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LEI ANTIDROGAS E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá pessoal! Aqui é Oto Andrade Teixeira, Delegado de Polícia Federal e professor do Estratégia Carreiras 
Jurídicas. Na aula de hoje estudaremos a Lei Antidrogas e alguns entendimentos jurisprudenciais que 
envolvem a matéria. 

Ao revogar a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976 (antiga lei de drogas) a Lei nº 11.343/06 (nova lei de 
drogas) “Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 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.” 

Perceba que a Lei nº 11.343/06 trata de diversos assuntos alheios aos interesses do Direito Penal. Em razão 
disso, neste material nos atentaremos aos pontos relevantes de nossa matéria. 

DEFINIÇÃO DE DROGAS 

O p. único do art. 1º da Lei nº 11.343/06, trata de definir o que são drogas: 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos 
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas 
periodicamente pelo Poder Executivo da União. 

Perceba que o legislador remete o intérprete para outro dispositivo normativo diverso da Lei nº 11.343/06, 
configurando o que se chama doutrinariamente de norma penal em branco. Dessa forma, a definição do que 
é droga incumbe a outro dispositivo normativo (em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente 
pelo Poder Executivo da União), ou seja, a Lei nº 11.343/06 não diz quais substâncias são consideradas 
drogas, apenas remete o intérprete para outra lei ou diploma normativo. 

As listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União a que faz 
referência o dispositivo legal é a Portaria nº 344 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Portanto, o art. 1º, p. único da Lei nº 11.343/06 é uma norma 
penal em branco heterogênea. 

 

Já o art. 2º da Lei de Drogas traz duas exceções à proibição das drogas no território nacional: 

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 
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estritamente ritualístico-religioso. É o que ocorre, por exemplo, com as drogas utilizadas na 
produção do chá do Santo Daime. 

b. Autorização da União para 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. 2º, p. único). 

DOS CRIMES E DAS PENAS 

O art. 27º da Lei nº 11.343/06 inaugura o capítulo III que trata dos crimes e das penas trazendo o seguinte 
texto: “As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.”  

Neste ponto, vale registrar o teor da Súmula 171 do STJ, que ainda continua válida: 

Súmula 171 do STJ: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e 
pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. 

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

O art. 28º tipifica a conduta 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; 

II - 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. 

• Trata-se de tipo especial em relação ao tráfico de drogas. Dessa forma, quem cultiva plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de droga para consumo pessoal incorre nas penas do art. 
28º do Código Penal. 

§ 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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§ 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. 

• A reincidência de que trata § 4º é a específica. STJ. 6ª Turma. REsp 1771304-ES, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 10/12/2019 (Info 662). 

§ 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. 

§ 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. 

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, 
estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. 

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, 
atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca 
inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, segundo a 
capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior 
salário mínimo. 

Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 
serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. 

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. 

À época da publicação da lei, surgiram algumas correntes doutrinárias sobre a natureza jurídica do art. 28º 
da Lei nº 11.343/06: 

1. Infração penal sui generis – de acordo com essa posição (desencadeada por Luiz Flávio Gomes), a 
nova lei de drogas não considerou o porte de drogas para consumo pessoal como crime nem como 
contravenção penal, passando a ser tratado como infração penal sui generis. 

2. Descriminalização substancial – para essa parte da doutrina, houve abolitio criminis e o art. 28º 
deixou de fazer parte do direito penal. 

3. Despenalização – para essa parte da doutrina, no art. 28º o que houve foi a despenalização, em 
razão de que a nova lei deixou de prever pena privativa de liberdade, mantendo-se o caráter 
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criminoso da conduta. Em resumo, o porte de drogas para consumo pessoal continua sendo crime, 
mas não se aplica pena privativa de liberdade. Essa foi a posição adotada pelo STF. STF, 1ª Turma, 
RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/02/ 2007, DJe 004 26/04/2007. 

Em relação ao § 1º, do art. 28º, cumpre registrar que os tribunais superiores possuem jurisprudência no 
sentido de ser atípica a conduta de importar pequenas quantidades de semente de maconha. (EREsp 
1624564/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 21/10/2020). (HC 
144161, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018). 

De acordo com o § 2º do art. 28º, 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. 

 A quantidade de droga, por si só, não é fator determinante para definir se se 
trata de porte de drogas para consumo pessoal ou de tráfico de drogas. De 
acordo com o STJ: (...) 2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não 
é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a 
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o 

local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a 
conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). 

Se não houve descriminalização da conduta de porte de drogas para consumo pessoal, quais as 
consequências o acusado sofrerá? 

As penalidades estão previstas nos incisos I, II e III do art. 28º da Lei de Drogas: 

I. Advertência sobre os efeitos das drogas – o juiz advertirá o usuário dos efeitos maléficos do 
uso de drogas. 

II. Prestação de serviços à comunidade - deve ser 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. Essa pena não pode ser convertida em 
pena privativa de liberdade. 

III. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo – o acusado será 
obrigado a comparecer a programa ou curso educativo. 

Obs.: As penas previstas nos incisos II e III terão duração máxima de 5 meses (§ 3º) e, em caso de 
reincidência, poderão ter duração máxima de 10 meses (§ 4º). 

➢ Se o sujeito deixar de cumprir as medidas impostas pelo juiz, responderá pelo crime de 
desobediência? 

Não. Em caso de descumprimento a lei prevê uma sanção específica para o descumprimento de tais medidas: 

§ 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: 
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I - admoestação verbal – censura feita oralmente pelo magistrado. 

II – multa – comprovada a ineficácia da admoestação verbal, poderá ser aplicada a pena de multa ao 
acusado como forma de coerção para garantir o cumprimento das medidas. 

Atenção! O tratamento especializado não é sanção imposta ao infrator. De acordo com § 7º do art. 28º, o 
juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de 
saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado 

O STF possui jurisprudência no sentido de ser inviável o habeas corpus no crime do art. 28º da Lei de Drogas 
tendo em vista que a liberdade ambulatorial do paciente não está em risco (não existe previsão de pena 
privativa de liberdade no tipo penal). STF, 1• Turma, HC 127.834/MG, Rei. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/ 
12/ 2017. Entretanto, nada impede que seja utilizada outra via adequada, a exemplo do mandado de 
segurança. 

Cálculo da multa: 

De acordo com o art. 29 da Lei de Drogas: Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 
6º do art. 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade 
nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, segundo a 
capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário 
mínimo. 

Vejamos de forma esquematizada o cálculo da multa: 

 

Ex.: Se o juiz fixou 40 dias-multa para o acusado e determinou que cada dia-multa será no valor de 1/10 do 
salário mínimo. O condenado deverá pagar 40 x 1/10, ou seja, 4 salários mínimos. 

Prescrição: 

1ª Etapa

• Fixação dos dias-multa 
que varia de 40 a 100 
dias.

2ª Etapa

• De acordo com a 
capacidade econômica 
do agente, calcular o 
valor de um dia-multa 
que varia de 1/30 avos 
do salário mínimo até 3 
vezes o salário mínimo.

3ª Etapa

• Multiplicar a 
quantidade de dias-
multa pelo valor de 
cada dia multa.
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Por fim, o art. 30 da Lei de Drogas é especial em relação ao Código Penal e prevê o prazo prescricional de 2 
(dois) anos para a imposição e execução das penas do tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal. 
Ademais, estabelece que quanto as causas de interrupção do prazo prescricional devem ser observadas as 
regras do Código Penal. 

Vejamos como o assunto foi cobrado em provas de concursos públicos para o cargo de juiz: 

(Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: 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. 

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. 

Comentários 

A alternativa correta é a letra A. A alternativa E está errada por conta da parte final “não se aplicando, 
contudo, as causas de interrupção previstas no Código Penal. Apesar da atecnia do legislador que no 
art. 30 da Lei de Drogas remete o intérprete a um artigo que não trata de causas de interrupção, a 
doutrina majoritária entende que mesmo assim se aplicam as causas de interrupção previstas no 
Código Penal. 

➢ De acordo com a jurisprudência do STF, o autor do crime previsto no art. 28º da Lei de Drogas deve 
ser encaminhado diretamente ao juiz, que irá lavrar o TC e fará a requisição de exames periciais, 
conforme previsão na Lei de Drogas. 
Somente se não houver juiz é que o acusado será levado à autoridade policial. 
STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 (Info 986). 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 48 DA LEI N. 11.343/2006. 
PROCESSAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ATRIBUIÇÃO À 
AUTORIDADE JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO E REQUISIÇÃO DOS 
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EXAMES E PERÍCIAS NECESSÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE 
INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA AO PODER 
JUDICIÁRIO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 

(ADI 3807, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) 

➢ Ao art. 28º da Lei de Drogas deve ser dado o mesmo tratamento conferido às contravenções penais 
para fins de revogação facultativa da suspensão condicional do processo. 

De acordo com a jurisprudência do STJ: 4. Adotando-se tal premissa por fundamento, 
igualmente, mostra-se desproporcional que o mero processamento do réu pela prática do 
crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 torne obrigatória a revogação da suspensão 
condicional do processo (art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/1995), enquanto que o processamento 
por contravenção penal (que tem efeitos primários mais deletérios) ocasione a revogação 
facultativa (art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/1995). Assim, é mais razoável que o fato de o recorrente 
estar sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 seja 
analisado como causa facultativa de revogação do benefício da suspensão condicional do 
processo, cabendo ao magistrado proceder nos termos do § 4º do artigo 89 da Lei n. 9.099/2006 
ou extinguir a punibilidade do recorrente (art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995), a partir da análise 
do cumprimento das obrigações impostas. (REsp 1795962/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020) 

Por fim, cumpre registrar um ponto relevante em relação a reincidência. De 
acordo com o STJ o porte de drogas para consumo próprio, apesar de possuir 
natureza jurídica de crime, NÃO GERA REINCIDÊNCIA. O STJ entende 
desproporcional uma contravenção penal, que é punida com pena privativa 
de liberdade, não gerar reincidência e o art. 28 da Lei de Drogas, que sequer 

é punido com pena privativa de liberdade, configurar tal agravante. Nesse sentido: STJ. 5ª Turma. HC 
453437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018. STJ. 5ª Turma. AgRg. 

AREsp 1.366.654/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018 (Info 632). 

LICENÇA PRÉVIA PARA PRODUÇÃO DE DROGAS (ART. 31) E 

PLANTAÇÕES ILÍCITAS (ART. 32) 

Licença Prévia: 

De acordo com o art. 31º da Lei de Drogas, é indispensável a licença prévia da autoridade competente para 
produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, 
reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer 
fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Essa 
licença prévia é regulamentada pela portaria nº 344/98 da ANVISA. 
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Cumpre registrar que o STJ entendeu ser incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis visando a 
extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia (essa 
autorização deve ficar a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA). STJ. 5ª Turma. RHC 123402-RS, 
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/03/2021 (Info 690). 

Plantações ilícitas: 

De acordo com o art. 32º da Lei de Drogas, as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo 
delegado de polícia na forma do art. 50-A, 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. 

No que tange as glebas cultivadas com plantações ilícitas, o § 4º, do art. 32º da Lei de Drogas determina que 
devem ser expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a 
legislação em vigor. 

A Constituição Federal, por sua vez, ao tratar da expropriação determina que as propriedades rurais e 
urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriados e destinadas à reforma agrária e a 
programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei. 

O Procedimento para a expropriação está previsto na Lei nº 8.257/91. O STF possui precedente (RE 635.336, 
com Repercussão Geral reconhecida) no sentido de que o proprietário poderá comprovar que não teve culpa 
para afastar a expropriação. 

O confisco de bens independe da demonstração de habitualidade. STF. Plenário. RE 638491/PR, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 17/5/2017 (repercussão geral) (Info 865). 

TRÁFICO DE DROGAS 

O art. 44º da Lei de Drogas trazem algumas peculiaridades para alguns tipos penais da Lei de Drogas. 

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e 
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas 
penas em restritivas de direitos. 

De acordo com a Constituição Federal, o tráfico de drogas: 

a. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, XLIII). 

b. Causa de extradição do brasileiro naturalizado (art. 5º, LI). 

c. Causa de confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 243). 
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ART. 33º DA LEI DE DROGAS 

O art. 33º da Lei de Drogas tipifica a conduta de tráfico de drogas e comina pena de 5 a 15 anos de reclusão 
e pagamento de 500 a 1500 dias-multa. 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa. 

§ 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; 

• Trata-se de figura equiparada ao tráfico de drogas. Haverá crime ainda que a matéria-prima não seja 
exclusiva para a produção de drogas. 

• Em relação ao trecho “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, 
a Lei nº 10.357/01 estabelece as normas de controle e fiscalização de produtos crimes. 

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.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:         (Vide ADI nº 4.274) 

• Trata-se da figura de participação no uso indevido de drogas. O dispositivo tipifica de forma direta 
algumas condutas que comumente estão inseridas na figura do partícipe. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. 
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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. 

O crime do art. 33, caput, da lei de drogas possui diversos núcleos do tipo, para a consumação do crime 
basta que qualquer desses núcleos tenha sido preenchido. Em razão disso, a doutrina o classifica como crime 
de ação múltipla ou de conteúdo variado. 

Pelo que se pode verificar do texto do art. 33, caput, existem diversos verbos que permitem a consumação 
de crime permanente. É o caso, por exemplo, dos verbos “ter em depósito”, “guardar”, “expor à venda”, 
todos esses núcleos do tipo permitem concluir que se trata de crime permanente, isso significa dizer, que a 
consumação do crime se protrai no tempo. Por exemplo, enquanto tiver a droga em depósito, o agente está 
consumando o crime de tráfico de drogas. 

Uma das consequências do crime permanente, é a possibilidade de prisão em flagrante a qualquer tempo 
(enquanto durar a permanência). 

Atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais, por se tratar de crime permanente, permite-se o ingresso 
forçado em residência alheia quando presentes fundadas razões de que no local se pratica tráfico de drogas. 

Além disso, caso os crimes permanentes permitem aplicação da lei penal mais grave (no caso de tráfico de 
drogas da Lei nº 11.343/06 a pena mínima aumentou e passou a ser de 5 anos) se não cessada a permanência 
na transição para lei penal mais nova. 

Súmula nº 711 do STF: "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência" 

Para ter direito a atenuante da confissão espontânea, é necessário que o réu confesse que traficava drogas, 
não sendo suficiente a mera admissão de porte para consumo pessoal. Esse é o entendimento da Súmula 
630 do STJ. 

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. 

De acordo com a jurisprudência do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna 
impossível a sua consumação (crime impossível). 

Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime, quando a preparação do flagrante 
pela polícia torna impossível a sua consumação"  
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Para compreender o conteúdo da súmula, é preciso traçarmos uma breve diferença entre flagrante 
preparado e flagrante esperado, haja vista que o primeiro é proibido pelo ordenamento jurídico e o segundo 
é aceito. 

O Pacote Anticrime inseriu na Lei de Drogas a figura da venda ou entrega de drogas, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado. 

De acordo com o posicionamento do STF, as “marchas da maconha” não constituem crimes, em respeito a 
liberdade de expressão. ADPF nº 187. Em suma, o § 2° do art. 33 da Lei 11.343/2006 não pode ser utilizado 
como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou da 
descriminalização do uso de entorpecentes. 

Cessão de drogas para consumo compartilhado: 

O art. 33º da Lei de Drogas traz um tipo penal especifico para a cessão gratuita e eventual de drogas para 
consumo compartilhado. 

Para a incidência nesse tipo penal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos específicos (consumo 
deve ser eventual e em conjunto com pessoa do seu relacionamento, a cessão deve ser gratuita) 

Jurisprudência: 

➢ De acordo com o STF, a juntada extemporânea do laudo definitivo de drogas só será causa de 
nulidade se gerar prejuízo ao réu. (RHC 110429, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012 REVJMG 
v.63, n. 200, 2012, p. 359-361). 
 

➢ No Tráfico de Drogas admite-se regime inicial diverso do fechado. STF. Plenário. ARE 1052700 RG, 
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/11/2017. 
 

➢ O grau de pureza da droga é irrelevante na dosimetria da pena. (HC 132909, Relator(a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 
PUBLIC 07-04-2016). 

Flagrante

Preparado

Quando a preparação do flagrante pela 
políci torna impossível sua consumação.

É vedado pela Súmula 145 dp STF.

Esperado

Os policiais não realizam conduta ativa nem 
preparam o flagrante. Apenas aguardam a 

consumação do crime para intervir.

É aceito pelo ordenamento jurídico. 
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➢ O núcleo do tipo adquirir estará consumado com a simples negociação da droga por telefone, ainda 

que não tenha ocorrido a efetiva entrega. STJ. 6ª Turma. HC 212528-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
julgado em 1º/9/2015 (Info 569). 
 

➢ O interrogatório será o último ato da instrução criminal. 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. 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PARÁGRAFO 4º, ART. 33 

DA LEI 11.343/06  

O art. 33º, § 4º da Lei de Drogas prevê requisitos (cumulativos) que, se presentes, permitem a redução da 
pena de 1/6 a 2/3. 

De antemão, cumpre registrar que, embora conhecido comumente como tráfico privilegiado, a hipótese 
descrita no art. 33º, § 4º da Lei de Drogas é, tecnicamente, uma causa de diminuição de pena, tendo em vista 
que o seu redutor varia de um sexto a dois terços e será aplicado na dosimetria. 

De acordo com o art. 33º, § 4º da Lei de Drogas: 

§ 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.         (Vide Resolução nº 5, de 2012) 

• A Resolução nº 5, de 2012 a que o dispositivo faz referência suspende a execução da parte “vedada 
a conversão em penas restritivas de direitos”. 

Com a entrada em vigor do referido dispositivo, muito se questionou sobre a possibilidade de aplicação causa 
de diminuição de pena do art. 33º, § 4º da Lei 11.343/06 com as penas da antiga Lei de Drogas (Lei 6.368/76). 
Isso ocorreu pois o preceito secundário da nova lei de drogas é mais gravoso do que o da antiga, entretanto, 
a nova lei de drogas prevê causa de diminuição de pena no seu art. 33º, § 4º. Dessa forma, surgiu a tese 
doutrinária de que seria possível combinar as duas legislações para uma imposição de pena menos rigorosa 
ao condenado. Entretanto, essa tese não foi aceita pelos tribunais superiores, gerando a súmula 501 do STJ: 

Súmula 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da 
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da 
aplicação da Lei 6.368/76, sendo vedada a combinação de leis. 

Requisitos: 

Os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33º, § 4º, da Lei de Drogas (Lei 
nº 11.343/06) são cumulativos: 
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A) Réu primário. 

Réu primário, de forma resumida, é aquele que não é reincidente. Para a demonstração dessa reincidência, 
de acordo com a súmula 636 do STJ, basta a juntada da folha de antecedentes. 

B) Ter bons antecedentes. 

Assim como na anterior, tem bons antecedentes aquele que não ostenta maus antecedentes. Vale registrar 
que se o réu possuir duas condenações anteriores dentro do prazo de 5 anos, uma poderá ser utilizada para 
fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes. 

C) Não se dedicar a atividades criminosas. 

Tal requisito impede a aplicação da causa de diminuição de pena para os acusados que também forem 
condenados pelo crime de associação para o tráfico. (REsp 1199671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013). 

O fato de réu ter ocupação lícita, por si só, não é suficiente para preencher esse requisito. (REsp 
1380741/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 
25/04/2016). 

D) Não integrar organização criminosa. 

A simples atuação do agente como “mula do tráfico”, por si só, não impede a concessão do benefício da 
causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”. (AgRg no AREsp 606.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 

O ônus da prova de que esses requisitos estão ausentes é da acusação e não da defesa. 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). 

Vale registrar que, a quantidade e a natureza da droga, isoladamente consideradas, não podem fundamentar 
o indeferimento do tráfico privilegiado. (STJ; AgRg-REsp 1.763.113; Proc. 2018/0223157-5; GO; Sexta Turma; 
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2160). 

Atenção! A Súmula 512 do STJ foi cancelada. O “tráfico privilegiado” deixou de ser crime hediondo. 

A natureza e a quantidade de droga podem ser utilizadas para orientar o juiz na aplicação do redutor de 
pena, desde que não configure bis in idem (por ter sido utilizada em outra fase da dosimetria). 

TRÁFICO DE MAQUINÁRIO 

O art. 34 da Lei de Drogas criminaliza condutas que, em regra, seriam atos preparatórios de um crime. 
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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. 

O tipo penal do art. 34 da Lei de Drogas é subsidiário (soldado de reserva) em relação ao tráfico de drogas 
previsto no art. 33, caput. Dessa forma, o agente só incidirá no crime do art. 34 se não for possível a 
incidência do art. 33. 

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência do STJ, em regra, o crime do art. 33, caput, absorve a conduta 
do crime do art. 34 da Lei de Drogas, salvo se demonstrado, no caso concreto, a existência de contextos 
autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, 34 E 35, TODOS DA LEI N. 
11.343/2006. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR 
AUSÊNCIA DE PROVAS. 

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO 
DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/06. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. 

(...) 

7. O tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a 
droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato 
preparatório. 

Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da 
mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e 
coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Deve ficar 
demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, 
preparação, produção ou transformação de drogas, ou seja, relevante analisar se os objetos 
apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. (...) 

(AgRg no AREsp 303.213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado 
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013) 

➢ Atenção. O Tipo penal não abrange instrumentos utilizados para o uso de drogas, a exemplo de um 
cachimbo de craque. O que se criminaliza são os instrumentos utilizados para fabricação de drogas 
(laboratório e ferramentas para refino de cocaína, por exemplo). 
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ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 

O art. 35 da Lei de Drogas pune a associação de duas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer 
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 °, 34 da Lei de Drogas ou para a prática reiterada do crime 
definido no art. 36 (financiamento). 

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. 

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. 

Para a configuração do crime de associação para o tráfico são necessárias a associação de duas ou mais 
pessoas (o que difere do tipo penal previsto no Código Penal de associação para o crime, que exige três). 

Assim como a associação para o crime, a associação para o tráfico de drogas possui como requisitos a 
estabilidade e a permanência. A diferença incide na pratica reiterada de crimes que, no próprio tipo penal 
do art. 35, caput, é dispensável: “praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 
33, caput e § 1º , e 34 desta Lei”. 

Se o vínculo for esporádico, não há que se falar em associação para o tráfico de 
drogas. STJ. 5ª Turma. HC 248844/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
21/05/2013. STJ. 6ª Turma. HC 139942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, julgado em 19/11/2012. 

Trata-se de crime formal, portanto, a sua consumação independe da prática dos delitos. Caso o agente 
pratique, além da associação para o tráfico de drogas, também o tráfico de drogas, haverá concurso de 
crimes. 

Já que se trata de crime formal, é desnecessária a apreensão da droga, desde que a associação reste 
demonstrada por outros meios de prova. 

A diferença entre o tipo penal previsto no art. 35, caput, e o p. único do mesmo 
artigo é que para este último exige-se que a associação seja para a prática 
reiterada de crimes. 

FINANCIAMENTO AO TRÁFICO 

O art. 36 da Lei de Drogas criminaliza o 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. 

Trata-se de exceção pluralística à teoria monista, uma vez que objetiva punir de forma autônoma o agente 
que financia ou custeia o tráfico de drogas. 

De acordo com a jurisprudência do STF o agente responderá pelo crime do art. 36 se apenas financiar ou 
pelo crime do art. 33, caput, se além de financiar também traficar. 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO IL´CIITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 
11.343/2006. FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 
40, INCISO VII, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, 
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, E DO ART. 36 DA LEI DE DROGAS. 

1. O financiamento ou custeio ao tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei nº 11.343/2006) é delito 
autônomo aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, 
limitando-se a fornecer os recursos necessários para subsidiar a mercancia. 

2. Na hipótese de autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas não há falar em concurso 
material entre os crimes de tráfico e de financiamento ao tráfico, devendo ser o agente 
condenado pela pena do artigo 33, caput, com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 
VII, da Lei de Drogas. 

3. Recurso especial improvido. 

(REsp 1290296/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
17/12/2013, DJe 03/02/2014). 

ARTS. 37 A 39 

Os artigos 37 a 39 tratam das seguintes condutas: 

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: 

• Se o sujeito for “olheiro” do tráfico e integrar associação para o tráfico só responderá pelo crime 
do art. 35. STJ. 5ª Turma. HC 224849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/6/2013 (Info 527). 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa. 
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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: 

• Trata-se de tipo penal que pune a modalidade culposa. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) dias-multa. 

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional 
a que pertença o agente. 

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. 

• O tipo penal traz algumas medidas cautelares que podem ser aplicadas. 

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. 

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA 

O art. 40 da Lei de Drogas traz causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3 para os crimes previstos nos artigos 
33 a 37 da mesma 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; 

• É também circunstância que desloca a competência para a Justiça Federal. 
 

• De acordo com a Jurisprudência do STF: Súmula n. 607 do 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." 

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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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; 

• Existe farta jurisprudência dos tribunais superiores sobre este dispositivo, em especial sobre a 
incidência ou não da causa de aumento de pena quando praticada nas imediações dos estabelecimentos 
citados. Em uma situação específica, o STJ deixou de aplicar a majorante quando o tráfico de drogas tinha 
ocorrido no domingo, durante a madrugada, sem qualquer relação com a escola próxima ao local. 

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; 

• De acordo com o entendimento sumulado do STJ: 

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. 

 

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; 

• A participação do menor no tráfico de drogas pode ser considerada tanto para fins de configuração 
de associação para o tráfico como para fins de incidência da majorante. STJ. 6ª Turma. HC 250455-RJ, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 576). 

• Essa causa de aumento pode ser utilizada para majorar tanto o crime do art. 33 como o crime do art. 
35 (são delitos diversos, com bens jurídicos e finalidades diversas). STJ. 6ª Turma. HC 250455-RJ, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 576). 

• De acordo com o Enunciado 2 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal CJF/STJ: Para a aplicação 
do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a prova de que a criança ou adolescente atua ou é 
utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima, não sendo a mera presença 
da criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante. 

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

Em provas de concursos públicos, é comum cobranças relacionadas aos entendimentos jurisprudenciais a 
respeito das causas de aumento de pena do tráfico de drogas: 
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(Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: MPE-MT Prova: FCC - 2019 - MPE-MT - Promotor de Justiça Substituto) 
De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores sobre as 
disposições previstas na Lei n° 11.343/2006, 

A - somente deverá incidir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n° 11.343/2006 se a venda de 
drogas nas imediações de um presídio tenha como comprador um dos detentos ou alguém que estava 
frequentando o presídio. 

B - o grau de pureza da droga é relevante para fins de dosimetria da pena. De acordo com a Lei n° 
11.343/2006, tal circunstância, juntamente com a natureza e a quantidade da droga apreendida, 
prepondera para o cálculo da dosimetria da pena. 

C - a participação do menor não 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. 

D - a conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o 
veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de drogas 
em sua forma consumada (e não tentada), ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por 
interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o 
investigado efetivamente o recebesse. 

E - para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006, faz-se necessária a 
efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação. 

Comentários 

A alternativa correta é a letra D. A conduta descrita na alternativa, de acordo com a jurisprudência do 
STJ (Informativo 569), configura o crime de tráfico de drogas consumado. 

ARTS 41 A 47 

Colaboração Premiada: 

O art. 41 da Lei de Drogas traz a possibilidade de aplicação da colaboração premiada com o benefício de 
redução da pena de 1/3 a 2/3 (não existe previsão de perdão judicial). 

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais co-autores 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. 

Individualização da Pena: 
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O art. 42 prevê as circunstâncias que devem ser consideradas pelo juiz na individualização da pena. Essas 
circunstâncias preponderam sobre as do art. 59 do Código Penal. 

Art. 42. 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. 

Pena de Multa: 

Os próprios tipos penais da Lei de Droga já trazem a fixação da quantidade de dias-multa no preceito 
secundário, o juiz deve, portanto, atribuir o valor de cada dia-multa e proceder ao cálculo. 

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo 
as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 
(cinco) vezes o maior salário-mínimo. 

• O juiz deverá fixar o dia-multa, considerando as condições econômicas do acusado, entre 1/30 e 5 
salários mínimos. O cálculo é diferente do art. 28 da Lei de Drogas. 

Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre 
cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica 
do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. 

Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a 
conversão de suas penas em restritivas de direitos e com livramento condicional após o cumprimento de 2/3 
da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. 

De acordo com o art. 44º: 

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e 
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas 
penas em restritivas de direitos. 

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional 
após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. 

Não há proibição quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STF, Habeas 
Corpus 97.256), assim como não há vedação da concessão de liberdade provisória. 

Os artigos 45 e 46 tratam da inimputabilidade e da semi-imputabilidade. 

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente 
de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que 
tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
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Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este 
apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, 
poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico 
adequado. 

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias 
previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

O art. 47 trata de encaminhamento do acusado para fins de tratamento médico. 

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de 
encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com 
competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto 
no art. 26 desta Lei. 

QUADRO RESUMO 

LEI ANTIDROGAS E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

Definição de Drogas 
Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar 
dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 
Executivo da União. 
As listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União a que faz referência o dispositivo legal 
é a Portaria nº 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Portanto, o art. 1º, p. único da 
Lei nº 11.343/06 é uma norma penal em branco heterogênea. 
Já o art. 2º da Lei de Drogas traz duas exceções à proibição das drogas no território nacional: 
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. É o que ocorre, por exemplo, com as drogas utilizadas na produção do 
chá do Santo Daime. 
b. Autorização da União para 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. 2º, p. único). 

Dos Crimes e das Penas 
O art. 27º da Lei nº 11.343/06 inaugura o capítulo III que trata dos crimes e das penas trazendo o seguinte 
texto: “As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.” 
Súmula 171 do STJ: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e 
pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. 

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: 
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I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

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. 
• A reincidência de que trata § 4º é a específica. STJ. 6ª Turma. REsp 1771304-ES, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 10/12/2019 (Info 662). 
À época da publicação da lei, surgiram algumas correntes doutrinárias sobre a natureza jurídica do art. 28º 
da Lei nº 11.343/06: 
1. Infração penal sui generis – de acordo com essa posição (desencadeada por Luiz Flávio Gomes), a 
nova lei de drogas não considerou o porte de drogas para consumo pessoal como crime nem como 
contravenção penal, passando a ser tratado como infração penal sui generis. 
2. Descriminalização substancial – para essa parte da doutrina, houve abolitio criminis e o art. 28º 
deixou de fazer parte do direito penal. 
3. Despenalização – para essa parte da doutrina, no art. 28º o que houve foi a despenalização, em 
razão de que a nova lei deixou de prever pena privativa de liberdade, mantendo-se o caráter criminoso da 
conduta. Em resumo, o porte de drogas para consumo pessoal continua sendo crime, mas não se aplica 
pena privativa de liberdade. Essa foi a posição adotada pelo STF. STF, 1ª Turma, RE 430.105 QO/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/02/ 2007, DJe 004 26/04/2007. 

➢ Se o sujeito deixar de cumprir as medidas impostas pelo juiz, responderá pelo crime de 
desobediência? 

Não. Em caso de descumprimento a lei prevê uma sanção específica para o descumprimento de tais 
medidas: 
§ 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 – censura feita oralmente pelo magistrado. 
II – multa – comprovada a ineficácia da admoestação verbal, poderá ser aplicada a pena de multa ao 
acusado como forma de coerção para garantir o cumprimento das medidas. 
Atenção! O tratamento especializado não é sanção imposta ao infrator. 
Cálculo da multa no art. 28 da Lei de Drogas: 
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Prescrição: 
O art. 30 da Lei de Drogas é especial em relação ao Código Penal e prevê o prazo prescricional de 2 (dois) 
anos para a imposição e execução das penas do tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal. 
Ademais, estabelece que quanto as causas de interrupção do prazo prescricional devem ser observadas as 
regras do Código Penal. 

➢ De acordo com a jurisprudência do STF, o autor do crime previsto no art. 28º da Lei de Drogas deve 
ser encaminhado diretamente ao juiz, que irá lavrar o TC e fará a requisição de exames periciais, 
conforme previsão na Lei de Drogas. 
 
Somente se não houver juiz é que o acusado será levado à autoridade policial. 
STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 (Info 986). 

Ao art. 28º da Lei de Drogas deve ser dado o mesmo tratamento conferido às contravenções penais para 
fins de revogação facultativa da suspensão condicional do processo. 
De acordo com o STJ o porte de drogas para consumo próprio, apesar de possuir natureza jurídica de 
crime, NÃO GERA REINCIDÊNCIA. 

Licença prévia para produção de drogas (art. 31) e plantações ilícitas (art. 32) 
Licença Prévia da autoridade competente: Essa licença prévia é regulamentada pela portaria nº 344/98 da 
ANVISA. 
Cumpre registrar que o STJ entendeu ser incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis visando a 
extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia (essa 
autorização deve ficar a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA). 
Plantações ilícitas: 
As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A, 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. 
A CF determina as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão 
expropriados e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

1ª Etapa

• Fixação dos dias-multa 
que varia de 40 a 100 
dias.

2ª Etapa

• De acordo com a 
capacidade econômica 
do agente, calcular o 
valor de um dia-multa 
que varia de 1/30 avos 
do salário mínimo até 3 
vezes o salário mínimo.

3ª Etapa

• Multiplicar a 
quantidade de dias-
multa pelo valor de 
cada dia multa.
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O Procedimento para a expropriação está previsto na Lei nº 8.257/91. O STF possui precedente (RE 
635.336, com Repercussão Geral reconhecida) no sentido de que o proprietário poderá comprovar que 
não teve culpa para afastar a expropriação. Além disso, o confisco independe de demonstração de 
habitualidade. 

Tráfico de Drogas 
De acordo com a Constituição Federal, o tráfico de drogas: 
a. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, XLIII). 
b. Causa de extradição do brasileiro naturalizado (art. 5º, LI). 
c. Causa de confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 243). 

Art. 33 da Lei de Drogas 
O crime do art. 33, caput, da lei de drogas possui diversos núcleos do tipo, para a consumação do crime 
basta que qualquer desses núcleos tenha sido preenchido. Em razão disso, a doutrina o classifica como 
crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. 
Alguns núcleos do tipo configuram crime permanente, consequentemente a possibilidade de prisão em 
flagrante a qualquer tempo (enquanto durar a permanência) e a incidência da Súmula 711 do STF. 
Súmula nº 711 do STF: "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se 
a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência" 
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. 
Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia 
torna impossível a sua consumação" 
De acordo com o posicionamento do STF, as “marchas da maconha” não constituem crimes. 
Para a configuração de cessão de drogas para consumo compartilhado: é necessário o preenchimento de 
alguns requisitos específicos (consumo deve ser eventual e em conjunto com pessoa do seu 
relacionamento, a cessão deve ser gratuita). 
De acordo com o STF, a juntada extemporânea do laudo definitivo de drogas só será causa de nulidade se 
gerar prejuízo ao réu. 
No Tráfico de Drogas admite-se regime inicial diverso do fechado. 
O núcleo do tipo adquirir estará consumado com a simples negociação da droga por telefone, ainda que 
não tenha ocorrido a efetiva entrega. 
O interrogatório será o último ato da instrução criminal. 

Causa de Diminuição de Pena 
O art. 33º, § 4º da Lei de Drogas prevê requisitos (cumulativos) que, se presentes, permitem a redução da 
pena de 1/6 a 2/3. 
Súmula 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das 
suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76, 
sendo vedada a combinação de leis. 
Requisitos: 

a. Réu primário 
b. Bons antecedentes 
c. Não se dedicar a atividades criminosas 
d. Não integrar ORCRIM 
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O ônus da prova de que esses requisitos estão ausentes é da acusação e não da defesa. Vale registrar que, 
a quantidade e a natureza da droga, isoladamente consideradas, não podem fundamentar o indeferimento 
do tráfico privilegiado. 
Atenção! A Súmula 512 do STJ foi cancelada. O “tráfico privilegiado” deixou de ser crime hediondo. 

Tráfico de Maquinário 
O tipo penal do art. 34 da Lei de Drogas é subsidiário (soldado de reserva) em relação ao tráfico de drogas 
previsto no art. 33, caput. Dessa forma, o agente só incidirá no crime do art. 34 se não for possível a 
incidência do art. 33. 
Assim sendo, de acordo com a jurisprudência do STJ, em regra, o crime do art. 33, caput, absorve a conduta 
do crime do art. 34 da Lei de Drogas, salvo se demonstrado, no caso concreto, a existência de contextos 
autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. 

Associação para o Tráfico 
O art. 35 da Lei de Drogas pune a associação de duas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 °, 34 da Lei de Drogas ou para a prática reiterada 
do crime definido no art. 36 (financiamento). 
Se o vínculo for esporádico, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas. 
Trata-se de crime formal, portanto, a sua consumação independe da prática dos delitos. Caso o agente 
pratique, além da associação para o tráfico de drogas, também o tráfico de drogas, haverá concurso de 
crimes. 

Financiamento ao Tráfico 
O art. 36 da Lei de Drogas criminaliza o financiamento ou custeio ao tráfico de drogas. 
Trata-se de exceção pluralística à teoria monista, uma vez que objetiva punir de forma autônoma o agente 
que financia ou custeia o tráfico de drogas. 
De acordo com a jurisprudência do STF o agente responderá pelo crime do art. 36 se apenas financiar ou 
pelo crime do art. 33, caput, se além de financiar também traficar. 

Arts. 37 A 39 
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: 

• Se o sujeito for “olheiro” do tráfico e integrar associação para o tráfico só responderá pelo crime 
do art. 35. STJ. 5ª Turma. HC 224849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/6/2013 
(Info 527). 

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: 
• Trata-se de tipo penal que pune a modalidade culposa. 

Causas de Aumento de Pena 
O art. 40 da Lei de Drogas traz causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3 para os crimes previstos nos artigos 
33 a 37 da mesma lei. 

I. Transnacionalidade - É também circunstância que desloca a competência para a Justiça Federal. 
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. 

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 
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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. Violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação 
difusa ou coletiva. 

V. Tráfico interestadual. é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da 
federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico 
interestadual. 

VI. Envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. 
• A participação do menor no tráfico de drogas pode ser considerada tanto para fins de 
configuração de associação para o tráfico como para fins de incidência da majorante. 
• Essa causa de aumento pode ser utilizada para majorar tanto o crime do art. 33 como o 
crime do art. 35 (são delitos diversos, com bens jurídicos e finalidades diversas). 

Arts 41 A 47 
Colaboração Premiada: 
O art. 41 da Lei de Drogas traz a possibilidade de aplicação da colaboração premiada com o benefício de 
redução da pena de 1/3 a 2/3 (não existe previsão de perdão judicial). 
Individualização da Pena: 
O art. 42 prevê as circunstâncias que devem ser consideradas pelo juiz na individualização da pena. Essas 
circunstâncias preponderam sobre as do art. 59 do Código Penal: a natureza e a quantidade da substância 
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
Pena de Multa: 
Os próprios tipos penais da Lei de Droga já trazem a fixação da quantidade de dias-multa no preceito 
secundário, o juiz deve, portanto, atribuir o valor de cada dia-multa e proceder ao cálculo. 
O art. 44 registra Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos e com livramento condicional após 
o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. 
Não há proibição quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STF, 
Habeas Corpus 97.256), assim como não há vedação da concessão de liberdade provisória. 
Os artigos 45 e 46 tratam da inimputabilidade e da semi-imputabilidade. 
O art. 47 trata de encaminhamento do acusado para fins de tratamento médico. 

Ficamos por aqui, 

Qualquer coisa estou à disposição! 

Até breve, 

Prof. Oto Andrade 

@profotoandrade 
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