento	de	algum	tipo	de	distúrbio	da	saúde	ou	para	fins	terapêuticos	
em	geral	(diminuição	de	dor,	por	exemplo).	

	
O	parágrafo	único	do	art.	38	da	Lei	n.	11.343/2006	confirma	que	se	

trata	de	crime	próprio	ao	dispor	que	“o	juiz	comunicará	a	condenação	ao	
Conselho	Federal	da	categoria	profissional	a	que	pertença	o	agente”	para	
as	providências	pertinentes.	

	
	
	
Saliente-se	 que	 o	 delito	 em	 questão,	 por	 ser	 infração	 de	 menor	

potencial	 ofensivo	 (pena	 máxima	 não	 superior	 a	 2	 anos),	 admite	 a	
transação	 penal,	 bem	 como	 a	 suspensão	 condicional	 do	 processo	
(pena	 mínima	 não	 superior	 a	 1	 ano).	 Em	 tais	 casos,	 não	 existe	 a	
obrigatoriedade	 de	 comunicação	 ao	 Conselho	 Federal,	 já	 que	 o	
dispositivo	determina	a	providência	em	caso	de	condenação.	Nada	obsta,	
porém,	 que	 o	 juiz,	 outra	 autoridade	 ou	 a	 própria	 vítima	 encaminhem	
cópia	 do	 procedimento	 ou	 alguma	 espécie	 de	 reclamação	 ao	 referido	
Conselho,	solicitando	apuração.	
	
2.9.2.	SUJEITOS	PASSIVOS	

	
A	coletividade	e,	secundariamente,	a	pessoa	em	quem	a	droga	foi	

ministrada	de	forma	excessiva	ou	desnecessária.	
	
2.9.3.	CONSUMAÇÃO	

	
Na	modalidade	 “prescrever”,	 consuma-se	 no	momento	 em	que	 a	

receita	é	entregue	ao	paciente.	Em	virtude	da	redação	do	dispositivo,	não	
é	 necessário	 que	 o	 paciente	 consiga	 adquirir	 a	 droga.	Na	modalidade	
“ministrar”,	 o	 delito	 consuma-se	 no	 instante	 em	 que	 a	 substância	 é	
inoculada	na	vítima.	
	
2.10.	 CONDUÇÃO	 DE	 EMBARCAÇÃO	 OU	 AERONAVE	 APÓS	 O	
CONSUMO	DE	DROGA	
	
Art.	39.	Conduzir	embarcação	ou	aeronave	após	o	consumo	de	drogas,	
expondo	a	dano	potencial	a	incolumidade	de	outrem:	
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Pena	—	 detenção,	 de	 seis	 meses	 a	 três	 anos,	 além	 da	 apreensão	 do	
veículo,	cassação	da	habilitação	respectiva	ou	proibição	de	obtê-la,	pelo	
mesmo	prazo	da	pena	privativa	de	liberdade	aplicada,	e	pagamento	de	
duzentos	a	quatrocentos	dias-multa.	
Parágrafo	único.	As	penas	de	prisão	e	multa,	aplicadas	cumulativamente	
com	 as	 demais,	 serão	 de	 quatro	 a	 seis	 anos	 e	 de	 quatrocentos	 a	
seiscentos	dias-multa,	se	o	veículo	referido	no	caput	deste	artigo	for	de	
transporte	coletivo	de	passageiros.	

	
2.10.1.	CONDUTAS	TÍPICAS	

	
O	presente	 tipo	penal,	 que	 tutela	 a	 segurança	no	 espaço	 aéreo	 e	

aquático,	 pune	 a	 condução	 perigosa	 de	 aeronave	 ou	 embarcação	
decorrente	da	utilização	de	substância	entorpecente.		

	
Para	 a	 configuração	 do	 delito,	 é	 necessário	 que,	 em	 razão	 do	

consumo	da	droga,	o	agente	conduza	a	aeronave	ou	embarcação	de	
forma	anormal,	expondo	a	perigo	a	incolumidade	de	outrem.		

	
Não	 é	 necessário,	 entretanto,	 que	 se	 prove	 que	 pessoa	

determinada	foi	exposta	a	uma	situação	de	risco,	bastando	a	prova	
de	que	houve	condução	irregular	da	aeronave	ou	embarcação.	

	
	Estas,	 aliás,	 podem	 ser	 de	 qualquer	 categoria	 ou	 tamanho	

(exemplos:	avião	a	jato,	monomotor,	turboélice,	lancha,	jet-ski,	veleiro,	
navio).	

Tratando-se	de	condução	de	veículo	automotor	em	via	pública	
(automóvel,	motocicleta,	caminhão	etc.),	sob	o	efeito	de	entorpecente,	
a	 conduta	 se	 enquadra	 no	 crime	 do	 art.	 306	 da	 Lei	 n.	 9.503/97	
(Código	de	Trânsito	Brasileiro	—	CTB),	cujas	penas	são	as	mesmas.	
	
2.11.	CAUSAS	DE	AUMENTO	DE	PENA	

		
O	 art.	 40	 da	 Lei	 n.	 11.343/2006	 descreve	 diversas	 causas	 de	

aumento	de	pena	que,	 todavia,	 só	se	aplicam	aos	crimes	previstos	em	
seus	arts.	33	a	37,	que	são	os	delitos	relacionados	ao	tráfico	de	drogas.	
Não	 incidem,	 portanto,	 nos	 crimes	 em	 que	 a	 intenção	 do	 agente	 é	 o	
consumo	 próprio,	 nem	 no	 crime	 culposo	 previsto	 no	 art.	 38	 e	 no	 de	
direção	de	embarcação	ou	aeronave	sob	efeito	de	droga	descrito	no	art.	
39.	

	
É	 possível	 que	 o	 juiz	 reconheça	 mais	 de	 uma	 dessas	 causas	 de	

aumento	de	pena.	Ex.:	policial	que	vende	droga	para	preso	(incs.	II	e	III).	
Nos	 termos	 do	 art.	 68,	 parágrafo	 único,	 do	 Código	 Penal,	 o	 juiz	 pode	
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aplicar	apenas	uma	vez	o	índice	de	aumento.	É	claro,	porém,	que,	nesse	
caso,	 não	 deverá	 fazê-lo	 no	 mínimo	 legal,	 já	 que	 a	 lei	 possibilita	 um	
aumento	de	um	sexto	a	dois	terços.	

	
Passaremos	a	analisar	as	CAUSAS	DE	AUMENTO	EM	ESPÉCIE:	
	
Art.	 40.	 As	 penas	 previstas	 nos	 arts.	 33	 a	 37	 desta	 Lei	 são	

aumentadas	de	um	sexto	a	dois	terços,	se:	
	
	
I	—	 a	 natureza,	 a	 procedência	 da	 substância	 ou	 do	 produto	

apreendido	 e	 as	 circunstâncias	 do	 fato	 evidenciarem	 a	
transnacionalidade	do	delito;	

	
O	tráfico	com	o	exterior	está	presente	nas	hipóteses	de	importação	

e	exportação.	Nesses	casos	a	competência	será	da	Justiça	Federal.	
	
Para	 a	 incidência	 do	 dispositivo,	 não	 é	 necessário	 que	 o	 agente	

consiga	sair	ou	entrar	no	País	com	a	droga;	basta	que	fique	demonstrado	
que	essa	era	sua	finalidade.	

	
Súm.	607	–	STJ:	A	majorante	do	tráfico	transnacional	de	drogas	(art.	

40	 I,	 da	 Lei	 nº	 11.343/06)	 configura-se	 com	 a	 prova	 da	 destinação	
internacional	das	drogas,	ainda	que	não	consumada	a	transposição	de	
fronteiras.	

	
II	 —	 o	 agente	 praticar	 o	 crime	 prevalecendo-se	 de	 função	

pública	ou	no	desempenho	de	missão	de	educação,	poder	familiar,	
guarda	ou	vigilância;	

	
O	dispositivo	possui	duas	partes:	
	
Na	 primeira,	 a	 lei	 pune	mais	 gravemente	 quem	 comete	 o	 crime	

prevalecendo-se	de	sua	função	pública.	A	lei	se	refere,	por	exemplo,	aos	
policiais	—	 civis	 ou	militares,	 delegados	 de	 polícia,	 escrivães,	 peritos	
criminais,	juízes,	promotores	de	justiça	etc.	

	
Na	segunda	hipótese,	pune-se	de	forma	mais	enérgica	aquele	que	

tem	missão	de	educação,	poder	familiar,	guarda	ou	vigilância.	
	
III	 —	 a	 infração	 tiver	 sido	 cometida	 nas	 dependências	 ou	

imediações	 de	 estabelecimentos	 prisionais,	 de	 ensino	 ou	
hospitalares,	de	 sedes	de	entidades	estudantis,	 sociais,	 culturais,	
recreativas,	 esportivas,	 ou	 beneficentes,	 de	 locais	 de	 trabalho	
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coletivo,	de	recintos	onde	se	realizem	espetáculos	ou	diversões	de	
qualquer	natureza,	de	serviços	de	tratamento	de	dependentes	de	
drogas	ou	de	reinserção	social,	de	unidades	militares	ou	policiais	
ou	em	transportes	públicos;	

	
Segundo	o	STJ:	Não	incide	a	causa	de	aumento	de	pena	do	art.	40	III	

da	 Lei	 de	Drogas	 se	 o	 crime	 foi	 praticado	 em	dia	 e	 horário	no	qual	 a	
escola	estava	fechada	e	não	havia	pessoas	no	estabelecimento	de	ensino.	

	
A	 prática	 do	 delito	 de	 tráfico	 de	 drogas	 nas	 proximidades	 de	

estabelecimentos	 de	 ensino	 (art.	 40,	 III,	 da	 Lei	 11.343/06)	 enseja	 a	
aplicação	 da	majorante,	 sendo	 desnecessária	 a	 prova	 de	 que	 o	 ilícito	
visava	 atingir	 os	 frequentadores	 desse	 local.	 Para	 a	 incidência	 da	
majorante	 prevista	 no	 art.	 40,	 inciso	 III,	 da	 Lei	 nº	 11.343/2006	 é	
desnecessária	 a	 efetiva	 comprovação	 de	 que	 a	 mercancia	 tinha	 por	
objetivo	atingir	os	estudantes,	sendo	suficiente	que	a	prática	ilícita	tenha	
ocorrido	 em	 locais	 próximos,	 ou	 seja,	 nas	 imediações	 de	 tais	
estabelecimentos,	 diante	 da	 exposição	 de	 pessoas	 ao	 risco	 inerente	 à	
atividade	criminosa	da	narcotraficância.	STJ.	6ª	Turma.	AgRg	no	REsp	
1558551/MG,	Rel.	Min.	Nefi	Cordeiro,	julgado	em	12/09/2017.	STJ.	6ª	
Turma.	 HC	 359088/SP.	 Maria	 Thereza	 de	 Assis	 Moura,	 julgado	 em	
04/10/2016.	Não	incide	a	causa	de	aumento	de	pena	prevista	no	art.	40,	
inciso	III,	da	Lei	nº	11.343/2006,	se	a	prática	de	narcotraficância	ocorrer	
em	dia	e	horário	em	que	não	facilite	a	prática	criminosa	e	a	disseminação	
de	drogas	em	área	de	maior	aglomeração	de	pessoas.	Ex:	se	o	tráfico	de	
drogas	é	praticado	no	domingo	de	madrugada,	dia	e	horário	em	que	o	
estabelecimento	de	ensino	não	estava	 funcionando,	não	deve	 incidir	a	
majorante.	STJ.	6ª	Turma.	REsp	1719792-MG,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	
Assis	Moura,	julgado	em	13/03/2018	(Info	622).	

	
Segundo	 o	 STF:	 Se	 o	 tráfico	 ocorrer	 nas	 imediações	 de	 um	

estabelecimento	prisional,	incidirá	a	causa	de	aumento,	não	importando	
quem	seja	o	comprador	do	entorpecente.	

	
Se	o	agente	vende	a	droga	nas	imediações	de	um	presídio,	mas	o	

comprador	não	era	um	dos	detentos	nem	qualquer	pessoa	que	estava	
frequentando	o	presídio,	ainda	assim	deverá	incidir	a	causa	de	aumento	
do	 art.	 40,	 III,	 da	 Lei	 nº	 11.343/2006?	 SIM.	 A	 aplicação	 da	 causa	 de	
aumento	 prevista	 no	 art.	 40,	 III,	 da	 Lei	 nº	 11.343/2006	 se	 justifica	
quando	 constatada	 a	 comercialização	 de	 drogas	 nas	 dependências	 ou	
imediações	 de	 estabelecimentos	 prisionais,	 sendo	 irrelevante	 se	 o	
agente	infrator	visa	ou	não	aos	frequentadores	daquele	local.	Assim,	se	
o	 tráfico	 de	 drogas	 ocorrer	 nas	 imediações	 de	 um	 estabelecimento	
prisional,	 incidirá	 a	 causa	 de	 aumento,	 não	 importando	 quem	 seja	 o	
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comprador	do	 entorpecente.	 STF.	 2ª	Turma.	HC	138944/SC,	Rel.	Min.	
Dias	Toffoli,	julgado	em	21/3/2017	(Info	858).	

	
Segundo	o	STF:	A	parte	final	do	dispositivo	refere-se	ao	tráfico	de	

drogas	cometido	em	transporte	público.	De	acordo	com	a	jurisprudência,	
é	preciso	que	a	própria	comercialização	ocorra	em	transporte	público	ou	
suas	proximidades	(estações	de	trem	ou	metrô,	rodoviárias,	 terminais	
de	 ônibus	 etc.),	 não	 bastando	 a	 utilização	 de	 trens	 ou	 ônibus	 para	 o	
transporte	da	droga.	

	
“A	aplicação	da	causa	de	aumento	de	pena	prevista	no	artigo	40,	

inciso	III,	da	Lei	n.	11.343/2006,	tem	como	objetivo	punir	com	mais	rigor	
a	comercialização	de	drogas	em	determinados	locais	onde	se	verifique	
uma	maior	aglomeração	de	pessoas,	de	modo	a	facilitar	a	disseminação	
da	 mercancia,	 tais	 como	 escolas,	 hospitais,	 teatros,	 unidades	 de	
tratamento	de	dependentes,	entre	outros.	2.	A	aplicação	da	majorante	do	
inciso	 III	 exige	 a	 comercialização	 da	 droga	 no	 próprio	 transporte	
público,	 sendo	 insuficiente	 a	 mera	 utilização	 do	 transporte	 para	 o	
carregamento	 do	 entorpecente.	 Precedentes:	 HC	 119.782,	 1ª	 Turma,	
Relatora	a	Ministra	Rosa	Weber,	DJe	de	03/02/2014	e	HC	109.538,	1ª	
Turma,	 Redatora	 para	 o	 acórdão	 a	 Ministra	 Rosa	 Weber,	 DJe	
26/10/2012.	3.	In	casu,	a	Corte	Estadual,	em	sede	de	apelação,	afirmou	
que	“no	caso	em	apreço,	verifica-se	que	a	recorrida	não	se	utilizou	do	
transporte	 coletivo	 para	 disseminar	 entorpecentes,	 mas	 tão	 somente	
para	levar	a	droga	escondida	em	suas	partes	íntimas	até	o	destino	final.	
Ou	 seja,	 não	 tinha	 a	 intenção	 de	 difundir,	 usar	 e/ou	 comercializar	 a	
referida	droga,	aproveitando-se	do	fato	de	estar	no	interior	do	veículo	
público	(...)”	(STF	—	HC	118.676,	Rel.	Min.	Luiz	Fux,	1ª	Turma,	julgado	
em	 11/03/2014,	 processo	 eletrônico	 DJe	 062,	 27/03/2014,	 public.	
28/03/2014).	

	
O	art.	40,	 III,	da	Lei	de	Drogas	prevê	como	causa	de	aumento	de	

pena	 o	 fato	 de	 a	 infração	 ser	 cometida	 em	 transportes	 públicos.	 Se	 o	
agente	 leva	 a	 droga	 em	 transporte	 público,	 mas	 não	 a	 comercializa	
dentro	 do	 meio	 de	 transporte,	 incidirá	 essa	 majorante?	 NÃO.	 A	
majorante	do	art.	40,	II,	da	Lei	11.343/2006	somente	deve	ser	aplicada	
nos	casos	em	que	ficar	demonstrada	a	comercialização	efetiva	da	droga	
em	seu	interior.	É	a	posição	majoritária	no	STF	e	STJ.	STF.	1ª	Turma.	HC	
122258-MS,	 Rel.	 Min.	 Rosa	 Weber,	 julgado	 em	 19/08/2014.	 STF.	 2ª	
Turma.	HC	120624/MS,	Red.	p/	o	acórdão,	Min.	Ricardo	Lewandowski,	
julgado	em	3/6/2014	(Info	749).	STJ.	5ª	Turma.	AgRg	no	REsp	1295786-
MS,	Rel.	Min.	Regina	Helena	Costa,	julgado	em	18/6/2014	(Info	543).	STJ.	
6ª	Turma.	REsp	1443214-MS,	Rel.	Min.	Sebastião	Reis	Júnior,	julgado	em	
22/09/2014.	
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IV	—	o	crime	tiver	sido	praticado	com	violência,	grave	ameaça,	

emprego	 de	 arma	 de	 fogo,	 ou	 qualquer	 processo	 de	 intimidação	
difusa	ou	coletiva;	

	
V	—	 caracterizado	 o	 tráfico	 entre	 Estados	 da	 Federação	 ou	

entre	estes	e	o	Distrito	Federal;	
	
Para	 sua	 caracterização,	 basta	 que	 se	 demonstre	 a	 finalidade	 de	

transportar	a	droga	de	um	Estado	a	outro	(ou	para	o	Distrito	Federal),	
não	sendo	necessária	a	efetiva	transposição	da	divisa.	

	
Súm.	587	–	STJ:	Para	a	incidência	da	majorante	prevista	no	art.	40	

V	 da	 Lei	 nº	 11.343/06,	 é	 desnecessária	 a	 efetiva	 transposição	 de	
fronteiras	entre	Estados	da	federação,	sendo	suficiente	a	demonstração	
inequívoca	da	intenção	de	realizar	o	tráfico	interestadual.	

	
“A	 incidência	 da	 causa	 de	 aumento	 do	 tráfico	 interestadual	 de	

entorpecentes	 não	 exige	 a	 efetiva	 transposição	 pelo	 agente	 da	 divisa	
estadual,	bastando	a	comprovação	de	que	a	 substância	 se	destinava	a	
outra	unidade	da	federação.	Precedentes.	4.	Agravo	regimental	a	que	se	
nega	provimento”	(STJ	—	AgRg	no	REsp	1.390.977/MS,	Rel.	Min.	Jorge	
Mussi,	 5ª	 Turma,	 julgado	 em	 26/11/2013,	 DJe	 04/12/2013);	 e	 “A	
jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	firmou-se	no	sentido	de	
que	 a	 causa	 de	 aumento	 de	 pena,	 inscrita	 no	 art.	 40,	 V,	 da	 Lei	 n.	
11.343/2006	—	 tráfico	 de	 substância	 entorpecente	 entre	 Estados	 da	
Federação	 ou	 entre	 estes	 e	 o	Distrito	 Federal	—,	 não	 exige,	 para	 sua	
incidência,	a	efetiva	 transposição	da	divisa	entre	os	entes	 federativos,	
sendo	suficiente	a	existência	de	prova	no	sentido	de	que	a	droga	seria	
transportada	para	outro	Estado,	ainda	que	apreendida	antes	de	transpor	
o	 limite	 territorial”	 (STJ	 —	 HC	 251.078/SP,	 Rel.	 Min.	 Assusete	
Magalhães,	6ª	Turma,	julgado	em	17/12/2013,	DJe	13/02/2014).	

	
VI	 —	 sua	 prática	 envolver	 ou	 visar	 a	 atingir	 criança	 ou	

adolescente	ou	a	quem	tenha,	por	qualquer	motivo,	diminuída	ou	
suprimida	a	capacidade	de	entendimento	e	determinação;	

	
Quem,	 no	 crime	 de	 tráfico,	 “visa”	 a	 criança	 ou	 adolescente,	 ou	

pessoa	que	tenha	sua	capacidade	diminuída	ou	suprimida,	é	aquele	que	
busca	neles	um	consumidor.	A	causa	de	aumento	é	bastante	pertinente,	
pois	é	óbvia	a	maior	suscetibilidade	dos	jovens	em	se	envolver	com	as	
drogas,	 quer	 pela	 curiosidade,	 quer	 pela	 inexperiência	 ou	 pela	
necessidade	 de	 afirmação	 perante	 seu	 grupo.	 Já	 a	 incapacidade	 de	
resistência	a	que	se	refere	a	lei	pode	ser	de	qualquer	espécie,	parcial	ou	
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total.	Abrange,	portanto,	as	hipóteses	de	venda	ou	entrega	de	droga	a	
pessoa	embriagada,	doente	mental,	dependente	de	drogas	etc.	

	
SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	
	
AGENTE	 QUE	 PRATICA	 DELITOS	 DA	 LEI	 DE	 DROGAS	

ENVOLVENDO	CRIANÇA	OU	ADOLESCENTE	RESPONDE	TAMBÉM	POR	
CORRUPÇÃO	DE	MENORES?	

	
Caso	o	delito	praticado	pelo	agente	e	pelo	menor	de	18	anos	não	

esteja	previsto	nos	arts.	33	a	37	da	Lei	de	Drogas,	o	réu	responderá	pelo	
crime	praticado	e	também	pelo	delito	do	art.	244-B	do	ECA	(corrupção	
de	menores).	•	Caso	o	delito	praticado	pelo	agente	e	pelo	menor	de	18	
anos	 seja	 o	 art.	 33,	 34,	 35,	 36	 ou	 37	 da	 Lei	 nº	 11.343/2006:	 ele	
responderá	apenas	pelo	crime	da	Lei	de	Drogas	com	a	causa	de	aumento	
de	pena	do	art.	40,	VI.	Não	será	punido	pelo	art.	244-B	do	ECA	para	evitar	
bis	in	idem.	Na	hipótese	de	o	delito	praticado	pelo	agente	e	pelo	menor	
de	18	anos	não	estar	previsto	nos	arts.	33	a	37	da	Lei	de	Drogas,	o	réu	
poderá	ser	condenado	pelo	crime	de	corrupção	de	menores,	porém,	se	a	
conduta	 estiver	 tipificada	 em	 um	 desses	 artigos	 (33	 a	 37),	 não	 será	
possível	a	condenação	por	aquele	delito,	mas	apenas	a	majoração	da	sua	
pena	com	base	no	art.	40,	VI,	da	Lei	nº	11.343/2006.	STJ.	6ª	Turma.	REsp	
1622781-MT,	Rel.	Min.	Sebastião	Reis	 Júnior,	 julgado	em	22/11/2016	
(Info	595).	

	
	
	
VII	—	o	agente	financiar	ou	custear	a	prática	do	crime.	
	
Considerando	que	o	 art.	 36	da	Lei	prevê	 crime	específico	para	o	

agente	que	financia	ou	custeia	o	tráfico,	e	que	para	tal	delito	é	prevista	
pena	 de	 oito	 a	 vinte	 anos	 de	 reclusão,	 torna-se	 necessária	 uma	
diferenciação	entre	o	crime	autônomo	e	a	presente	causa	de	aumento.	O	
crime	do	art.	36	exige	que	o	agente	atue	como	financiador	contumaz,	que	
invista	valores	de	forma	reiterada	no	tráfico	(v.	comentários	ao	art.	36).	
Na	causa	de	aumento,	o	que	se	verifica	é	a	ocorrência	de	crime	único	de	
tráfico	em	que	alguém	atua,	de	forma	isolada,	como	financiador	e,	por	
isso,	responde	pelo	crime	do	art.	33,	caput,	com	a	pena	aumentada	em	
razão	do	art.	40,	VII,	da	Lei	n.	11.343/2006.	
	
2.12.	CAUSA	DE	DIMINUIÇÃO	DE	PENA	
	

Art.	41.	O	indiciado	ou	acusado	que	colaborar	voluntariamente	com	
a	investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
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coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	 reduzida	 de	 um	
terço	a	dois	terços.	

	
Para	a	incidência	da	causa	de	diminuição,	além	de	ser	voluntária	a	

colaboração,	 exige-se	 que	 as	 informações	 passadas	 pelo	 agente	
efetivamente	impliquem	a	identificação	de	todos	os	demais	envolvidos	
no	crime,	bem	como	a	 recuperação	de	algum	produto	do	delito	 (bens	
comprados	 pelos	 traficantes	 com	 o	 lucro	 obtido	 com	 a	 venda	 ou	
recebidos	como	forma	de	pagamento).	

	
Quanto	maior	 a	 colaboração,	maior	 será	 a	 redução	da	pena	pelo	

juiz.	
	
3.	DO	PROCEDIMENTO	PENAL	
	
3.1.	INTRODUÇÃO	

	
A	Lei	n.	11.343/2006	prevê	um	procedimento	especial	para	apurar	

os	crimes	descritos	em	seus	arts.	33	a	39,	procedimento	este	que	será	
analisado	em	seguida.	O	art.	48,	entretanto,	ressalva	que,	nas	omissões,	
aplica-se	subsidiariamente	o	Código	de	Processo	Penal.	

	
OBSERVAÇÃO:	Para	os	crimes	previstos	no	art.	33,	§	3º	(oferta	de	

droga	para	pessoa	de	seu	relacionamento	para	consumo	conjunto),	e	no	
art.	 38	 (prescrição	 ou	 administração	 culposa	 de	 droga),	 deverá	 ser	
adotado	integralmente	o	rito	da	Lei	n.	9.099/95,	já	que	esses	delitos	se	
enquadram	no	conceito	de	 infração	de	menor	potencial	ofensivo,	pois	
suas	 penas	 máximas	 não	 excedem	 dois	 anos.	 O	 crime	 de	 porte	 para	
consumo	 próprio	 (art.	 28),	 conforme	 já	 estudado,	 segue	 também	 as	
regras	da	Lei	n.	9.099/95.	
	
	
3.2.	FASE	POLICIAL	

	
O	 art.	 50	 estabelece	 que,	 ocorrendo	 prisão	 em	 flagrante,	 a	

autoridade	 policial	 fará,	 imediatamente,	 comunicação	 ao	 juiz	
competente,	 remetendo-lhe	 cópia	 do	 auto	 lavrado,	 do	 qual	 será	 dada	
vista	ao	órgão	do	Ministério	Público,	em	vinte	e	quatro	horas.	

	
O	 Ministério	 Público	 e	 o	 juiz	 devem	 analisar	 se	 o	 auto	 está	

formalmente	em	ordem	e	se	o	caso	era	mesmo	de	flagrante	delito,	pois,	
do	 contrário,	 a	 prisão	 deverá	 ser	 relaxada.	 A	 necessidade	 de	
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comunicação	da	prisão	decorre	da	regra	do	art.	5º,	LXII,	da	Constituição	
Federal.	

	
Para	 a	 lavratura	 do	 auto	 de	 prisão	 e	 estabelecimento	 da	

materialidade,	 dispõe	 o	 art.	 50,	 §	 1º,	 que	 é	 suficiente	 o	 laudo	 de	
constatação	da	natureza	e	da	quantidade	da	droga,	firmado	por	perito	
oficial	ou,	na	falta	deste,	por	pessoa	idônea.	

	
Nos	 casos	 em	 que	 ocorre	 a	 apreensão	 da	 droga,	 o	 laudo	 de	

constatação	é,	em	regra,	 imprescindível	para	a	condenação	pelo	crime	
de	 tráfico	 ilícito	 de	 entorpecentes,	 sob	 pena	 de	 se	 ter	 por	 incerta	 a	
materialidade	 do	 delito	 e,	 por	 conseguinte,	 ensejar	 a	 absolvição	 do	
acusado.	Em	situações	excepcionais,	 admite-se	que	a	 comprovação	da	
materialidade	 do	 crime	 possa	 ser	 efetuada	 por	 meio	 do	 laudo	 de	
constatação	provisório,	quando	ele	permita	grau	de	certeza		idêntico	ao	
laudo	definitivo,	 pois	 elaborado	por	 perito	 oficial	 em	procedimento	 e	
com	conclusões	equivalentes.	(STJ)	

	
Estando	 o	 indiciado	 preso,	 o	 inquérito	 deverá	 ser	 concluído	 em	

trinta	dias.	Se	estiver	solto,	o	prazo	será	de	noventa	dias	(art.	51).	Esses	
prazos,	 porém,	 podem	 ser	 duplicados	 pelo	 juiz,	 ouvido	 o	 Ministério	
Público,	 mediante	 pedido	 justificado	 da	 autoridade	 policial	 (arts.	 51,	
parágrafo	único,	e	52,	II).	

	
Findos	os	prazos,	a	autoridade	policial	deve	encaminhar	o	inquérito	

ao	 juízo.	 Para	 tanto,	 elaborará	 “relatório”,	 narrando	 sumariamente	 os	
fatos	 e	 justificando	 as	 razões	 que	 a	 levaram	 à	 classificação	 do	 delito,	
indicando	 a	 quantidade	 e	 a	 natureza	 da	 substância	 ou	 do	 produto	
apreendido,	 o	 local	 e	 as	 condições	 em	 que	 se	 desenvolveu	 a	 ação	
criminosa,	 as	 circunstâncias	 da	 prisão,	 a	 conduta,	 a	 qualificação	 e	 os	
antecedentes	do	agente	(art.	52,	I),	ou	requererá	a	devolução	dos	autos	
para	a	realização	de	diligências	necessárias.	

	
Estabelece	o	art.	52,	parágrafo	único,	que	a	remessa	do	inquérito	a	

juízo	far-se-á	sem	prejuízo	de	diligências	complementares:	
	
I	 —	 necessárias	 ou	 úteis	 à	 plena	 elucidação	 do	 fato,	 cujo	

resultado	 deverá	 ser	 encaminhado	 ao	 juízo	 competente	 até	 três	
dias	antes	da	audiência	de	instrução	e	julgamento;	

	
II	 —	 necessárias	 ou	 úteis	 à	 indicação	 dos	 bens,	 direitos	 e	

valores	de	que	seja	titular	o	agente,	ou	que	figurem	em	seu	nome,	
cujo	 resultado	 deverá	 ser	 encaminhado	 ao	 juízo	 competente	 até	
três	dias	antes	da	audiência	de	instrução	e	julgamento.	
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Já	o	art.	53	dispõe	que,	em	qualquer	 fase	da	persecução	criminal	

relativa	aos	crimes	previstos	na	Lei,	são	permitidos,	além	dos	previstos	
em	lei,	mediante	autorização	judicial	e	ouvido	o	Ministério	Público,	os	
seguintes	procedimentos	investigatórios:	

	
I	 —	 infiltração	 por	 agentes	 de	 polícia,	 em	 tarefas	 de	

investigação,	constituída	pelos	órgãos	especializados	pertinentes;	
	
II	—	não	atuação	policial	sobre	os	portadores	de	drogas,	seus	

precursores	 químicos	 ou	 outros	 produtos	 utilizados	 em	 sua	
produção,	 que	 se	 encontrem	 no	 território	 brasileiro,	 com	 a	
finalidade	 de	 identificar	 e	 responsabilizar	 maior	 número	 de	
integrantes	de	operações	de	tráfico	e	distribuição,	sem	prejuízo	da	
ação	penal	cabível	(entrega	vigiada).	Nesta	hipótese,	a	autorização	
será	concedida	desde	que	sejam	conhecidos	o	itinerário	provável	e	
a	identificação	dos	agentes	do	delito	ou	de	colaboradores	(art.	53,	
parágrafo	único).	

	
3.3.	DA	INSTRUÇÃO	CRIMINAL	
	
De	acordo	com	o	art.	54,	sendo	recebidos	em	juízo	os	autos	de	inquérito	
policial,	de	investigação	feita	por	Comissão	Parlamentar	de	Inquérito,	ou	
peças	de	informação,	dar-se-á	vista	ao	Ministério	Público	para,	no	prazo	
de	dez	dias,	adotar	uma	das	seguintes	medidas:	
I	—	requerer	o	arquivamento;	
II	—	requisitar	as	diligências	que	entender	necessárias;	
III	—	oferecer	denúncia.	

	
Se	o	Ministério	Público	requerer	o	arquivamento,	e	o	juiz	concordar	

com	a	manifestação,	os	autos	irão	diretamente	para	o	arquivo.	O	art.	7º	
da	Lei	n.	1.521/51	prevê	que	o	juiz	deve	recorrer	de	ofício	sempre	que	
determinar	o	arquivamento	de	inquérito	que	apure	crime	contra	a	saúde	
pública.	 É	 pacífico,	 entretanto,	 que	 tal	 dispositivo	 não	 se	 aplica	 aos	
crimes	 da	 Lei	 de	 Drogas,	 que,	 apesar	 de	 afetarem	 a	 saúde	 pública,	
possuem	rito	específico	que	não	determina	tal	providência.	O	recurso	de	
ofício,	portanto,	só	vale	para	outros	crimes	contra	a	saúde	pública	(arts.	
267	a	285	do	Código	Penal).	

	
Se	 o	 juiz	 discordar	do	pedido	de	 arquivamento,	 deverá	 aplicar	 a	

regra	 do	 art.	 28	 do	 Código	 de	 Processo	 Penal	 e	 remeter	 os	 autos	 ao	
Procurador-Geral	 de	 Justiça,	 que	 dará	 a	 palavra	 final,	 insistindo	 no	
arquivamento	ou	determinando	o	oferecimento	de	denúncia.	
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Por	 sua	 vez,	 se	 o	 Órgão	 do	 Ministério	 Público	 se	 convencer	 da	
existência	 de	 indícios	 de	 autoria	 e	 de	materialidade,	 deverá	 oferecer	
denúncia.	 Nesse	 caso,	 se	 o	 crime	 imputado	 tiver	 pena	 mínima	 não	
superior	a	um	ano,	deverá	ser	analisada	a	possibilidade	de	proposta	de	
suspensão	 condicional	 do	 processo	 (ex.:	 crime	 de	 condução	 de	
embarcação	após	o	consumo	de	droga	—	art.	39).	Feita	a	proposta	pelo	
Ministério	Público,	 sendo	 ela	 aceita	 pelo	 réu,	 e	 homologada	pelo	 juiz,	
será	decretada	a	suspensão,	nos	termos	da	Lei	n.	9.099/95.	Na	maioria	
dos	crimes	da	Lei	de	Drogas,	todavia,	a	pena	mínima	é	bem	superior	a	
um	ano,	de	forma	que	o	benefício	em	análise	é	incabível.	

Na	 denúncia,	 poderão	 ser	 arroladas	 até	 cinco	 testemunhas,	
independentemente	de	o	crime	ser	punido	com	reclusão	ou	detenção,	
devendo	 também	 o	 Ministério	 Público	 requerer	 as	 diligências	
necessárias	(art.	54,	III).	

Em	juízo,	o	procedimento	deverá	observar	as	seguintes	fases:	
a)	defesa	prévia;	
b)	recebimento	da	denúncia;	
c)	citação;	
d)	audiência	para	oitiva	de	testemunhas,	interrogatório	e	debates	

orais;	
e)	sentença.	

	
SE	LIGA	NA	JURISPRUDÊNCIA!!!	
	
O	art.	400	do	CPP	prevê	que	o	interrogatório	será	realizado	ao	final	

da	instrução	criminal.	Este	dispositivo	se	aplica:	•	aos	processos	penais	
militares;	•	aos	processos	penais	eleitorais	e	•	a	todos	os	procedimentos	
penais	regidos	por	legislação	especial	(ex:	lei	de	drogas).	STF.	Plenário.	
HC	127900/AM,	Rel.	Min.	Dias	Toffoli,	julgado	em	3/3/2016	(Info	816).	
STJ.	6ª	Turma.	HC	403.550/SP,	Rel.	Min.	Maria	Thereza	de	Assis	Moura,	
julgado	em	15/08/2017.	

	
3.4.	DESTRUIÇÃO	DA	DROGA	

	
De	acordo	com	o	art.	50,	§	3º,	da	Lei	de	Drogas,	com	a	redação	dada	

pela	Lei	n.	12.961/2014,	recebida	cópia	do	auto	de	prisão	em	flagrante,	
o	juiz,	no	prazo	de	dez	dias,	certificará	a	regularidade	formal	do	laudo	de	
constatação	 e	 determinará	 a	 destruição	 das	 drogas	 apreendidas,	
guardando-se	 amostra	 necessária	 à	 realização	 do	 laudo	 definitivo.	
Referida	destruição	será	executada	pelo	delegado	de	polícia	competente,	
no	 prazo	 de	 quinze	 dias,	 na	 presença	 do	 Ministério	 Público	 e	 da	
autoridade	sanitária	(art.	50,	§	4º).	O	local	será	vistoriado	antes	e	depois	
de	efetivada	a	destruição	das	drogas	referida	no	§	3o,	sendo	lavrado	auto	
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circunstanciado	 pelo	 delegado	 de	 polícia,	 certificando-se	 neste	 a	
destruição	total	delas	(art.	50,	§	5º).	

	
Já	o	art.	72	dispõe	que,	encerrado	o	processo	penal	ou	arquivado	o	

inquérito	policial,	o	juiz,	de	ofício,	mediante	representação	do	delegado	
de	 polícia	 ou	 a	 requerimento	 do	 Ministério	 Público,	 determinará	 a	
destruição	das	amostras	guardadas	para	contraprova,	certificando	isso	
nos	autos.	

	
Por	fim,	prevê	o	art.	50-A	que	a	destruição	de	drogas	apreendidas	

sem	a	ocorrência	de	prisão	em	flagrante	será	feita	por	incineração,	no	
prazo	máximo	de	trinta	dias,	contados	da	data	da	apreensão,	guardando-
se	amostra	necessária	à	realização	do	laudo	definitivo,	aplicando-se,	no	
que	couber,	o	procedimento	dos	§§	3º	a	5º	do	art.	50.	
	
	

	

	

	

QUESTÕES	DE	CONCURSO		
		

COMENTÁRIOS	NO	FINAL	DO	MATERIAL	

	
1)	(UEG	-	2013	-	PC-GO	-	Delegado	de	Polícia	-	1ª	prova)	Sobre	a	Lei	
de	Drogas	(Lei	n.	11.343/2006),	tem-se	que:	

A)	 o	 crime	 de	 tráfico	 de	 drogas	 consuma-se	 quando	 ocorre	 a	 efetiva	
colocação	da	substância	proibida	em	circulação,	dado	tratar-se	de	crime	
de	perigo	concreto.	

B)	é	possível	a	fixação	de	regime	prisional	diferente	do	fechado	para	o	
início	 do	 cumprimento	 de	 pena	 imposta	 ao	 condenado	 por	 crime	
hediondo,	 não	 alcançando	 essa	 possibilidade	 aos	 condenados	 pelos	
denominados	 crimes	 hediondos	 por	 equiparação,	 como	 tráfico	 de	
drogas,	diante	de	expressa	vedação	legal.	

C)	 na	 fixação	 da	 pena,	 a	 lei	 de	 drogas	 não	 impõe	 ao	 juiz	 qualquer	
consideração	 sobre	 a	 natureza	 e	 a	 quantidade	 da	 droga,	 em	
preponderância	sobre	a	regra	do	artigo	59	do	Código	Penal.	
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D)	 para	 configuração	 da	 interestadualidade	 do	 tráfico	 (art.	 40,	 V)	 é	
prescindível	a	efetiva	transposição	das	fronteiras	do	Estado,	bastando,	a	
existência	de	elementos	que	sinalizem	a	destinação	da	droga	para	além	
dos	limites	estaduais	(Súmula	587,	STJ).	

	

2)	(FUNIVERSA	-	2015	-	PC-DF	-	Delegado	de	Polícia)	A	respeito	do	
tráfico	 ilícito	 de	 drogas	 e	 do	 uso	 indevido	 de	 substância	
entorpecente,	assinale	a	alternativa	correta	à	luz	da	lei	que	rege	a	
matéria:	

A)	 A	 lavratura	 do	 auto	 de	 prisão	 em	 flagrante	 do	 autor	 de	 crime	 de	
tráfico	 e	o	 estabelecimento	da	materialidade	do	delito	prescindem	de	
laudo	de	constatação	da	natureza	e	da	quantidade	da	droga.	

B)	 É	 cabível	 a	 prisão	 em	 flagrante	 do	 usuário	 de	 substância	
entorpecente,	havendo,	ou	não,	concurso	de	crime	com	o	delito	de	tráfico	
ilícito	de	entorpecentes.	

C)	É	vedado	à	autoridade	policial,	ao	encerrar	inquérito	relativo	a	crime	
de	tráfico,	indicar	a	quantidade	e	a	natureza	da	substância	ou	do	produto	
apreendido.	

D)	 O	 inquérito	 policial	 relativo	 ao	 crime	 de	 tráfico	 de	 substância	
entorpecente	 será	 concluído	 no	 prazo	 de	 trinta	 dias	 se	 o	 indiciado	
estiver	preso	e,	no	de	noventa	dias,	se	estiver	solto.	

E)	A	destruição	das	drogas	apreendidas	somente	poderá	ser	executada	
pelo	 juiz	 de	 direito	 ou	 pela	 pessoa	 indicada	 pelo	 respectivo	 tribunal,	
vedando-se	tal	conduta	ao	delegado	de	polícia.	

	

3)	(CESPE	-	2017	-	PC-GO	-	Delegado	de	Polícia	Substituto)	Vantuir	
e	 Lúcio	 cometeram,	 em	 momentos	 distintos	 e	 sem	 associação,	
crimes	 previstos	 na	 Lei	 de	 Drogas	 (Lei	 n.º	 11.343/2006).	 No	
momento	da	ação,	Vantuir,	em	razão	de	dependência	química	e	de	
estar	sob	influência	de	entorpecentes,	era	inteiramente	incapaz	de	
entender	o	caráter	ilícito	do	fato.	Lúcio,	ao	agir,	estava	sob	efeito	de	
droga,	 proveniente	 de	 caso	 fortuito,	 sendo	 também	 incapaz	 de	
entender	 o	 caráter	 ilícito	 do	 fato.	 Nessas	 situações	 hipotéticas,	
qualquer	que	tenha	sido	a	infração	penal	praticada:	
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A)	Vantuir	terá	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços	e	Lúcio	será	
isento	de	pena.	

B)	somente	Vantuir	será	isento	de	pena.	

C)	Lúcio	e	Vantuir	serão	isentos	de	pena.	

D)	somente	Lúcio	terá	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços.	

E)	Lúcio	e	Vantuir	terão	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços.	

	

4)	(FAPEMS	-	2017	-	PC-MS	-	Delegado	de	Polícia)	Analise	o	caso	a	
seguir:	

Cumprindo	 mandados	 judiciais,	 o	 Delegado	 Alcimor	 efetuou	 a	
prisão	de	Alceu,	conhecido	como	"Nariz"	e	considerado	o	líder	de	
uma	associação	criminosa	voltada	à	prática	de	tráfico	de	drogas	na	
região	sul	do	país,	e	a	apreensão	de	seu	primo	Daniel,	de	dezessete	
anos,	 em	 quarto	 de	 hotel	 em	 que	 se	 hospedavam.	 Ambos,	 aliás,	
velhos	conhecidos	da	polícia	pela	prática	de	 infrações	pretéritas.	
No	 local,	 a	 equipe	 tática	 encontrou	 drogas,	 dinheiro	 e	 celulares.	
Com	autorização	judicial,	o	Delegado	Alcimor	acessou	o	conteúdo	
de	conversas,	via	WhatsApp,	alcançando	mais	nomes	e	os	pontos	da	
prática	comercial	ilícita.	No	total,	seis	pessoas	foram	presas.	Com	
respaldo	 no	 caso	 e	 considerando	 o	 entendimento	 do	 Superior	
Tribunal	 de	 Justiça	 quanto	 ao	 crime	 do	 artigo	 35	 da	 Lei	 n°	
11.343/2006,	assinale	a	alternativa	correta:	

A)	Por	vedação	expressa	na	Lei	de	Drogas,	para	o	presente	crime	não	se	
admite	 a	 incidência	 de	 penas	 alternativas	 à	 prisão,	 não	 obstante	
preenchidos	os	requisitos	legais.	

B)	 A	 associação	 para	 fins	 de	 tráfico	 de	 drogas	 é	 considerada	 crime	
hediondo.	

C)	 A	 prática	 criminosa	 pretendida	 não	 precisa	 ser	 reiterada,	 mas	 a	
associação	não	pode	ser	eventual.	

D)	O	envolvimento	de	um	menor	é	 indiferente	para	 fins	de	tipificação	
delitiva	e	não	 influencia	no	 tocante	à	dosimetria	da	pena	do	crime	de	
associação	criminosa.	
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E)	 Para	 a	 configuração	 do	 crime;	 exige-se	 efetivamente	 a	 prática	 do	
tráfico	 de	 drogas.	
	

5)	 (ACAFE	 -	 2014	 -	 PC-SC	 -	 Delegado	 de	 Polícia)	 Com	 relação	 à	
repressão	à	produção	não	autorizada	e	ao	tráfico	ilícito	de	drogas,	
assinale	a	alternativa	correta:	

A)	As	plantações	ilícitas	serão	imediatamente	destruídas	pelo	delegado	
de	polícia,	que	recolherá	quantidade	suficiente	para	exame	pericial,	de	
tudo	lavrando	auto	de	levantamento	das	condições	encontradas,	com	a	
delimitação	 do	 local,	 asseguradas	 as	 medidas	 necessárias	 para	 a	
preservação	da	prova.	

B)	Em	caso	de	ser	utilizada	a	queimada	para	destruir	plantação	ilícita,	
observar-se-á,	 além	 das	 cautelas	 necessárias	 à	 proteção	 ao	 meio	
ambiente,	 a	 indispensável	 e	 prévia	 autorização	 do	 órgão	 próprio	 do	
Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	Sisnama.	

C)	Feita	apreensão	em	operação	de	combate	às	atividades	previstas	na	
Lei	11.343/06,	que	instituiu	o	Sisnad,	e	tendo	recaído	sobre	dinheiro	ou	
cheques	emitidos	 como	ordem	de	pagamento,	 a	 autoridade	de	polícia	
judiciária	que	presidir	o	inquérito	deverá,	de	imediato,	requerer	ao	juízo	
competente	a	citação	do	Ministério	Público.	

D)	Os	 veículos,	 embarcações,	 aeronaves,	 e	 quaisquer	outros	meios	de	
transporte,	os	maquinários,	as	armas	de	fogo,	utensílios,	instrumentos	e	
objetos	 de	 qualquer	 natureza,	 utilizados	 para	 a	 prática	 dos	 crimes	
definidos	na	Lei	11.343/06,	que	 instituiu	o	Sisnad,	após	a	sua	regular	
apreensão,	ficarão	sob	custódia	da	autoridade	de	polícia	judiciária.	

E)	A	destruição	de	drogas	apreendidas	será	executada	 imediatamente	
pelo	delegado	de	polícia	competente,	na	presença	do	Ministério	Público	
e	da	autoridade	sanitária.	

	

6)	(IBADE	-	2017	-	PC-AC	-	Delegado	de	Polícia	Civil)	No	que	tange	
aos	 crimes	 previstos	 na	 Lei	 de	 Drogas	 e	 a	 Jurisprudência	 do	
Supremo	Tribunal	Federal,	assinale	a	alternativa	correta:	

A)	Compete	à	justiça	dos	Estados	o	processo	e	o	julgamento	dos	crimes	
relativos	a	entorpecentes	ocorridos	com	o	exterior.	
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B)	 O	 exercício	 da	 função	 de	 'mula',	 indispensável	 para	 o	 tráfico	
internacional,	traduz,	por	si	só,	adesão,	em	caráter	estável	e	permanente,	
à	estrutura	de	organização	criminosa.	

C)	 Faz-se	 necessária	 a	 aferição	 do	 grau	 de	 pureza	 da	 droga	 para	
realização	da	dosimetria	da	pena.	

D)	Para	a	configuração	da	majorante	da	transnacionalidade	prevista	no	
art.	40	,I,	da	Lei	n°	11.343/2006,	basta	que	existam	elementos	concretos	
aptos	 a	 demonstrar	 que	 o	 agente	 pretendia	 disseminar	 a	 droga	 no	
exterior,	sendo	indispensável	ultrapassar	as	fronteiras	que	dividem	as	
nações.	

E)	A	condenação	por	tráfico	de	drogas	e	por	associação	para	o	tráfico	de	
drogas	prescinde	da	efetiva	apreensão	de	entorpecentes	na	posse	de	um	
acusado	 específico,	 cuja	 responsabilidade	 pode	 ser	 definida	
racionalmente,	a	despeito	de	apreendida	a	droga	na	posse	de	terceiro,	
com	 base	 no	 contexto	 probatório,	 a	 autorizar	 o	 provimento	
condenatório.	

7)	(FCC	-	2017	-	PC-AP	-	Delegado	de	Polícia)	Com	relação	ao	sistema	
nacional	de	políticas	públicas	sobre	drogas	e,	ainda,	com	base	na	
Lei	n°	11.343/2006,	considere:	

I.	 A	 lei	 descriminalizou	 a	 conduta	 de	 quem	 adquire,	 guarda,	 tem	 em	
depósito,	transporta	ou	traz	consigo,	para	consumo	pessoal,	drogas	em	
autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	legal	ou	regulamentar.	
Dessa	 forma,	 o	 usuário	 de	 drogas	 é	 isento	 de	 pena,	 submetendo-se,	
apenas,	a	tratamento	para	recuperação.	

II.	Constitui	causa	de	aumento	de	pena	no	crime	de	tráfico	de	drogas	o	
emprego	de	arma	de	fogo.	

III.	Equipara-se	ao	usuário	de	drogas,	aquele	que,	eventualmente	e	sem	
objetivo	de	obter	lucro,	oferece	droga	a	pessoa	de	seu	relacionamento,	
para	 juntos	 a	 consumirem	 ou,	 ainda,	 quem	 induz,	 instiga	 ou	 auxilia	
alguém	ao	uso	indevido.	

IV.	 O	 indiciado	 ou	 acusado	 que	 colaborar	 voluntariamente	 com	 a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
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produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	 reduzida	 de	 um	
terço	a	dois	terços.	

Está	correto	o	que	se	afirma	APENAS	em:	

A)	I,	III	e	IV.	

B)	I	e	III.	

C)	II	e	III.	

D)	II	e	IV.	

E)	I	e	II.	

	

8)	 (Aroeira	 -	 2014	 -	 PC-TO	 -	 Delegado	 de	 Polícia)	 A	 Lei	 n.	
11.343/2006	institui	o	Sistema	Nacional	de	Políticas	Públicas	sobre	
Drogas,	 prescreve	 medidas	 para	 prevenção	 do	 uso	 indevido,	
atenção	e	reinserção	social	de	usuários	e	dependentes	de	drogas,	
estabelece	normas	para	repressão	à	produção	não	autorizada	e	ao	
tráfico	 ilícito	 de	 drogas,	 define	 crimes	 e	 dá	 outras	 providências.	
Considerando	os	dispositivos	dessa	lei:	

A)	A	autoridade	de	polícia	judiciária,	ocorrendo	prisão	em	flagrante,	fará,	
imediatamente,	 comunicação	 ao	 Ministério	 Público,	 remetendo-lhe	
cópia	do	auto	lavrado,	do	qual	será	dada	vista	ao	juiz	competente	em	24	
(vinte	e	quatro)	horas.	

B)	O	inquérito	policial	será	concluído	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	se	o	
indiciado	estiver	preso,	e	de	90	(noventa)	dias,	quando	solto,	podendo	
os	prazos	 serem	duplicados,	 conforme	os	 critérios	de	oportunidade	 e	
conveniência	da	autoridade	de	polícia	judiciária.	

C)	 O	 indiciado	 ou	 acusado	 que	 colaborar	 voluntariamente	 com	 a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	 reduzida	 de	 um	
terço	a	dois	terços.	

D)	A	conduta	de	adquirir	drogas,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	
determinação	 legal	 ou	 regulamentar,	 não	 está	 sujeita	 à	 prisão	 em	
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flagrante,	 devendo	 o	 autor	 do	 fato,	 nesse	 caso,	 ser	 imediatamente	
encaminhado	ao	juízo	competente,	lavrando-se	termo	circunstanciado.	

	

9)	(FUNCAB	-	2014	-	PC-RO	-	Delegado	de	Polícia	Civil)	Em	relação	à	
Lei	n°	11.343/2006	(Lei	Antidrogas),	no	crime	de	tráfico	de	drogas,	
são	causas	que	aumentam	a	pena	do	referido	delito	de	um	sexto	a	
dois	terços,	EXCETO:	

A)	O	agente	praticar	o	crime	prevalecendo-se	de	função	pública	ou	no	
desempenho	 de	 missão	 de	 educação,	 poder	 familiar,	 guarda	 ou	
vigilância.	

B)	Quando	caracterizado	o	tráfico	entre	Estados	da	Federação	ou	entre	
estes	e	o	Distrito	Federal.	

C)	O	agente	oferecer	droga,	 eventualmente	e	 sem	objetivo	de	 lucro,	 à	
pessoa	de	seu	relacionamento,	para	juntos	a	consumirem.	

D)	O	crime	tiver	sido	praticado	com	violência,	grave	ameaça,	emprego	
de	arma	de	fogo,	ou	qualquer	processo	de	intimidação	difusa	ou	coletiva.	

E)	A	natureza,	a	procedência	da	substância	ou	do	produto	apreendido	e	
as	circunstâncias	do	fato	evidenciarem	a	transnacionalidade	do	delito.	

	

10)	(FCC	-	2020	-	TJ-MS	-	Juiz	Substituto)	No	que	concerne	à	lei	de	
drogas,	correto	afirmar:	

A)	Cabível	a	redução	da	pena	de	um	sexto	a	dois	terços	para	o	agente	que	
tem	em	depósito,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	
legal	 ou	 regulamentar,	 matéria-prima,	 insumo	 ou	 produto	 químico	
destinado	 à	 preparação	 de	 drogas,	 desde	 que	 primário,	 de	 bons	
antecedentes,	 não	 se	 dedique	 às	 atividades	 criminosas	 nem	 integre	
organização	criminosa.	

B)	O	juiz,	na	fixação	das	penas,	em	igualdade	de	condições	com	todas	as	
circunstâncias	 previstas	 no	 Código	 Penal	 para	 estabelecimento	 das	
sanções	básicas,	considerará	a	natureza	e	a	quantidade	da	substância	ou	
do	produto.	
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C)	A	pena	de	multa	pode	 ser	 aumentada	 até	o	 limite	do	 triplo	 se,	 em	
virtude	da	situação	econômica	do	acusado,	considerá-la	o	juiz	ineficaz,	
ainda	que	aplicada	no	máximo.	

D)	 Para	 a	 caracterização	 da	 majorante	 do	 tráfico	 entre	 Estados	 da	
Federação	 ou	 entre	 este	 e	 o	 Distrito	 Federal,	 necessária	 a	 efetiva	
transposição	das	respectivas	fronteiras,	não	bastando	a	demonstração	
inequívoca	da	intenção	de	realizar	o	tráfico	interestadual.	

E)	É	de	dois	anos	o	prazo	de	prescrição	no	crime	de	posse	de	droga	para	
consumo	pessoal,	não	se	aplicando,	contudo,	as	causas	de	 interrupção	
previstas	no	Código	Penal.	

	

	

11.	(FUNDEP	(Gestão	de	Concursos)	-	2019	-	MPE-MG	-	Promotor	de	
Justiça	Substituto)	De	acordo	com	a	Lei	n°	11.343/2006	e	com	a	sua	
interpretação	 pelo	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	marque	 a	 alternativa	
correta:	

A)	A	expropriação	de	bens	em	favor	da	União,	decorrente	da	prática	de	
crime	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes,	não	constitui	efeito	automático	
da	sentença	penal	condenatória.	

B)	A	posse	de	substância	entorpecente	para	uso	próprio	configura	crime	
doloso	 e,	 quando	 cometido	 no	 interior	 de	 estabelecimento	 prisional,	
constitui	falta	grave,	nos	termos	do	artigo	52	da	Lei	de	Execução	Penal.	

C)	 O	 indiciado	 ou	 acusado	 que	 colaborar	 voluntariamente	 com	 a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	do	crime,	no	caso	de	condenação,	poderá	ser	isento	de	pena	ou	
ter	a	pena	reduzida	de	um	terço	a	dois	terços.	

D)	São	requisitos	para	o	reconhecimento	do	tráfico	privilegiado	que	o	
agente	seja	primário,	de	bons	antecedentes	e	boa	conduta	social,	que	não	
se	dedique	às	atividades	criminosas	nem	integre	organização	criminosa.	

	
12.	(DPDF	Defensor	Público	2019)	Com	base	no	entendimento	do	STJ,	
julgue	o	próximo	item,	a	respeito	de	aplicação	da	pena.	
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Condenação	 anterior	 por	 delito	 de	 porte	 de	 substância	 entorpecente	
para	consumo	próprio	não	faz	incidir	a	circunstância	agravante	relativa	
à	 reincidência,	 ainda	 que	 não	 tenham	 decorrido	 cinco	 anos	 entre	 a	
condenação	e	a	infração	penal	posterior.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	
	
13.	 (CESPE	 -	2018	 -	PC-SE	 -	Delegado	de	Polícia)	Acerca	do	 tráfico	
ilícito	 de	 entorpecentes,	 de	 ações	 de	 prevenção	 e	 repressão	 a	 delitos	
praticados	 por	 organizações	 criminosas,	 de	 abuso	de	 autoridade	 e	 de	
delitos	previstos	na	Lei	de	Tortura,	julgue	o	item	que	se	segue.	
	
Situação	 hipotética:	 Em	 um	mesmo	 contexto	 fático,	 um	 cidadão	 foi	
preso	em	flagrante	por	manter	em	depósito	grande	variedade	de	drogas,	
entre	 elas,	 cocaína,	 maconha,	 haxixe	 e	crack,	 todas	 para	 fins	 de	
mercancia.	Foram	apreendidos	também	maquinários	para	o	preparo	de	
drogas,	 entre	 eles,	 uma	 balança	 digital	 e	 uma	 serra	
portátil.	Assertiva:	Nessa	 situação,	 afastada	 a	 existência	 de	 contextos	
autônomos	entre	as	condutas	delitivas,	o	crime	será	único.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	
14.	 (CESPE	 -	2018	 -	Polícia	Federal	 -	Escrivão	de	Polícia	Federal)	
Julgue	 o	 próximo	 item,	 a	 respeito	 das	 Leis	 n.os	13.445/2017,	
11.343/2006,	8.069/1990	e	suas	alterações.	
	
Em	 caso	 de	 prisão	 por	 tráfico	 de	 drogas	 ilícitas,	 o	 juiz	 não	 poderá	
substituir	a	pena	privativa	de	liberdade	por	restritiva	de	direito.	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	
	
15.	 (CESPE	 -	2017	 -	DPU	 -	Defensor	Público	Federal)	 Tendo	 como	
referência	 as	 disposições	 da	 Lei	 de	Drogas	 (Lei	 n.º	 11.343/2006)	 e	 a	
jurisprudência	pertinente,	julgue	o	item	subsecutivo.	
	
Situação	hipotética:	José,	ao	comercializar	cocaína	em	espaço	público,	
foi	preso	em	flagrante.	Apesar	de	ele	ser	primário,	o	 juiz	sentenciante	
não	 aplicou	 a	 causa	 de	 diminuição	 de	 pena	 referente	 ao	 denominado	
tráfico	 privilegiado,	 sob	 o	 argumento	 de	 que	 o	 réu	 se	 dedicava	 a	
atividades	 criminosas,	 conforme	 evidenciado	 por	 inquéritos	 e	 ações	
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penais	 em	 curso	 nos	 quais	 José	 figurava	 como	 indiciado	 ou	
réu.	Assertiva:	Nessa	situação,	de	acordo	com	a	jurisprudência	do	STJ,	o	
juiz	feriu	o	princípio	constitucional	da	presunção	de	inocência.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	
	

	
	

	
QUESTÕES	COMENTADAS	

	
1)	(UEG	-	2013	-	PC-GO	-	Delegado	de	Polícia	-	1ª	prova)	Sobre	a	Lei	
de	Drogas	(Lei	n.	11.343/2006),	tem-se	que:	

A)	 o	 crime	 de	 tráfico	 de	 drogas	 consuma-se	 quando	 ocorre	 a	 efetiva	
colocação	da	substância	proibida	em	circulação,	dado	tratar-se	de	crime	
de	perigo	concreto.	

B)	é	possível	a	fixação	de	regime	prisional	diferente	do	fechado	para	o	
início	 do	 cumprimento	 de	 pena	 imposta	 ao	 condenado	 por	 crime	
hediondo,	 não	 alcançando	 essa	 possibilidade	 aos	 condenados	 pelos	
denominados	 crimes	 hediondos	 por	 equiparação,	 como	 tráfico	 de	
drogas,	diante	de	expressa	vedação	legal.	

C)	 na	 fixação	 da	 pena,	 a	 lei	 de	 drogas	 não	 impõe	 ao	 juiz	 qualquer	
consideração	 sobre	 a	 natureza	 e	 a	 quantidade	 da	 droga,	 em	
preponderância	sobre	a	regra	do	artigo	59	do	Código	Penal.	

D)	 para	 configuração	 da	 interestadualidade	 do	 tráfico	 (art.	 40,	 V)	 é	
prescindível	a	efetiva	transposição	das	fronteiras	do	Estado,	bastando,	a	
existência	de	elementos	que	sinalizem	a	destinação	da	droga	para	além	
dos	limites	estaduais	(Súmula	587,	STJ).	

GABARITO	D	
A)	ERRADO.	O	crime	de	tráfico	de	entorpecentes	é	tipificado	no	art.	33	
da	Lei	nº	11.343/06,	que	possui	diversos	núcleos	verbais,	portanto,	é	
considerado	crime	de	conduta	múltipla.	Uma	vez	praticadas	condutas	
correspondentes	aos	núcleos	verbais,	já	se	consuma	o	crime,	sem	que	
se	exija	qualquer	resultado	naturalístico.	Ressalta-se	que	se	trata	de	
crime	de	perigo	abstrato	e	não	de	perigo	concreto.	
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B)	 ERRADO.	 É	 possível	 fixação	 de	 regime	 prisional	 diferente	 do	
fechado	para	o	início	do	cumprimento	de	pena	imposta	ao	condenado	
por	 crime	 hediondo,	 e	 alcança	 também	 aos	 crimes	 hediondos	 por	
equiparação,	como	o	 tráfico	de	drogas.	É	 importante	destacar	que	o	
Plenário	do	STF	decidiu	incidentalmente	no	HC	111.840/ES	que	o	art.	
2°,	§1°	da	Lei	n°	8.072/90	é	inconstitucional	ao	impor	o	regime	inicial	
fechado,	pois	cabe	ao	julgador	analisar	o	caso	concreto,	com	base	no	
princípio	da	individualização	da	pena.	
C)	ERRADO.	De	acordo	com	o		art.	42	da	Lei	nº	11.343/06,	ao	fixar	a	
pena	base	nos	crimes	de	tráfico	de	drogas,	o	juiz	irá	considerar	como	
preponderância	sobre	o	previsto	no	art.	59	do	Código	Penal,	a	natureza	
e	 a	 quantidade	 da	 substância	 ou	 do	 produto,	 a	 personalidade	 e	 a	
conduta	social	do	agente.	
D)	 CERTO.	 Não	 é	 necessária	 a	 efetiva	 transposição	 das	 divisas	 dos	
Estados-membros,	 bastando	 que	 fique	 evidenciado	 pelos	 elementos	
de	prova	que	a	droga	transportada	teria	como	destino	outro	Estado.		
	

2)	(FUNIVERSA	-	2015	-	PC-DF	-	Delegado	de	Polícia)	A	respeito	do	
tráfico	 ilícito	 de	 drogas	 e	 do	 uso	 indevido	 de	 substância	
entorpecente,	assinale	a	alternativa	correta	à	luz	da	lei	que	rege	a	
matéria:	

A)	 A	 lavratura	 do	 auto	 de	 prisão	 em	 flagrante	 do	 autor	 de	 crime	 de	
tráfico	e	o	 estabelecimento	da	materialidade	do	delito	prescindem	de	
laudo	de	constatação	da	natureza	e	da	quantidade	da	droga.	

B)	 É	 cabível	 a	 prisão	 em	 flagrante	 do	 usuário	 de	 substância	
entorpecente,	havendo,	ou	não,	concurso	de	crime	com	o	delito	de	tráfico	
ilícito	de	entorpecentes.	

C)	É	vedado	à	autoridade	policial,	ao	encerrar	inquérito	relativo	a	crime	
de	tráfico,	indicar	a	quantidade	e	a	natureza	da	substância	ou	do	produto	
apreendido.	

D)	 O	 inquérito	 policial	 relativo	 ao	 crime	 de	 tráfico	 de	 substância	
entorpecente	 será	 concluído	 no	 prazo	 de	 trinta	 dias	 se	 o	 indiciado	
estiver	preso	e,	no	de	noventa	dias,	se	estiver	solto.	

E)	A	destruição	das	drogas	apreendidas	somente	poderá	ser	executada	
pelo	 juiz	 de	 direito	 ou	 pela	 pessoa	 indicada	 pelo	 respectivo	 tribunal,	
vedando-se	tal	conduta	ao	delegado	de	polícia.	

GABARITO	D	
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A)	ERRADO.	Na	 lavratura	do	auto	de	prisão	em	flagrante	é	necessário	
laudo	de	constatação	da	natureza	e	quantidade	da	droga,	na	forma	do	
art.	50	da	Lei	11.343/2006.	

B)	ERRADO.	Conforme	dispõe	o	art.	48,	§2°	do	CP,	não	se	imporá	a	prisão	
em	 flagrante	 do	 usuário,	 devendo	 o	 autor	 do	 fato	 ser	 imediatamente	
encaminhado	ao	juízo	competente	ou	se	comprometer	a	ele	comparecer,	
lavrando-se	Termo	Circunstanciado	de	Ocorrência	(TCO).	

C)	 ERRADO.	 Não	 é	 vedado,	 em	 verdade	 é	 uma	 conduta	 obrigatória,	
conforme	dispõe	o	art.	52,	I,	da	Lei	11.343/2006.	

D)	CERTO.	Transcrição	do	artigo	51,	Lei	11.343/2006.	

E)	ERRADO.	Conforme	dispõem	os	artigos	50,	§4°	e	50-A,	ambos	da	Lei	
11.343/2006,	 o	 descarte	 da	 droga	 se	 dará	 em	 até	 30	 dias	 da	 data	 da	
apreensão,	guardando-se	amostra	necessária	para	a	realização	de	laudo	
definitivo,	 pelo	 delegado	 de	 polícia	 competente,	 na	 presença	 do	
Ministério	Público	e	da	autoridade	sanitária.	

	

3)	(CESPE	-	2017	-	PC-GO	-	Delegado	de	Polícia	Substituto)	Vantuir	
e	 Lúcio	 cometeram,	 em	 momentos	 distintos	 e	 sem	 associação,	
crimes	 previstos	 na	 Lei	 de	 Drogas	 (Lei	 n.º	 11.343/2006).	 No	
momento	da	ação,	Vantuir,	em	razão	de	dependência	química	e	de	
estar	sob	influência	de	entorpecentes,	era	inteiramente	incapaz	de	
entender	o	caráter	ilícito	do	fato.	Lúcio,	ao	agir,	estava	sob	efeito	de	
droga,	 proveniente	 de	 caso	 fortuito,	 sendo	 também	 incapaz	 de	
entender	 o	 caráter	 ilícito	 do	 fato.	 Nessas	 situações	 hipotéticas,	
qualquer	que	tenha	sido	a	infração	penal	praticada:	

A)	Vantuir	terá	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços	e	Lúcio	será	
isento	de	pena.	

B)	somente	Vantuir	será	isento	de	pena.	

C)	Lúcio	e	Vantuir	serão	isentos	de	pena.	

D)	somente	Lúcio	terá	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços.	

E)	Lúcio	e	Vantuir	terão	direito	à	redução	de	pena	de	um	a	dois	terços.	
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GABARITO	C	
Nos	termos	do	artigo	45	da	Lei	nº	11.343/06,	tanto	Lúcio	quanto	Vantuir	
estão	 isentos	 de	 pena,	 pois	 ambos	 eram	 inteiramente	 incapazes	 de	
entender	 o	 caráter	 ilícito	 do	 fato.	 Vantuir	 em	 razão	 de	 dependência	
química	e	de	estar	sob	influência	de	entorpecentes	e	Lúcio	por	estar	sob	
efeito	de	droga	proveniente	de	caso	fortuito.	

	

4)	(FAPEMS	-	2017	-	PC-MS	-	Delegado	de	Polícia)	Analise	o	caso	a	
seguir:	

Cumprindo	 mandados	 judiciais,	 o	 Delegado	 Alcimor	 efetuou	 a	
prisão	de	Alceu,	conhecido	como	"Nariz"	e	considerado	o	líder	de	
uma	associação	criminosa	voltada	à	prática	de	tráfico	de	drogas	na	
região	sul	do	país,	e	a	apreensão	de	seu	primo	Daniel,	de	dezessete	
anos,	 em	 quarto	 de	 hotel	 em	 que	 se	 hospedavam.	 Ambos,	 aliás,	
velhos	conhecidos	da	polícia	pela	prática	de	 infrações	pretéritas.	
No	 local,	 a	 equipe	 tática	 encontrou	 drogas,	 dinheiro	 e	 celulares.	
Com	autorização	judicial,	o	Delegado	Alcimor	acessou	o	conteúdo	
de	conversas,	via	WhatsApp,	alcançando	mais	nomes	e	os	pontos	da	
prática	comercial	ilícita.	No	total,	seis	pessoas	foram	presas.	Com	
respaldo	 no	 caso	 e	 considerando	 o	 entendimento	 do	 Superior	
Tribunal	 de	 Justiça	 quanto	 ao	 crime	 do	 artigo	 35	 da	 Lei	 n°	
11.343/2006,	assinale	a	alternativa	correta:	

A)	Por	vedação	expressa	na	Lei	de	Drogas,	para	o	presente	crime	não	se	
admite	 a	 incidência	 de	 penas	 alternativas	 à	 prisão,	 não	 obstante	
preenchidos	os	requisitos	legais.	

B)	 A	 associação	 para	 fins	 de	 tráfico	 de	 drogas	 é	 considerada	 crime	
hediondo.	

C)	 A	 prática	 criminosa	 pretendida	 não	 precisa	 ser	 reiterada,	 mas	 a	
associação	não	pode	ser	eventual.	

D)	O	envolvimento	de	um	menor	é	 indiferente	para	 fins	de	tipificação	
delitiva	e	não	 influencia	no	 tocante	à	dosimetria	da	pena	do	crime	de	
associação	criminosa.	
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E)	 Para	 a	 configuração	 do	 crime;	 exige-se	 efetivamente	 a	 prática	 do	
tráfico	 de	 drogas.	
	

GABARITO	C	

A)	ERRADO.	O	art.	44	da	Lei	de	Drogas	não	prevê	essa	vedação	para	o	
crime	de	associação	para	o	tráfico	(art.	35).	

B)	 ERRADO.	 O	 art.	 1°	 da	 Lei	 8.072/90	 apresenta	 um	 rol	 taxativo	 de	
crimes	 hediondos,	 não	 sendo	 previsto	 o	 crime	 de	 associação	 para	 o	
tráfico.	 Desse	 modo,	 não	 cabe	 aplicar	 interpretação	 extensiva	 ou	
analogia	 em	 desfavor	 do	 acusado.	 Também	 não	 se	 trata	 de	 crime	 de	
tráfico	 equiparado	 aos	 hediondos,	 pois,	 segundo	 jurisprudência	 e	
doutrina	 dominantes,	 tal	 característica	 somente	 se	 aplica	 aos	 crimes	
previsto	no	caput	e	§1°	do	art.	33,	Lei	11.343/06.	

C)	CERTO.	O	crime	de	associação	para	o	tráfico	(art.	35	da	Lei	de	Drogas),	
da	 mesma	 forma	 que	 o	 crime	 de	 associação	 criminosa	 (art.	 288	 do	
Código	Penal),	 exige	permanência	e	estabilidade,	não	 se	 configurando	
diante	de	ajuste	eventual.	Porém,	a	associação	criminosa	exige	que	os	
agentes	visem	à	prática	de	mais	de	um	crime,	enquanto	a	associação	para	
o	tráfico	se	contenta	com	a	vontade	de	praticar	um	único	delito.		

D)	 ERRADO.	 A	 participação	 do	 menor	 pode	 ser	 considerada	 para	
configurar	o	crime	de	associação	para	o	tráfico	e,	ao	mesmo	tempo,	para	
agravar	a	pena,	conforme	o	art.	40,	VI,	da	Lei	n.	11.343/2006.	

E)	ERRADO.	O	crime	de	associação	para	o	tráfico	é	autônomo	em	relação	
ao	 crime	 de	 tráfico	 e	 independe	 da	 prática	 deste	 para	 restar	
caracterizado,	bastando	estarem	preenchidas	as	elementares	do	art.	35	
da	Lei	de	Drogas.	

	

5)	 (ACAFE	 -	 2014	 -	 PC-SC	 -	 Delegado	 de	 Polícia)	 Com	 relação	 à	
repressão	à	produção	não	autorizada	e	ao	tráfico	ilícito	de	drogas,	
assinale	a	alternativa	correta:	

A)	As	plantações	ilícitas	serão	imediatamente	destruídas	pelo	delegado	
de	polícia,	que	recolherá	quantidade	suficiente	para	exame	pericial,	de	
tudo	lavrando	auto	de	levantamento	das	condições	encontradas,	com	a	
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delimitação	 do	 local,	 asseguradas	 as	 medidas	 necessárias	 para	 a	
preservação	da	prova.	

B)	Em	caso	de	ser	utilizada	a	queimada	para	destruir	plantação	ilícita,	
observar-se-á,	 além	 das	 cautelas	 necessárias	 à	 proteção	 ao	 meio	
ambiente,	 a	 indispensável	 e	 prévia	 autorização	 do	 órgão	 próprio	 do	
Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	Sisnama.	

C)	Feita	apreensão	em	operação	de	combate	às	atividades	previstas	na	
Lei	11.343/06,	que	instituiu	o	Sisnad,	e	tendo	recaído	sobre	dinheiro	ou	
cheques	emitidos	 como	ordem	de	pagamento,	 a	 autoridade	de	polícia	
judiciária	que	presidir	o	inquérito	deverá,	de	imediato,	requerer	ao	juízo	
competente	a	citação	do	Ministério	Público.	

D)	Os	 veículos,	 embarcações,	 aeronaves,	 e	 quaisquer	outros	meios	de	
transporte,	os	maquinários,	as	armas	de	fogo,	utensílios,	instrumentos	e	
objetos	 de	 qualquer	 natureza,	 utilizados	 para	 a	 prática	 dos	 crimes	
definidos	na	Lei	11.343/06,	que	 instituiu	o	Sisnad,	após	a	sua	regular	
apreensão,	ficarão	sob	custódia	da	autoridade	de	polícia	judiciária.	

E)	A	destruição	de	drogas	apreendidas	será	executada	 imediatamente	
pelo	delegado	de	polícia	competente,	na	presença	do	Ministério	Público	
e	da	autoridade	sanitária.	

GABARITO	A	
A)	 CERTO.	 De	 acordo	 com	 o	 art.	 32	 da	 Lei	 11.343/06,	 as	 plantações	
ilícitas	 serão	 imediatamente	 destruídas	 pelo	 delegado	 de	 polícia,	 que	
recolherá	quantidade	suficiente	para	exame	pericial,	de	tudo	lavrando	
auto	de	levantamento	das	condições	encontradas,	com	a	delimitação	do	
local,	asseguradas	as	medidas	necessárias	para	a	preservação	da	prova.	
Vale	 ressaltar	 que	 a	 destruição	 das	 drogas	 apreendidas,	 sem	 a	
ocorrência	de	prisão	em	flagrante,	será	feita	por	incineração,	no	prazo	
máximo	de	30	dias	(art.	50-A,	Lei	11.343/06).	

B)	 ERRADO.	 É	 dispensada	 a	 autorização	 prévia	 do	 órgão	 próprio	 do	
Sistema	 Nacional	 do	 Meio	 Ambiente	 –	 SISNAMA	 (art.	 32,	 §3°,	 Lei	
11.343/06).	

C)	ERRADO.	A	questão	fala	em	citação,	mas	o	correto	é	requerer	ao	juízo	
competente	a	 intimação	do	Ministério	Público,	 conforme	dispõe	o	art.	
62,	§2°,	Lei	11.343/06.	
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D)	ERRADO.	Segundo	caput	do	art.	62,	da	Lei	11.343/06,	as	armas	de	
fogo	 não	 ficarão	 sobre	 a	 custódia	 da	 autoridade	 policial,	 pois	 elas	
seguirão	 recolhidas	 de	 acordo	 com	 legislação	 específica,	 no	 caso	 o	
Estatuto	do	Desarmamento.	

E)	 ERRADO.	 A	 destruição	 de	 drogas	 apreendidas	 não	 será	 executada	
imediatamente.	 Se	 ocorrer	 prisão	 em	 flagrante,	 a	 destruição	 será	
executada	 no	 prazo	 de	 10	 dias	 (art.	 62,	 §2°,	 Lei	 11.343/06).	 Caso	
contrário,	o	prazo	se	estende	para	15	dias	(art.	62,	§4°,	Lei	11.343/06).	

	

6)	(IBADE	-	2017	-	PC-AC	-	Delegado	de	Polícia	Civil)	No	que	tange	
aos	 crimes	 previstos	 na	 Lei	 de	 Drogas	 e	 a	 Jurisprudência	 do	
Supremo	Tribunal	Federal,	assinale	a	alternativa	correta:	

A)	Compete	à	justiça	dos	Estados	o	processo	e	o	julgamento	dos	crimes	
relativos	a	entorpecentes	ocorridos	com	o	exterior.	

B)	 O	 exercício	 da	 função	 de	 'mula',	 indispensável	 para	 o	 tráfico	
internacional,	traduz,	por	si	só,	adesão,	em	caráter	estável	e	permanente,	
à	estrutura	de	organização	criminosa.	

C)	 Faz-se	 necessária	 a	 aferição	 do	 grau	 de	 pureza	 da	 droga	 para	
realização	da	dosimetria	da	pena.	

D)	Para	a	configuração	da	majorante	da	transnacionalidade	prevista	no	
art.	40	,I,	da	Lei	n°	11.343/2006,	basta	que	existam	elementos	concretos	
aptos	 a	 demonstrar	 que	 o	 agente	 pretendia	 disseminar	 a	 droga	 no	
exterior,	sendo	indispensável	ultrapassar	as	fronteiras	que	dividem	as	
nações.	

E)	A	condenação	por	tráfico	de	drogas	e	por	associação	para	o	tráfico	de	
drogas	prescinde	da	efetiva	apreensão	de	entorpecentes	na	posse	de	um	
acusado	 específico,	 cuja	 responsabilidade	 pode	 ser	 definida	
racionalmente,	a	despeito	de	apreendida	a	droga	na	posse	de	terceiro,	
com	 base	 no	 contexto	 probatório,	 a	 autorizar	 o	 provimento	
condenatório.	

GABARITO	D	
A)	 ERRADO.	 De	 acordo	 com	 o	 art.	 109,	 V,	 CF,	 a	 Justiça	 Federal	 é	
competente	para	tratar	de	crimes	quando,	iniciada	a	execução	no	País,	o	
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resultado	 tenha	 ou	 devesse	 ter	 ocorrido	 no	 estrangeiro,	 ou	
reciprocamente.	Isso	inclui	o	tráfico	internacional	de	entorpecentes.	

B)	ERRADO.	O	exercício	da	função	de	mula,	embora	indispensável	para	
o	tráfico	internacional,	não	traduz,	por	si	só,	adesão,	em	caráter	estável	
e	permanente,	à	estrutura	de	organização	criminosa.	Desse	modo,	não	é	
possível	afastar	a	incidência	da	causa	de	diminuição	de	pena	do	art.	33,	
§	4º,	da	Lei	11.343/06	com	base	em	mera	conjectura	ou	ilação	de	que	os	
réus	integrariam	organização	criminosa.	

C)	É	desnecessária	a	aferição	do	grau	de	pureza	da	droga	para	realização	
da	 dosimetria	 da	 pena.	 O	 art.	 42,	 Lei	 11.343/06	 dispõe	 como	
preponderantes,	 na	 fixação	 da	 pena,	 a	 natureza	 e	 a	 quantidade	 de	
entorpecentes,	 independente	 da	 pureza	 e	 do	 potencial	 lesivo	 da	
substância.			

D)	 ERRADO.	 Para	 a	 incidência	 da	majorante	 da	 transnacionalidade,	 é	
suficiente	 a	 comprovação,	 na	 instrução	 criminal,	 de	 que	 os	 agentes	
tinham	 como	 intento	 a	 disseminação	 do	 vício	 no	 exterior,	 sendo	
indiferente	 o	 fato	 de	 não	 terem	 conseguido	 ultrapassar	 as	 fronteiras	
nacionais	com	a	substância	ilícita	(art.	40,	I,	Lei	11.343/06).		

E)	CERTO.	A	causa	de	aumento	do	art.	40,	V,	Lei	11.343/06	não	exige	a	
efetiva	 transposição	 da	 fronteira	 interestadual	 pelo	 agente,	 sendo	
suficiente	 a	 comprovação	 de	 que	 a	 substância	 tinha	 como	 destino	
localidade	em	outro	Estado	da	Federação.	

	

7)	(FCC	-	2017	-	PC-AP	-	Delegado	de	Polícia)	Com	relação	ao	sistema	
nacional	de	políticas	públicas	sobre	drogas	e,	ainda,	com	base	na	
Lei	n°	11.343/2006,	considere:	

I.	A	lei	descriminalizou	a	conduta	de	quem	adquire,	guarda,	tem	em	
depósito,	transporta	ou	traz	consigo,	para	consumo	pessoal,	drogas	
em	 autorização	 ou	 em	 desacordo	 com	 determinação	 legal	 ou	
regulamentar.	Dessa	forma,	o	usuário	de	drogas	é	isento	de	pena,	
submetendo-se,	apenas,	a	tratamento	para	recuperação.	

II.	 Constitui	 causa	 de	 aumento	 de	 pena	 no	 crime	 de	 tráfico	 de	
drogas	o	emprego	de	arma	de	fogo.	
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III.	Equipara-se	ao	usuário	de	drogas,	aquele	que,	eventualmente	e	
sem	 objetivo	 de	 obter	 lucro,	 oferece	 droga	 a	 pessoa	 de	 seu	
relacionamento,	para	juntos	a	consumirem	ou,	ainda,	quem	induz,	
instiga	ou	auxilia	alguém	ao	uso	indevido.	

IV.	O	 indiciado	ou	acusado	que	colaborar	voluntariamente	com	a	
investigação	 policial	 e	 o	 processo	 criminal	 na	 identificação	 dos	
demais	coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	
parcial	 do	 produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	
reduzida	de	um	terço	a	dois	terços.	

Está	correto	o	que	se	afirma	APENAS	em:	

A)	I,	III	e	IV.	

B)	I	e	III.	

C)	II	e	III.	

D)	II	e	IV.	

E)	I	e	II.	

GABARITO	D	
I-	 ERRADO.	 Embora	 tenha	 havido	 um	 abrandamento	 substancial	 nas	
penas	cominadas	para	as	condutas	relacionadas	ao	consumo	pessoal	de	
droga	(art.	28	e	incisos,	Lei	11.343/06).	

II-	 CERTO.	 Conforme	 estabelecido	 no	 inciso	 IV	 artigo	 40	 da	 Lei	
11.343/2006,	a	pena	prevista	para	a	prática	de	tráfico	de	drogas	(artigo	
33)	 é	 aumentada	 de	 um	 sexto	 a	 dois	 terços,	 se,	 dentre	 outras	
circunstâncias	previstas	em	outros	de	seus	 incisos	 “o	crime	 tiver	sido	
praticado	 com	violência,	 grave	 ameaça,	 emprego	de	 arma	de	 fogo,	 ou	
qualquer	processo	de	intimidação	difusa	ou	coletiva".	

III-	ERRADO.	A	conduta	de	“aquele	que,	eventualmente	e	sem	objetivo	de	
obter	lucro,	oferece	droga	a	pessoa	de	seu	relacionamento,	para	juntos	a	
consumirem"	está	prevista	no	§	3º	do	artigo	33	da	Lei	11.343/2006.	A	
conduta	daquele	que	“induz,	instiga	ou	auxilia	alguém	ao	uso	indevido"	
de	droga,	por	sua	vez,	está	prevista	no	§	2º	do	artigo	mencionado.	Ambas	
configuram	 crimes	 autônomos	 em	 relação	 aos	 crimes	 de	 tráfico	 de	
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drogas	e	de	uso	exclusivamente	pessoal	daquele	que	porta	a	droga.	Ou	
seja,	quem	as	pratica	não	se	equipara	ao	mero	usuário	de	drogas.	

IV-	CERTO.	O	instituto	da	delação	premiada,	nos	moldes	delineados	no	
artigo	41	da	Lei	11.343/06,	estabelece	como	benefício	da	colaboração	
voluntária,	a	redução	da	pena	de	um	terço	a	dois	terços,	

	

8)	 (Aroeira	 -	 2014	 -	 PC-TO	 -	 Delegado	 de	 Polícia)	 A	 Lei	 n.	
11.343/2006	institui	o	Sistema	Nacional	de	Políticas	Públicas	sobre	
Drogas,	 prescreve	 medidas	 para	 prevenção	 do	 uso	 indevido,	
atenção	e	reinserção	social	de	usuários	e	dependentes	de	drogas,	
estabelece	normas	para	repressão	à	produção	não	autorizada	e	ao	
tráfico	 ilícito	 de	 drogas,	 define	 crimes	 e	 dá	 outras	 providências.	
Considerando	os	dispositivos	dessa	lei:	

A)	A	autoridade	de	polícia	judiciária,	ocorrendo	prisão	em	flagrante,	fará,	
imediatamente,	 comunicação	 ao	 Ministério	 Público,	 remetendo-lhe	
cópia	do	auto	lavrado,	do	qual	será	dada	vista	ao	juiz	competente	em	24	
(vinte	e	quatro)	horas.	

B)	O	inquérito	policial	será	concluído	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	se	o	
indiciado	estiver	preso,	e	de	90	(noventa)	dias,	quando	solto,	podendo	
os	prazos	 serem	duplicados,	 conforme	os	 critérios	de	oportunidade	 e	
conveniência	da	autoridade	de	polícia	judiciária.	

C)	 O	 indiciado	 ou	 acusado	 que	 colaborar	 voluntariamente	 com	 a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	 reduzida	 de	 um	
terço	a	dois	terços.	

D)	A	conduta	de	adquirir	drogas,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	
determinação	 legal	 ou	 regulamentar,	 não	 está	 sujeita	 à	 prisão	 em	
flagrante,	 devendo	 o	 autor	 do	 fato,	 nesse	 caso,	 ser	 imediatamente	
encaminhado	ao	juízo	competente,	lavrando-se	termo	circunstanciado.	

GABARITO	C	
A)	ERRADO.	De	acordo	com	art.	50	da	Lei	11.343/06,	a	autoridade	de	
polícia	 judiciária	 fará,	 imediatamente,	 comunicação	 ao	 juízo	
competente.	
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B)	ERRADO.	Os	prazos	poderão	ser	duplicados	pelo	juiz,	depois	de	ouvir	
o	 Ministério	 Público,	 mediante	 pedido	 justificado	 da	 autoridade	 de	
polícia	judiciária	(art.	51,	§	único	da	Lei	11.343/06.	

C)	CERTO.	O	indiciado	ou	acusado	que	colaborar	voluntariamente	com	a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	 do	 crime,	 no	 caso	 de	 condenação,	 terá	 pena	 reduzida	 de	 um	
terço	a	dois	terços	(art.	41,	Lei	11.343/06).	

D)	 ERRADO.	 A	 conduta	 de	 adquirir	 drogas,	 sem	 autorização	 ou	 em	
desacordo	com	determinação	 legal	ou	regulamentar	é	prevista	no	art.	
33,	caput	da	Lei	11.343/06		(tráfico	de	drogas).	Deste	modo,	com	base	
no	art.	48,	Lei	11.343/06,	deve-se	adotar	as	regras	contidas	na	própria	
lei	de	drogas,	as	quais	preveem	a	prisão	em	flagrante	

	

9)	(FUNCAB	-	2014	-	PC-RO	-	Delegado	de	Polícia	Civil)	Em	relação	à	
Lei	n°	11.343/2006	(Lei	Antidrogas),	no	crime	de	tráfico	de	drogas,	
são	causas	que	aumentam	a	pena	do	referido	delito	de	um	sexto	a	
dois	terços,	EXCETO:	

A)	O	agente	praticar	o	crime	prevalecendo-se	de	função	pública	ou	no	
desempenho	 de	 missão	 de	 educação,	 poder	 familiar,	 guarda	 ou	
vigilância.	

B)	Quando	caracterizado	o	tráfico	entre	Estados	da	Federação	ou	entre	
estes	e	o	Distrito	Federal.	

C)	O	agente	oferecer	droga,	 eventualmente	e	 sem	objetivo	de	 lucro,	 à	
pessoa	de	seu	relacionamento,	para	juntos	a	consumirem.	

D)	O	crime	tiver	sido	praticado	com	violência,	grave	ameaça,	emprego	
de	arma	de	fogo,	ou	qualquer	processo	de	intimidação	difusa	ou	coletiva.	

E)	A	natureza,	a	procedência	da	substância	ou	do	produto	apreendido	e	
as	circunstâncias	do	fato	evidenciarem	a	transnacionalidade	do	delito.	

GABARITO	C	

A)	 CORRETO.	 É	 causa	 de	 aumento	 de	 pena	 o	 agente	 praticar	 o	 crime	
prevalecendo-se	 de	 função	 pública	 ou	 no	 desempenho	 de	 missão	 de	
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educação,	 poder	 familiar,	 guarda	 ou	 vigilância	 (art.	 40,	 II,	 Lei	
11.343/06).	

B)	CORRETO.	É	causa	de	aumento	quando	caracterizado	o	tráfico	entre	
Estados	da	Federação	ou	entre	estes	e	o	Distrito	Federal	(art.	40,	V,	Lei	
11.343/06).	

C)	ERRADO.	De	acordo	com	o	art.	33,	§3°,	Lei	11.343/06,	oferecer	droga,	
eventualmente	e	sem	objetivo	de	lucro,	a	pessoa	de	seu	relacionamento,	
para	 juntos	 a	 consumirem,	 acarreta	 em	 uma	 pena	 de	 detenção	 de	 6	
meses	a	01	ano.		

D)	 CORRETO.	 É	 causa	 de	 aumento	 o	 agente	 oferecer	 droga,	
eventualmente	e	sem	objetivo	de	lucro,	à	pessoa	de	seu	relacionamento,	
para	juntos	a	consumirem	(art.	33	§3°,	Lei	11.343/06).	

E)	 CORRETO.	 É	 causa	 de	 aumento	 a	 natureza,	 a	 procedência	 da	
substância	 ou	 do	 produto	 apreendido	 e	 as	 circunstâncias	 do	 fato	
evidenciarem	a	transnacionalidade	do	delito	(art.	40,	I,	Lei	11.343/06).	

	

10)	(FCC	-	2020	-	TJ-MS	-	Juiz	Substituto)	No	que	concerne	à	lei	de	
drogas,	correto	afirmar:	

A)	Cabível	a	redução	da	pena	de	um	sexto	a	dois	terços	para	o	agente	que	
tem	em	depósito,	sem	autorização	ou	em	desacordo	com	determinação	
legal	 ou	 regulamentar,	 matéria-prima,	 insumo	 ou	 produto	 químico	
destinado	 à	 preparação	 de	 drogas,	 desde	 que	 primário,	 de	 bons	
antecedentes,	 não	 se	 dedique	 às	 atividades	 criminosas	 nem	 integre	
organização	criminosa.	

B)	O	juiz,	na	fixação	das	penas,	em	igualdade	de	condições	com	todas	as	
circunstâncias	 previstas	 no	 Código	 Penal	 para	 estabelecimento	 das	
sanções	básicas,	considerará	a	natureza	e	a	quantidade	da	substância	ou	
do	produto.	

C)	A	pena	de	multa	pode	 ser	 aumentada	 até	o	 limite	do	 triplo	 se,	 em	
virtude	da	situação	econômica	do	acusado,	considerá-la	o	juiz	ineficaz,	
ainda	que	aplicada	no	máximo.	
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D)	 Para	 a	 caracterização	 da	 majorante	 do	 tráfico	 entre	 Estados	 da	
Federação	 ou	 entre	 este	 e	 o	 Distrito	 Federal,	 necessária	 a	 efetiva	
transposição	das	respectivas	fronteiras,	não	bastando	a	demonstração	
inequívoca	da	intenção	de	realizar	o	tráfico	interestadual.	

E)	É	de	dois	anos	o	prazo	de	prescrição	no	crime	de	posse	de	droga	para	
consumo	pessoal,	não	se	aplicando,	contudo,	as	causas	de	 interrupção	
previstas	no	Código	Penal.	

	

GABARITO	A	
A)	CORRETO.	A	causa	de	redução	de	pena	prevista	no	art.	33,	§4°	da	Lei	
11.343/2006	 (redução	de	1/6	a	2/3)	 apresenta	 como	 requisitos	para	
sua	aplicação:	ser	primário	(que	é	o	contrário	de	ser	reincidente),	ser	
portador	de	bons	antecedentes,	não	se	dedicar	a	atividades	criminosas	e	
não	integrar	organização	criminosa.	Este	artigo	tem	aplicação	ao	caso	da	
questão,	visto	que	a	conduta	típica	descrita	está	disposta	no	art.	33,	§1°,	
I,	Lei11.343/2006.	

B)	ERRADO.	A	natureza	e	a	quantidade	da	substância	ou	produto	serão	
consideradas	pelo	juiz,	quando	da	fixação	da	pena,	com	preponderância	
sobre	as	circunstâncias	judiciais	previstas	no	artigo	59	do	Código	Penal,	
tal	como	estabelece	o	art.	42	da	Lei	11.343/2006.	

C)	 ERRADO.	 É	 no	 Código	 Penal,	 parágrafo	 1º	 do	 artigo	 60,	 que	 está	
estabelecida	a	possibilidade	de	aumento	da	multa	até	o	triplo,	caso	o	juiz	
considere	 ineficaz	 a	 multa	 fixada	 em	 seu	 máximo,	 dada	 a	 situação	
econômica	do	réu.	Quanto	a	Lei	de	Drogas,	a	fixação	da	pena	de	multa	
está	prevista	no	art.	43.	

D)	ERRADO.	É	desnecessária	a	efetiva	transposição	de	fronteiras	entre	
estados	da	Federação,	sendo	suficiente	a	demonstração	 inequívoca	da	
intenção	de	realizar	o	tráfico	interestadual	(Súmula	587,	STJ).	

E)	ERRADO.	O	art.	30	da	Lei	11.343/2006	prevê	regra	especial	quanto	
ao	prazo	prescricional	do	crime	previsto	no	artigo	28	do	mesmo	diploma	
legal	(posse	de	drogas	para	consumo	pessoal).	É	de	dois	anos	referido	
prazo,	 sendo	 que	 os	 marcos	 interruptivos	 genéricos	 da	 contagem	 do	
prazo	 prescricional,	 previstos	 no	 Código	 Penal,	 tem	 aplicação	 à	 lei	
especial,	por	determinação	expressa	do	dispositivo	mencionado.	
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11.	(FUNDEP	(Gestão	de	Concursos)	-	2019	-	MPE-MG	-	Promotor	de	
Justiça	Substituto)	De	acordo	com	a	Lei	n°	11.343/2006	e	com	a	sua	
interpretação	 pelo	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	marque	 a	 alternativa	
correta:	

A)	A	expropriação	de	bens	em	favor	da	União,	decorrente	da	prática	de	
crime	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes,	não	constitui	efeito	automático	
da	sentença	penal	condenatória.	

B)	A	posse	de	substância	entorpecente	para	uso	próprio	configura	crime	
doloso	 e,	 quando	 cometido	 no	 interior	 de	 estabelecimento	 prisional,	
constitui	falta	grave,	nos	termos	do	artigo	52	da	Lei	de	Execução	Penal.	

C)	 O	 indiciado	 ou	 acusado	 que	 colaborar	 voluntariamente	 com	 a	
investigação	policial	e	o	processo	criminal	na	identificação	dos	demais	
coautores	ou	partícipes	do	crime	e	na	recuperação	total	ou	parcial	do	
produto	do	crime,	no	caso	de	condenação,	poderá	ser	isento	de	pena	ou	
ter	a	pena	reduzida	de	um	terço	a	dois	terços.	

D)	São	requisitos	para	o	reconhecimento	do	tráfico	privilegiado	que	o	
agente	seja	primário,	de	bons	antecedentes	e	boa	conduta	social,	que	não	
se	dedique	às	atividades	criminosas	nem	integre	organização	criminosa.	

GABARITO	B	
A	 posse	 de	 substância	 para	 uso	 próprio	 configura	 crime	 doloso	 e	
continua	 sendo	 crime	 e,	 se	 cometida	 dentro	 da	 Unidade	 Prisional,	
configura	falta	com	esteio	no	ar.t	52	do	CP.	
a)	decorre	de	efeito	automático	da	condenação,	com	esteio	no	art.	243	
da	CF.	
c)	não	há	previsão	de	isenção	de	pena.	Apenas	a	causa	de	diminuição.	
d)	não	há	o	requisito	“boa	conduta	social”	no	art.	33,	§4ª,	da	Lei	nº.	
11343/06.		
	
12.	(DPDF	Defensor	Público	2019)	Com	base	no	entendimento	do	STJ,	
julgue	o	próximo	item,	a	respeito	de	aplicação	da	pena.	
	
Condenação	 anterior	 por	 delito	 de	 porte	 de	 substância	 entorpecente	
para	consumo	próprio	não	faz	incidir	a	circunstância	agravante	relativa	
à	 reincidência,	 ainda	 que	 não	 tenham	 decorrido	 cinco	 anos	 entre	 a	
condenação	e	a	infração	penal	posterior.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
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GABARITO	CERTO	

Segundo	o	STJ	a	condenação	pelo	crime	do	art.	28	da	Lei	de	Drogas	não	
configura	 reincidência.	Maior	 argumento:	 se	 as	 contravenções	penais,	
puníveis	com	pena	de	prisão	simples,	não	geram	reincidência,	mostra-se	
desproporcional	 o	 delito	 do	 art.	 28	 da	 Lei	 n.	 11.343/2006	 configurar	
reincidência,	tendo	em	vista	que	nem	é	punível	com	pena	privativa	de	
liberdade.	
	
13.	 (CESPE	 -	2018	 -	PC-SE	 -	Delegado	de	Polícia)	Acerca	do	 tráfico	
ilícito	 de	 entorpecentes,	 de	 ações	 de	 prevenção	 e	 repressão	 a	 delitos	
praticados	por	 organizações	 criminosas,	 de	 abuso	de	 autoridade	 e	 de	
delitos	previstos	na	Lei	de	Tortura,	julgue	o	item	que	se	segue.	
	
Situação	 hipotética:	 Em	 um	 mesmo	 contexto	 fático,	 um	 cidadão	 foi	
preso	em	flagrante	por	manter	em	depósito	grande	variedade	de	drogas,	
entre	 elas,	 cocaína,	 maconha,	 haxixe	 e	crack,	 todas	 para	 fins	 de	
mercancia.	Foram	apreendidos	também	maquinários	para	o	preparo	de	
drogas,	 entre	 eles,	 uma	 balança	 digital	 e	 uma	 serra	
portátil.	Assertiva:	Nessa	 situação,	 afastada	 a	 existência	 de	 contextos	
autônomos	entre	as	condutas	delitivas,	o	crime	será	único.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	

GABARITO	CERTO	
Conforme	 amplamente	 abordo	 no	 material	 de	 vocês,	 na	 situação	
descrita,	o	crime	do	art.	33	(tráfico	de	drogas)	absorve	o	crime	do	art.	34	
(maquinismos	e	objetos	destinados	ao	tráfico).	
	
14.	 (CESPE	 -	2018	 -	Polícia	Federal	 -	Escrivão	de	Polícia	Federal)	
Julgue	 o	 próximo	 item,	 a	 respeito	 das	 Leis	 n.os	13.445/2017,	
11.343/2006,	8.069/1990	e	suas	alterações.	
	
	
Em	 caso	 de	 prisão	 por	 tráfico	 de	 drogas	 ilícitas,	 o	 juiz	 não	 poderá	
substituir	a	pena	privativa	de	liberdade	por	restritiva	de	direito.	
(			)	Certo	
(			)	Errado	
	

GABARITO	ERRADO	
O	único	crime	que	admite	esse	discurso	é	o	“tráfico	privilegiado”,	em	que	
a	 pena	 pode	 ser	 reduzida	 até	menos	 de	 4	 (quatro)	 anos.	 Neste	 caso,	
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apesar	 da	 vedação	 legal,	 STF	 já	 entendeu	 que	 tal	 vedação	 é	
inconstitucional	e	ofensiva	ao	princípio	da	individualização	da	penal.	
	
15.	 (CESPE	 -	2017	 -	DPU	 -	Defensor	Público	Federal)	 Tendo	 como	
referência	 as	 disposições	 da	 Lei	 de	Drogas	 (Lei	 n.º	 11.343/2006)	 e	 a	
jurisprudência	pertinente,	julgue	o	item	subsecutivo.	
	
Situação	hipotética:	José,	ao	comercializar	cocaína	em	espaço	público,	
foi	preso	em	flagrante.	Apesar	de	ele	ser	primário,	o	 juiz	sentenciante	
não	 aplicou	 a	 causa	 de	 diminuição	 de	 pena	 referente	 ao	 denominado	
tráfico	 privilegiado,	 sob	 o	 argumento	 de	 que	 o	 réu	 se	 dedicava	 a	
atividades	 criminosas,	 conforme	 evidenciado	 por	 inquéritos	 e	 ações	
penais	 em	 curso	 nos	 quais	 José	 figurava	 como	 indiciado	 ou	
réu.	Assertiva:	Nessa	situação,	de	acordo	com	a	jurisprudência	do	STJ,	o	
juiz	feriu	o	princípio	constitucional	da	presunção	de	inocência.	
	
(			)	Certo	
(			)	Errado	

	
GABARITO	CORRETO	

Conforme	jurisprudência	colacionada	no	material	de	vocês:	É	possível	a	
utilização	 de	 Inquéritos	 Policiais	 ou	 Ações	 Penais	 em	 curso	 para	 a	
formação	da	convicção	de	que	o	réu	se	dedica	a	atividades	criminosas,	
de	modo	 a	 afastar	 o	 benefício	 legal	 previsto	 no	 art.	 33	 §4º,	 da	 Lei	 nº	
11.343/06	(Tráfico	Privilegiado)	STJ	3º	seção.	EResp	1431091-SP,	Rel.	
Min.	Felix	Fisher,	julgado	em	14/12/2016.	
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QUESTOES	INÉDITAS	COMENTADAS	
	
	

 

QUESTÃO 1 (INÉDITA).  A Lei n.º 11.343/06, mais conhecida como Lei de Drogas, tem 

diversas normas de caráter preventivo e repressivo para condutas que o legislador 

resolveu, seguindo tratados e convenções internacionais, resolveu proibir. Nesse sentido, 

analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 

a) a doutrina trata o conceito de drogas como norma penal em branco heterogênea (em 

sentido estrito ou heteróloga), pois a complementação dos conceitos está fora do texto 

legal. Ademais, prevalece o entendimento de que não há violação ao princípio da 

legalidade.  

b) O art. 2º traz ressalvas à proibição das drogas, ao afirmar no seu parágrafo único que   

pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, 

exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, 

mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 

c) Não há autorização expressa para a utilização de drogas para fins religiosos (ex: chás e 

folhas psicotrópicas utilizadas por movimentos religiosos), mas há um consenso que é 

uma prática legítima, manifestação cultural indissociável da identidade das populações 

tradicionais da Amazônia e de parte da população urbana do país.  

d) O crime do art. 28 (porte de drogas para consumo pessoal) tem peculiaridades 

despenalizadoras que o difere dos demais da Lei de Drogas, a exemplo da prestação de 

serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. Nesses casos, as penas serão aplicadas pelo prazo máximo de 6 (seis) meses. 

Em caso de reincidência, serão aplicadas pelo prazo máximo de um ano.  

 

GABARITO: D 
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DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS:  

 

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a 

cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas 

ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem 

como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias 

Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 

 

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais 

referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em 

local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas 

supramencionadas. 

 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

 

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo 

prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo 

serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 
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DOUTRINA 

 

“b) normas penais em branco heterogêneas (em sentido estrito ou heterólogas): seu 

complemento é oriundo de fonte diversa daquela que a editou. É o que ocorre com os 

crimes de drogas, vez que o complemento necessário é produzido por uma autarquia sob 

regime especial vinculada ao Ministério da Saúde (ANVISA), logo, ligada ao Poder 

Executivo (v.g., art. 33 da Lei nº 11.343/06 e Portaria nº 344 da ANVISA). A propósito, o 

art. 14 do Decreto nº 5.912/2006, que regulamenta a Lei de Drogas, dispõe 

expressamente: "Art. 14.Para o cumprimento do disposto neste Decreto, são 

competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o SISNAD: I - do 

Ministério da Saúde: a) publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou 

produtos capazes de causar dependência". (LIMA, 2020, p. 1020)  

 

“Quanto ao cultivo de plantas para uso em rituais mágicos ou religiosos, o art . 2°, caput, 

da Lei de Drogas, faz menção expressa à Convenção de Viena das Nações Unidas sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971. O art. 32.4 da Convenção de Viena dispõe sobre as 

reservas que os países podem fazer em relação ao conteúdo da Convenção, e sobre as 

substâncias utilizadas em rituais religiosos, regulamentando que: "O Estado em cujo 

território cresçam plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas dentre as 

incluídas na Lista I, e que são tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos, 

nitidamente caracterizados, em rituais mágicos ou religiosos, poderão, no momento da 

assinatura, ratificação ou adesão, formular reservas em relação a tais plantas, com 

respeito às disposições do art. 7°, exceto quanto às disposições relativas ao comércio 

internacional" (Decreto nº 79.388, de 14 de março de 1977). Importante notar que o art. 

2°, caput, não autoriza, de per si, o cultivo de plantas de uso ritualístico-religioso. Para 

tanto, também se faz necessária a concessão de autorização legal ou regulamentar. É o 

que ocorre, por exemplo, com o chá Ayahuasca, produto da decacção do cipó 

Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis, utilizado pelo movimento religioso 

conhecido como Santo Daime. A respeito dessa bebida, um relatório apresentado por 
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Grupo Multidisciplinar de Trabalho instituído no âmbito do Conselho Nacional de Políticas 

sobre Drogas concluiu que "o uso ritualístico religioso da Ayahuasca, há muito 

reconhecido como prática legítima, constitui-se manifestação cultural indissociável da 

identidade das populações tradicionais da Amazônia e de parte da população urbana 

do País, cabendo ao Estado não só garantir o pleno exercício desse direito à 

manifestação cultural, mas também protegê-la por quaisquer meios de acautelamento 

e prevenção, nos termos do art. 2°, caput, Lei 11.343/06 e art. 215, caput e § 1 ° c/c art. 

216, caput e §§ 1 ° e 4° da Constituição Federal" (Resolução nº 1/2010 do CONAD). (LIMA, 

2020, p. 1022)  

 

 

QUESTÃO 2 (INÉDITA).  Com fulcro no entendimento doutrinário predominante com 

relação ao art. 28 da Lei de Drogas, bem como a jurisprudência, assinale a alternativa 

correta.  

a) Em situações restritas, será possível a aplicação de pena privativa de liberdade, pois 

não há despenalização e descriminalização do referido delito.  

b) É majoritário o entendimento de que a conduta de porte de drogas para consumo 

pessoal foi substancialmente descriminalizada, havendo uma abolitio criminis.  

c) Para o STF, com relação ao referido delito, houve uma despenalização, entendida 

como exclusão de penas privativas de liberdade, sendo inviável cogitar-se em abolitio 

criminis. 

d) A constitucionalidade do art. 28 já foi confirmada em Repercussão Geral no Recurso 

Extraordinário n. 635.659, que já decidiu sobre a tipicidade do porte de drogas para 

consumo pessoal. Ademais, está pacífico o entendimento de que o uso de drogas, sem a 

conduta de adquirir ou trazer consigo, é atípico.  

 

 

GABARITO: C  
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5. NATUREZA JURÍDICA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. A partir do momento em que a 

nova Lei de Drogas deixou de prever a possibilidade de aplicação de pena privativa de 

liberdade para o usuário de drogas, surgiu intensa controvérsia acerca da natureza 

jurídica do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Basicamente, há 3 (três) posições distintas: a) 

descriminalização formal e transformação em infração sui generis: considerando que a 

Lei de Introdução ao Código Penal classifica como crime a infração penal punida com pena 

de reclusão ou detenção, e contravenção penal a infração apenada com prisão simples e 

multa (Decreto-Lei nº 3.914/41, art. 1 °), teria havido descriminalização formal da conduta 

de porte de drogas para consumo pessoal. É nesse sentido o entendimento de Luiz Flávio 

Gomes. Segundo o autor, o porte de drogas para consumo pessoal não mais pode ser 

considerado como "crime", passando a funcionar como uma infração penal sui generis de 

menor potencial ofensivo; b) descriminalização substancial e transformação em infração 

do Direito judicial sancionador: sob o argumento de que teria havido descriminalização 

substancial, ou seja, abolitio criminis, há quem entenda que o art. 28 da Lei de Drogas 

não mais pertence ao Direito Penal, funcionando, na verdade, como uma infração do 

Direito judicial sancionador, seja quando a sanção é fixada em transação penal, seja 

quando imposta em sentença final; 

c) despenalização e manutenção do status de crime: despenalizar significa adotar 

processos ou medidas substitutivas ou alternativas, de natureza penal ou processual, 

que visam, sem rejeitar o caráter criminoso da conduta, dificultar, evitar ou restringir a 

aplicação da pena de prisão ou sua execução ou, pelo menos, sua redução. É 

exatamente isso que ocorreu com o advento da Lei nº 11.343/06, que afastou a 

possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas. Ora, o 

fato de o art. 1 º da Lei de Introdução ao Código Penal estabelecer um critério que permite 

distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção não impede que o 

legislador ordinário adote outros critérios gerais de distinção, ou até mesmo estabeleça 

para determinado crime - como o fez o art. 28 da Lei nº 11.343/06 – pena diversa da 

privativa de liberdade, a qual é apenas uma das opções constitucionais passíveis de 

adoção pela lei incriminadora . Com efeito, de acordo com o art. 5°, XLVI, da Constituição 

Federal , a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) 
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privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; prestação social 

alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos. Como se percebe, o próprio 

constituinte originário outorga ao legislador a possibilidade de, por ocasião da fase 

legislativa de individualização da pena, não apenas aplicar as penas ressalvadas no texto 

constitucional, como também criar outras penas ali não indicadas expressamente. Afinal, 

a expressão entre outras constante do referido dispositivo constitucional demonstra que 

o rol de penas aí previsto é meramente exemplificativo. Portanto, se o legislador 

resolveu afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para o 

usuário de drogas, daí não se pode concluir que teria havido descriminalização, sob 

pena de se interpretar a Constituição à luz da legislação ordinária, e não o contrário, 

como deve ser. De mais a mais, não se pode perder de vista que as infrações relativas ao 

usuário de drogas foram incluídas pela Lei nº 11.343/06 em um Capítulo denominado 

"Dos Crimes e das Penas" (Título III, Capítulo III, arts. 27 a 30).7 Se o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal rejeitou a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis, 

para afirmar a natureza de crime doloso da conduta do usuário de drogas, muito 

embora despenalizado, é de se concluir que o flagrante de porte de drogas para 

consumo pessoal cometido no interior de estabelecimento prisional caracteriza falta 

grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.8 Nesse caso, é imprescindível a 

confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e 

a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do presídio .9 Quanto à 

possibilidade de anterior condenação irrecorrível pelo crime de porte de drogas para 

consumo pessoal ser utilizada para fins de reconhecimento da reincidência, autorizando, 

assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, I, do CP, e o afastamento da causa 

especial de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei de Drogas, à falta de 

preenchiemento do requisito legal relativo à primariedade, há 2 correntes: a) 1 ª corrente: 

não há ilegalidade na utilização de anterior sentença condenatória irrecorrível pelo crime 

de porte de drogas para consumo pessoal para aplicação da agravante genérica da 

reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal;10 b) 2ª corrente (nossa 

posição): é desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de 

drogas que tenha por fundamento a existência de condenação com trânsito em julgado 

por crime anterior de posse de droga para uso próprio. Como é cediço, a condenação 

anterior por contravenção penal não gera reincidência, pois o art. 63 do CP é expresso ao 

se referir à prática de novo crime. Assim, se a contravenção penal, punível com pena de 

prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a 
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consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que 

conquanto seja crime, é punida apenas com advertência sobre os efeitos das drogas, 

prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa 

ou curso educativo, mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer 

possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como 

no caso das penas substitutivas. Há de se considerar, ainda, que a própria 

constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está em discussão perante o Supremo 

Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 635.659 

para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Assim, em face 

dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do 

consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extra penal relacionadas 

às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do 

consumo do que as medidas previstas atualmente, que reconhecidamente não têm 

apresentado qualquer resultado prático em vista do crescente aumento do tráfico de 

drogas, prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do 

artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.11 (LIMA, 

2020, p. 1024)  

 

  

 

QUESTÃO 3 (INÉDITA).  A respeito da distinção entre o porte de drogas para consumo 

pessoal e o tráfico de drogas, o art. 52, I c/c art. 28, §2º da Lei n.º 11.343/06 traz balizas 

para as autoridades realizarem esta análise. Nesse sentido, assinale a alternativa correta 

quanto ao assunto.  

a) o Brasil adotou o sistema de quantificação legal.  

b) O Brasil adotou o sistema de quantificação judicial e para determinar se a droga 

destinava-se a consumo pessoal, é expresso o art. 28, §2º, no sentido de que “o delegado 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em 

que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e 

aos antecedentes do agente.  
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c) O delegado de polícia fará uma classificação provisória para fins de lavratura de auto 

de prisão em flagrante ou termo circunstanciado. Ademais, prevê o art. 52, inciso I  e II 

que a autoridade de polícia judiciária relatará sumariamente as circunstâncias do fato, 

justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e 

natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e 

os antecedentes do agente ou requererá sua devolução para a realização de diligências 

necessárias. 

d) N.D.A.  

 

GABARITO: C  

 

NA LEGISLAÇÃO  

 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva 

ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou 

produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 

antecedentes do agente. 
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Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia 

judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo: 

I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram 

à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto 

apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as 

circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou 

 

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. 

 

 

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências 

complementares: 

 

I - necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado 

ao juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento; 

 

II - necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, 

ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 

competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

 

10. DISTINÇÃO ENTRE O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E O TRAFICO DE 

DROGAS. Pelo menos no momento inicial da persecução penal, incumbe à autoridade 

policial e ao próprio Ministério Público fazer um juízo de valor acerca da conduta 

delituosa praticada pelo agente, sobretudo de modo a diferenciar eventual porte de 
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drogas para consumo pessoal do crime de tráfico de drogas. Tanto é verdade que o 

próprio art. 52, inciso I, da Lei de Drogas, prevê que, por ocasião da apresentação do 

relatório do inquérito, deverá a autoridade policial justificar as razões que a levaram à 

classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto 

apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa , as 

circunstâncias da prisão, a conduta , a qualificação e os antecedentes do agente. A 

despeito da importância dessa classificação provisória inicialmente formulada pela 

autoridade policial para fins de lavratura de auto de prisão em flagrante - no caso do 

tráfico de drogas -, ou do termo circunstanciado - na hipótese do porte de drogas para 

consumo pessoal -, é evidente que o magistrado não fica a ela vinculado, podendo 

corrigir a adequação do juízo de subsunção feita pelo Delegado ou pelo Promotor, 

embora o faça de maneira incidental e provisória, apenas para decidir, por exemplo, 

quanto ao cabimento da liberdade provisória. Afinal, não faria sentido manter o acusado 

preso ao longo de toda a instrução processual penal para, ao final, desclassificar a 

imputação para porte de drogas para consumo pessoal e, somente então, poder colocá-

lo em liberdade. Se a tipificação do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 depende da 

presença da intenção especial do agente "para consumo pessoal ", mister se faz distinguir 

o crime de porte de drogas para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas. São dois 

os sistemas legais utilizados pelos diversos ordenamentos jurídicos para distinguir o 

usuário do traficante: 

a) sistema da quantificação legal: nesse caso, é fixado um quantum diário para o 

consumo pessoal. Logo, se a quantidade de droga apreendida com o agente não 

ultrapassar esse limite diário, não há falar em tráfico de drogas, pois estará caracterizado 

objetivamente o crime de porte de drogas para consumo pessoal; 

 

b) sistema da quantificação judicial: ao contrário do sistema anterior, incumbe ao juiz 

analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas 

para consumo pessoal ou tráfico de drogas. Apesar das críticas de parte da doutrina, o 

legislador brasileiro adota o critério da quantificação judicial, recaindo sobre a 

autoridade judiciária a competência para deliberar se a droga encontrada com o agente 

era para consumo pessoal ou para o tráfico. De modo a auxiliar o magistrado nessa árdua 

tarefa, o art. 28, § 2°, da Lei de Drogas, dispõe : "Para determinar se a droga destinava-
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se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 

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

sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente". Como se 

percebe, há uma série de critérios que devem ser sopesados para que se possa fazer a 

distinção entre o usuário e o traficante. Antes de passarmos à análise de cada um deles, 

convém destacar que tais critérios devem ser analisados em conjunto, globalmente, 

jamais de maneira separada. Vejamos, então, cada um dos critérios apontados pelo art. 

28, § 2°, da Lei nº 11.343/06: 1) natureza e quantidade da substância apreendida: é 

evidente que o critério da natureza e da quantidade da droga apreendida não pode ser 

utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para 

consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito 

comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas . No 

entanto, a depender das circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, na hipótese 

em que houver a apreensão de 100 (cem) pedras de crack, a conclusão inevitável é a de 

que se trata de tráfico de drogas. Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo 

que as regras de experiência demonstram que normalmente acontece, o intérprete 

deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. 

Afinal, apesar de o crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de 

entorpecente apta à caracterização do delito, a expressão "para consumo pessoal" 

descrita no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria 

essência do delito em questão. Em outras palavras, para a configuração do crime do art. 

28, é de rigor que a quantidade de substância apreendida seja pequena, de modo a 

permitir o consumo pessoal, pois, do contrário, poderia se estar diante do tráfico de 

drogas .27 Nesse contexto, assim se pronunciou o STJ: "Estando a materialidade 

demonstrada com a apreensão da droga e não se negando a autoria do fato, a quantidade 

do entorpecente, mais de quatro quilos, a que se somam os dados acidentais e os 

contornos acessórios do fato, podem justificar o Juízo condenatório quando firmada a 

evidência de não corresponder a ação do agente, por qualquer argumento, ao uso de 

entorpecente. Assim, penso que o princípio in dubio pro reo aplicado pelo Tribunal a quo 

violou aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita 

do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de 

forma efetiva, que a conduta restou voltada para a traficância. Ademais, enquadrando-se 

a conduta no núcleo "importar", é de se pressupor que a ação delituosa tenha se 

perfectibilizada com a simples entrada do entorpecente no território nacional;"  2) local e 
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condições da ação: em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, § 2°, o 

local e as condições em que se desenvolveu a ação também podem ser utilizados para 

que se possa distinguir o tráfico do delito de porte de drogas para consumo pessoal. Com 

efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto 

de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada 

em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em 

dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma 

constante movimentação de pessoas para o consumo e aquisição de drogas, há de se 

concluir que se trata de tráfico de drogas; 3) circunstâncias sociais e pessoais: embora 

não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, 

no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre 

seria um indicativo da traficância. A propósito, há alguns anos, um conhecido ator de 

televisão foi flagrado comprando uma quantidade razoável de drogas. A primeira vista, 

poder-se-ia pensar em tráfico de drogas, face a quantidade de substância entorpecente 

apreendida. No entanto, restou comprovado que o agente teria comprado uma 

quantidade elevada porquanto tinha receio de ser flagrado pela polícia (ou pela mídia) 

caso tivesse que comparecer diariamente a pontos de vendas de drogas para aquisição 

da substância destinada ao seu consumo pessoal. Ainda em relação às circunstâncias 

pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou 

dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização 

do tráfico de entorpecente, mormente quando comprovada a sua condição de 

traficante e a considerável quantidade com ele apreendida (v.g., cerca de cinco quilos 

de cocaína);  4) conduta e antecedentes do agente: parte da doutrina considera indevida 

a utilização dos antecedentes do agente como critério para aferição do consumo pessoal 

ou da traficância, sob o argumento de que se trata de verdadeiro Direito Penal do Autor. 

Nessa linha, Samuel Miranda Arruda sustenta que uma análise objetiva do fato delituoso 

seria colocada em segundo plano para se dar preponderância à apreciação subjetiva do 

agente, criando-se verdadeira presunção de culpabilidade em detrimento de agentes 

reincidentes ou portadores de maus antecedentes, o que, à evidência, viria de encontro 

ao princípio da presunção de inocência. A nosso ver, se é verdade que os antecedentes 

do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para se aferir se se 

trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos 

verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, § 2° (v.g., 

natureza e quantidade da droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos 
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antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o 

agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda 

de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece 

não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado 

como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados 

em conjunto com os demais critérios de aferição do consumo pessoal, os antecedentes 

do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento 

típico, sem que se possa objetar que isso caracterizaria um retorno indevido ao Direito 

Penal do autor. (LIMA, 2020, p. 1031)  

 

 

 

QUESTÃO 4 (INÉDITA).    O art. 33 da Lei de Drogas possui a seguinte redação: “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:” Ademais, há diversas condutas 

delitivas equiparadas. Com base no crime em tela, analise e assinale a alternativa correta.  

a) Nas mesmas penas de detenção, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa incorre quem vende ou entrega 

drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, 

sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente 

policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios de conduta criminal 

posterior.  

b) O crime previsto no art. 33 tem vários núcleos do tipo, sendo o que a doutrina fala 

de tipo penal misto alternativo. Ademais, é delito permanente e, a depender e havendo 

fundadas razões e justificada a “causa provável”, é lícito o flagrante sem prévia 

autorização judicial de busca e apreensão, não configurando invasão de domicílio a 

conduta do policial que assim agir.  
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c) A doutrina entende que o flagrante preparado, em algumas situações, é considerado 

legítimo.  

d) Prevalece na doutrina o entendimento de que as condutas equiparadas do parágrafo 

primeiro do art. 33 não tem caráter subsidiário.  

 

 

GABARITO B:  

 

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: 

 

( 18 núcleos do tipo apenas no CAPUT) (TIPO PLURINUCLEAR)  

 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa. 

 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 

fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-

prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; 
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II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação 

de drogas; 

 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 

administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

 

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado 

à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal 

ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios 

razoáveis de conduta criminal preexistente.    

 

O QUE É AGENTE POLICIAL DISFARÇADO?   ACRÉSCIMO DA LEI ANTICRIME 

 

Natureza jurídica - Técnica especial de investigação. Não se confunde com agente 

infiltrado ou agente provocador.  

 

“Exemplificando, se um policial, anonimamente, induz alguém a lhe fornecer determinada 

quantidade de droga, que, no momento, sequer possuía, sem que houvesse, ademais, 

quaisquer elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, efetuando 

sua prisão momentos depois por ocasião da entrega da droga, há de se concluir que o 

“tráfico” em questão seria fruto da conduta proativa do agente provocador, 

caracterizando-se, pois, evidente hipótese de flagrante preparado. Por outro lado, na 

eventualidade de haver um levantamento prévio por parte de policiais em um evento 

qualquer (v.g., balada), demonstrando que determinado indivíduo estaria vendendo 

drogas em pequenas quantidades, sem mantê-las consigo antes de receber cada 

proposta, eventual venda da droga ao agente disfarçado terá o condão de tipificar o 
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crime do art. 33, §1º, IV, da Lei n. 11.343/06, pouco importando, in casu, que com o 

traficante seja localizada exclusivamente a exata quantidade de droga comercializada.” 

(LIMA, 2020, p. 475)  

 

 

 

 

“2) Violação domiciliar independentemente de prévia autorização judicial: em seu art. 5°, 

XI, a própria Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante 

delito, seja durante o dia, seja durante a noite, e independentemente de prévia 

autorização judicial. Em relação aos crimes permanentes, entende-se o agente em 

flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Logo, estando o agente em situação 

de flagrância no interior de sua casa, e desde que haja justa causa nesse sentido, será 

possível a violação ao domicílio mesmo sem mandado judicial.  O próprio Código Penal, 

em seu art. 150, § 3°, inciso II, dispõe que não constitui crime de violação de domicílio a 

entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências a qualquer hora do 

dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 

Nesses casos, para que a polícia possa adentrar em uma residência, sem mandado judicial, 

exige-se aquilo que se costuma chamar de "causa provável" (no direito norte-americano, 

probable cause), ou seja, quando os fatos e as circunstâncias permitiriam a uma pessoa 

razoável acreditar ou ao menos suspeitar, com elementos concretos, que um crime está 

sendo cometido no interior da residência. Aliás, em recente julgado, o Supremo admitiu 

que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por autoridade policial baseando-

se em notícia anônima. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, 

portanto, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, 

que indiquem que, dentro da casa, havia situação de flagrante delito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos 

atos praticados. Nessa medida, deve ser considerada arbitrária a entrada forçada em 

domicílio sem uma justificativa conforme o direito, ainda que, posteriormente, seja 

constatada a existência de situação de flagrante no interior daquela casa. Enfim, deve 

haver um controle a posteriori, exigindo-se dos agentes estatais a demonstração de que 
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a medida fora adotada mediante justa causa, ou seja, que havia elementos para 

caracterizar a suspeita de flagrante delito no interior daquele domicílio, autorizando, pois, 

o ingresso forçado, independentemente de prévia autorização judicial. Em síntese, o 

modelo probatório deve ser o mesmo da busca e apreensão domiciliar, que pressupõe 

a presença de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1 °), as quais, logicamente, devem ser 

exigidas de maneira modesta e compatível com o momento em questão.  Nessa linha, 

aos olhos da 6ª Turma do STJ, não configura justa causa apta a autorizar invasão 

domiciliar a mera intuição da autoridade policial de eventual traficância praticada por 

indivíduo, fundada unicamente em sua fuga de local supostamente conhecido como 

ponto de venda de drogas ante iminente abordagem policial. O crime de tráfico de 

drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante que não devem 

ser confundidas. Nem sempre o agente traz consigo drogas ou age ostensivamente de 

modo a ser possível antever que sua conduta se insere em alguma das dezoito alternativas 

típicas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. Nesses 

casos, espera-se que a autoridade policial proceda a investigações preliminares que a 

levem a descobrir, v. g., que a residência de determinado indivíduo serve de depósito 

ou de comercialização de substâncias entorpecentes, de modo a autorizar o ingresso na 

casa, a qualquer hora do dia ou da noite, dada a natureza permanente do tráfico de 

drogas. Na hipótese em que o acusado encontra-se em local supostamente conhecido 

como ponto de venda de drogas, e, ao avistar o patrulhamento policial, empreende fuga 

até sua residência (por motivos desconhecidos) e, em razão disso, é perseguido por 

policiais, sem, contudo, haver um contexto fático do qual se possa concluir (ou, ao menos, 

ter-se fundada suspeita), que no interior da residência também ocorre uma conduta 

criminosa, a questão da legitimidade da atuação policial, ao invadir o domicílio, torna-se 

extremamente controversa. Assim, ao menos que se possa inferir, de fatores outros que 

não a mera fuga ante a iminente abordagem policial, que o evasor esteja praticando crime 

de tráfico de drogas, ou outro de caráter permanente, no interior da residência onde se 

homiziou, não haverá razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda 

que haja posterior descoberta e apreensão de drogas no interior da residência - 

circunstância que se mostrará meramente acidental -, sob pena de esvaziar-se a franquia 

constitucional do art. 5°, XI. O que se tem, portanto, é apenas a intuição acerca de 

eventual traficância praticada pelo recorrido, o que, embora pudesse autorizar 

abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configurou, por si só, "fundadas 

razões" a autorizar o ingresso. em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem 
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determinação judicial. Em outro precedente, a 6•Turma do STJ concluiu que a existência 

de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si sós, não configuram fundadas 

razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento 

ou determinação judicial. Por isso, concluiu ter havido ofensa ao direito fundamental 

da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da 

República, pois, não havia referência à prévia investigação policial para verificar a 

possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de 

informações concretas e robustas acerca da traficância naquele local. Ainda que o tráfico 

ilícito de drogas seja um tipo penal com vários verbos nucleares, e de caráter permanente 

em alguns destes verbos, como, por exemplo, "ter em depósito", não se pode ignorar o 

inciso XI do artigo 5° da Constituição Federal e esta garantia constitucional não pode ser 

banalizada em face de tentativas policiais aleatórias de encontrar algum ilícito em 

residências. Reconheceu, assim, que a entrada forçada em domicílio, sem uma 

justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação de situação 

de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida, pois os agentes estatais 

devem demonstrar que havia elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa 

causa). O termo "delito", utilizado  no inciso XI do art. 5° da Constituição Federal, merece 

interpretação extensiva, abrangendo também a contravenção penal. O raciocínio é 

idêntico em relação ao princípio da legalidade ou da reserva legal, segundo o qual não há 

crime (e nem contravenção penal) sem lei anterior que o defina (CF, art. 5°, XXXIX). 

Portanto, mesmo em se tratando de contravenções penais (v.g., jogo do bicho), é 

possível o ingresso em casa alheia sem autorização judicial.  (...)  (LIMA, 2020, p. 1054)  

 

SUBSIDIARIDADE DAS FIGURAS EQUIPARADAS 

 

“Prepondera, no entanto, o entendimento de que as condutas delituosas descritas no § 1 

° do art. 33 têm caráter subsidiário, de modo que sua aplicação só é possível se o agente 

não for punido por qualquer das figuras previstas no caput. Portanto, desde que as 

condutas sejam praticadas em um mesmo contexto - por exemplo, determinado agente 

utiliza local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1 º, III) por 

ele mesmo executado (art. 33, caput) -, não há falar em vários crimes de tráfico, mas 

apenas um (progressão criminosa) . Afinal, se se trata de condutas incluídas dentro da 
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cadeia progressiva de lesão ao mesmo bem jurídico tutelado – saúde pública -, seria 

ilógico buscar a punição do agente em concurso de delitos. (LIMA, 1057, 2020) 

 

 

SOBRE O FLAGRANTE PREPARADO:  

 

7.4. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito 

putativo por obra do agente provocador 

 

“Ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o 

agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo 

em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a 

doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não passa de um 

protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da 

autoria de crimes anteriores, ou da simulação da exterioridade de um crime. 

Exemplificando, suponha-se que, após prender o traficante de uma pequena cidade, e 

com ele apreender seu computador pessoal no qual consta um cronograma de 

distribuição de drogas, a autoridade policial passe a efetuar ligações aos usuários, 

simulando uma venda de droga. Os usuários comparecem, então, ao local marcado, 

efetuando o pagamento pela aquisição da droga. Alguns minutos depois, são presos por 

agentes policias que se encontravam à paisana, sendo responsabilizados pela prática do 

crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Nesse caso, estará caracterizado o flagrante 

preparado, como espécie de crime impossível, em face da ineficácia absoluta dos meios 

empregados. Logo, diante da ausência de vontade livre e espontânea dos autores e da 

ocorrência de crime impossível (CP, art. 17), a conduta deve ser considerada atípica. 

Cuidando-se de flagrante preparado, e, por conseguinte, ilegal, pois alguém se vê preso 

em face de conduta atípica, afigura-se cabível o relaxamento da prisão pela autoridade 

judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXV). Acerca do flagrante preparado, confira-se 

o teor da Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal: “Não há crime, quando a 
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preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.  (...) .”(LIMA, 

2020, p. 1035)  

 

 

 

QUESTÃO 5 (INÉDITA):  A respeito do que a doutrina denomina de “tráfico privilegiado”, 

assinale a alternativa incorreta.  

a) Trata-se de uma atenuante prevista no art. 33, parágrafo quarto, desde que o agente 

seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 

integre organização criminosa.  

b) A conduta descrita no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não é hedionda e as forma de 

progressão de regime (requisito objetivo), será diferente, por exemplo, daquele que 

pratica o tipo penal do caput (art. 33).  

c) O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 

11.343/2006 exige fundamentação idônea.  

d) Se o agente praticar “tráfico privilegiado”, será permitida a conversão em pena 

restritiva de direitos.  

 

GABARITO: A  

 

Não é atenuante, e sim causa de diminuição de pena.  

 

Na legislação:  

 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas 

de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde 
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que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 

criminosas nem integre organização criminosa.   (Não é hediondo e a Lei n. 13.964/2019 

deixou expresso na LEP esse entendimento jurisprudencial)  

 

LEP: Art. 112 § 5º:  Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o 

crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

“Apesar de muitos se referirem a este dispositivo com a denominação de tráfico 

privilegiado, tecnicamente não se trata de privilégio, porquanto o legislador não inseriu 

um novo mínimo e um novo máximo de pena privativa de liberdade. Limitou-se apenas a 

prever a possibilidade de diminuição da pena de um sexto a dois terços. Logo, não se trata 

de privilégio, mas sim de verdadeira causa de diminuição de pena, a ser sopesada na 

terceira fase do cálculo da pena no sistema trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68) 

(...)  

Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime e, de modo a evitar quaisquer controvérsias 

em relação ao assunto para fins de progressão de regimes, esse entendimento foi 

positivado no §5º do art. 112 da LEP, in verbis: LEP: Art. 112 § 5º:  Não se considera 

hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto 

no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. Por conseguinte, em se 

tratando de apenado primário condenado pelo referido delito, o quantum para fins de 

progressão será aquele previsto no inciso I do art. 112, é dizer, 16 % (dezesseis por cento); 

se reincidente, 20 % (vinte por cento), ex vi do art. 112, inciso II, da LEP”. (LIMA, 2020, p. 

408)  

 

ATENÇÃO: A SÚMULA 512 DO STJ, QUE PREVIA A HEDIONDEZ DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO, FOI CANCELADA.  
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“33.3. Quantum de diminuição de pena e vedação à conversão em pena restritiva de 

direitos. Presentes os requisitos acima explicitados - acusado primário, de bons 

antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização 

criminosa -, impõe-se a diminuição da pena de um sexto a dois terços, verdadeiro direito 

subjetivo do acusado. Como a aplicação da minorante depende da presença cumulativa 

de todos esses requisitos, é evidente que o preenchimento desses pressupostos, por si 

só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo . Fosse 

assim, toda vez que o acusado fizesse jus ao benefício legal por preencher todos os 4 

(quatro) requisitos, a causa de diminuição de pena seria aplicada no máximo legal - 2/3 

(dois terços), tornando inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo. Por isso, 

o quantum de diminuição deve ser fixado pelo magistrado com base em critérios diversos 

daqueles necessários para a aplicação da minorante. Nesse contexto, como se pronunciou 

o Supremo, "o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando 

presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena 

discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada 

caso concreto. Do contrário, seria inócua a prevIsao legal de um patamar mínimo e um 

máximo". Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer 

dos critérios constantes do art. 42 da Lei de Drogas – natureza e quantidade da droga, 

personalidade e conduta social do agente -, tendo plena autonomia para aplicar a 

redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, desde que o faça de maneira fundamentada . Nesse caso, não se pode objetar 

que haveria bis in idem pelo fato de uma mesma circunstância ser levada em consideração 

duas vezes, ora na primeira fase de individualização da pena, ora para fixar o quantum de 

diminuição da pena-base. Se o Supremo Tribunal Federal entende que o agravamento da 

pena pela reincidência não ofende o princípio da individualização da pena, nem tampouco 

caracteriza bis in idem, podendo esta mesma circunstância agravante também ser 

utilizada para a vedação de outros benefícios legais (v.g., transação e suspensão 

condicional do processo), não há dupla valoração quando ocorrer o aumento da pena-

base por um dos fundamentos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo estes mesmos 

fundamentos posteriormente utilizados para mensurar o quantum de diminuição de pena 

previsto no art. 33, § 4°, haja vista a diversidade de incidência (primeiro como critério de 
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aumento da pena-base e, depois, como fixação do quantum de diminuição).  Em sentido 

diverso, há precedentes da 2ª Turma do Supremo com o entendimento de que a fixação 

do quantum de redução não pode utilizar os mesmos argumentos adotados em outras 

fases da dosimetria da pena. Logo, como a natureza e a quantidade da droga apreendida 

são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, 

nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, revela-se impróprio invocá-las por ocasião de 

escolha do fator de redução previsto no § 4° do art. 33, sob pena de indevido bis in idem.  

De todo modo, como vetores independentes que são, a quantidade e a natureza da 

substância podem ser destacados e considerados em momentos distintos da fixação da 

reprimenda. Logo, somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera 

a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de 

individualização da reprimenda. Agora, se a natureza da droga for utilizada para exasperar 

a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e a quantidade de droga utilizada 

para afastar aplicação do grau máximo de redução do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, 

não há falar em bis in idem. Em sua redação original, o art. 33, § 4°, vedava a conversão 

da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ainda que a pena definitiva 

aplicada ao agente ficasse em patamar não superior a 4 (quatro) anos em virtude da 

incidência da referida minorante. Ocorre que, nos autos do HC 97.256, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa restrição. Não por 

outro motivo, o Senado Federal acabou suspendendo a execução da expressão "vedada 

a conversão em penas restritivas de direitos" por meio da Resolução nº 5 de 2012, 

valendo-se da competência prevista no art. 52, inciso X, da Constituição Federal.”  

(LIMA, 2020)  

 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSODOSULRELATOR:MIN. 

RICARDO LEWANDOWSKIRECTE Ementa: HABEAS CORPUS.  (...) A grande quantidade de 

entorpecente, apesar de não ter sido  o único fundamento utilizado para afastar a 

aplicação do redutor do art. 33,§ 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como 

elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, 

assim, negar-lhe o direito à minorante. II   –   A quantidade   de   drogas   não   poderia,   
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automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu 

meio de   vida   ou   integraria   uma   organização   criminosa.   Ausência   de 

fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação d acausa especial 

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei11.343/2006. Precedentes. III - É 

patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da 

acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles 

utilizados para negar-lhe o direito à minorante   constante   do   art.   33,   §   4°,   do   

mesmo   diploma   legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, 

em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art.33, 

§ 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir opatamar de 

redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da 

sanção e da substituição da pena privativa de Liberdade por sanções restritivas de 

direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 

 

QUESTÃO 6 (INÉDITA): A respeito do crime de “associação para fins de tráfico”, previsto 

no art. 35 da Lei n. 11.343/06, assinale a alternativa correta:  

a) Exige-se a presença de no mínimo três pessoas para que haja a tipicidade.  

b) É crime material e abstrato.  

c) Quem se associa para a prática reiterada do crime de financiamento ou custeio ao 

tráfico de drogas (art. 36) também incorrerá nas penas do caput do art. 35 da Lei de 

Drogas.  

d) N.D.A.     

 

NA LEI:  

 

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou 

não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: 

 



 

142 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 

98267-5493 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil 

e duzentos) dias-multa. 

 

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a 

prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei. VEJA O ART. 36: Art. 36. Financiar 

ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta 

Lei: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) 

a 4.000 (quatro mil) dias-multa. (FINANCIAMENTO OU CUSTEIO AO TRÁFICO DE 

DROGAS)  

 

O que diz o art. 34? TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS.  Art. 34. 

Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer 

título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, 

instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou 

transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e 

duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa. 

 

 

“35. ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. Ao contrário do crime de associação criminosa 

(CP, nova redação do art. 288), que demanda a presença de pelo menos 3 (três) pessoas, 

e do novel delito de organização criminosa constante do art. 2°, caput, da Lei nº 

12.850/13, cuja tipificação impõe a associação de pelo menos 4 (quatro) pessoas, a 

associação para fins de tráfico impõe o número mínimo de 2 (dois) agentes. Dentre eles, 

pouco importa a presença de um inimputável (v.g., menor de 18 anos) 163 ou de um 

agente que não tenha sido identificado. Deveras, por mais que as autoridades policiais 

não tenham logrado  êxito na identificação de todos os integrantes da associação, é 

perfeitamente possível que apenas um agente seja processado pelo crime do art. 35  da 

Lei de Drogas, desde que se tenha a certeza da existência do outro membro. 
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Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou 

permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a 

estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles 

planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça 

uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da 

estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de 

um concurso eventual de agentes (CP, art. 29). (...) Se se trata de crime contra a paz 

pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de 

expor a risco o bem jurídico tutelado. Logo, uma associação instável e efêmera , 

características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime 

do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a 

caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com 

estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não 

se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. 

 

Como se pode notar, a estabilidade e a permanência são características semelhantes aos 

crimes de associação para fins de tráfico e associação criminosa (CP, art. 288, com redação 

dada pela Lei nº 12.850/13). No entanto, enquanto este depende da associação estável e 

permanente de 3 (três) ou mais pessoas para o fim de praticar uma série indeterminada 

de crimes, a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação 

estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas . 

 

Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula "reiteradamente ou não", o ideal é 

concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos 

agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, 

evidenciada a estabilidade e permanência da associação. (...)  

Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e 

permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por 

várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 º, e 34, da Lei de 

Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse 
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direta do agente. O art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, deixa claro que a finalidade da 

associação é a prática, reiterada ou não, de qualquer dos crimes dos art. 33, caput e § 1°, 

e 34 da Lei de Drogas. Consequentemente, se duas ou mais pessoas se associarem para a 

prática de crimes diversos, como, por exemplo, os delitos dos arts. 33, §§ 2° e 3°, 37 e 39, 

não será possível tipificar a conduta como associação para fins de tráfico (art . 35, caput), 

o que, no entanto, não significa dizer que a conduta seria atípica, pois pode ser aplicado 

o tipo subsidiário do art . 288 do Código Penal, desde que evidenciada a associação estável 

e permanente de três ou mais pessoas com o objetivo de praticar uma série 

indeterminada de crimes dolosos.  

35.1. Concurso de crimes. Como espécie de crime formal, sua consumação independe da 

prática dos delitos para os quais os agentes se associaram. No entanto, se tais delitos 

forem cometidos, os agentes deverão responder pelo crime de tráfico por eles praticado 

em concurso material com o delito de associação, desde que, repita-se, demonstrada a 

estabilidade e permanência da societas criminis. Por se tratar de crime formal, 

consumando-se com a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas para o 

fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 º, e 34, da Lei de 

Drogas, a condenação pelo crime de associação para fins de tráfico dispensa a apreensão 

da droga e a realização de exame toxicológico. Como já se pronunciou o STJ, não 

obstante a materialidade do crime de tráfico pressuponha apreensão da droga, o mesmo 

não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza 

formal, pode ter sua materialidade comprovada com base em outros elementos de 

provas, como, por exemplo, interceptações telefônicas.  

 

35.3. Associação para fins de financiamento do tráfico. (...) A Lei nº 11.343/06 institui no 

art. 35, parágrafo único, uma nova modalidade de associação, destinada ao 

financiamento do tráfico: "Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se 

associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei". Nos mesmos 

moldes que a associação do caput do art. 35, esta nova figura de associação também 

demanda a presença de 2 (duas) ou mais pessoas, associadas de maneira estável e 

permanente. No entanto, diversamente daquela, esta associação tem como objetivo o 

financiamento ou custeio do tráfico de drogas. Como se trata de figura delituosa 

autônoma, é perfeitamente possível que o agente responda pelo crime do art. 35, 
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parágrafo único, em concurso material com o delito do art. 36, ambos da Lei de Drogas.   

(LIMA, 2020, 1080-1082)  

 

 

 

QUESTÃO 7 (INÉDITA): As penas previstas do art. 33 ao 37 da Lei de Drogas serão 

aumentadas:  

a) pela metade se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no 

desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância.  

b) de um sexto a metade se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, 

emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 

c) de um sexto a dois terços se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou 

entre estes e o Distrito Federal. 

d) pela metade se o agente financiar ou custear a prática do crime. 

 

GABARITO: C  

 

NA LEI:  

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois 

terços, se:  

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as 

circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;  

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho 

de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;  



 

146 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 

98267-5493 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 

estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, 

sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, 

de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços 

de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares 

ou policiais ou em transportes públicos;  

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de 

fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;  

V – caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito 

Federal;  

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, 

por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 

determinação;  

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.  

 

IMPORTANTE:  

a) É possível a aplicação de mais de uma causa de aumento de pena.  

b) SÚMULA 607 STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 

11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que 

não consumada a transposição de fronteiras.  

c) Quanto à majorante do inciso III, é dispensável a comprovação de que o acusado visava 

à comercialização de drogas com seus frequentadores.  

d) SÚMULA 587: Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 

11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da 

Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico 

interestadual.  
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e) A causa de aumento de pena do inciso VII do art. 40 não pode ser aplicada ao crime do 

art. 36.  

 

 

 

QUESTÃO 8 (INÉDITA).  A respeito da investigação e procedimentos que deverão ser 

utilizados, conforme previsão da Lei n. 11.343/06, assinale a alternativa correta:  

a) Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 

comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada 

vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.  Para efeito da lavratura 

do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é necessário 

o laudo definitivo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito 

oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.  

b) Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, 

certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das 

drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo 

definitivo.           

c) A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo 

de 30 (trinta) dias, independentemente da presença do Ministério Público.  

d) A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante 

será feita por incineração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data 

da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo provisório. 

 

GABARITO: B 

 

NA LEGISLAÇÃO  
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Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, 

imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, 

do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.  

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da 

materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade 

da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.  

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará 

impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.  

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 

(dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e 

determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra 

necessária à realização do laudo definitivo.         (Incluído pela Lei nº 12.961, de 

2014)  

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 

competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da 

autoridade sanitária.         (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)  (NESTE CASO HÁ 

FLAGRANTE) 

§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das 

drogas referida no § 3º , sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de 

polícia, certificando-se neste a destruição total delas.             (Incluído pela Lei nº 

12.961, de 2014)  

 

Art. 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em 

flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização 

do laudo definitivo.             (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)  (NESTE 

CASO NÃO HÁ FLAGRANTE)  
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QUESTÃO 9 (INÉDITA).  A respeito do prazo de conclusão do Inquérito Policial e do 

Relatório Final, há peculiaridades que a diferem das demais investigações policiais. Nesse 

sentido, assinale a alternativa incorreta.  

a) O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 

preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Ademais, esses prazos podem ser duplicados 

pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.  

b) O prazo máximo para a conclusão do I.P, em se tratando de réu solto, de 180 (cento e 

oitenta) dias é próprio, acarretando o seu descumprimento em consequências 

disciplinares para a autoridade policial.  

c) A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares necessárias 

ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 

competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento.  

d)  A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares necessárias 

ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que 

figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 

(três) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

 

 

GABARITO: B 

 

 

NA LEGISLAÇÃO  

 

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado 

estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.  Parágrafo único. Os prazos a que se 
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refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante 

pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.  

 

DOUTRINA:  

“Em se tratando de investigado solto, apesar de o art. 51, parágrafo único, da Lei nº 

11.343/06, dispor que o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito pode 

ser duplicado pela autoridade judiciária competente, de onde se poderia concluir que esta 

duplicação seria possível uma única vez, prevalece o entendimento de que este prazo 

pode ser prorrogado sucessivas vezes, desde que subsista a necessidade de realização de 

diligências indispensáveis para a formação da opinio delicti. Aliás, ao fazer menção à 

possibilidade de a autoridade policial requerer a devolução dos autos do inquérito para a 

realização de diligências necessárias em seu art. 52, II, a própria Lei de Drogas permite 

concluir que esta prorrogação além dos 180 (cento e oitenta) dias é possível, caso o 

investigado esteja em liberdade.”(LIMA, 2020, p. 1130)  

 

 

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia 

judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:  

I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram 

à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto 

apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as 

circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou  

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.  

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências 

complementares:  
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I - necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser 

encaminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento;  

II - necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o 

agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 

competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento.  

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, 

são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o 

Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:  

I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos 

especializados pertinentes;  

II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou 

outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, 

com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de 

operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.  

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde 

que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de 

colaboradores.  

	 	


