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RESUMO 
Este trabalho se presta a analisar, com base na legislação antidrogas vigente no 
ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade / tarefa de tipificação dos delitos de 
posse para consumo pessoal e tráfico de drogas. Nesse contexto, indaga-se até que 
ponto os critérios estabelecidos pela lei conferem margem de discricionariedade aos 
operadores do direito na hipótese de classificação da conduta atribuída ao usuário e 
ao traficante de drogas. Com o advento da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas ou Lei 
Antidrogas, iniciou-se ampla discussão a respeito da distinção entre usuário e 
traficante de drogas. No âmbito da referida normativa, apesar de algumas condutas 
serem semelhantes para ambas as infrações penais (caput dos arts. 28 e 33), 
entende-se que o principal elemento diferenciador entre um crime e outro reside no 
dolo do agente, a exteriorizar o destino da droga, se para o consumo próprio ou o 
comércio. Frente a tal cenário, na prática, dessume-se que a ausência de um 
elemento diferenciador claro permite uma seletividade na aplicação da lei, desde o 
início pelos agentes que autuam e conduzem o inquérito, pelo Parquet que, na 
condição de titular da ação penal, oferece a denúncia (no caso do tráfico, em 
específico), até o magistrado que conduz o processo e aplica a pena. Assim, embora 
a Lei Antidrogas tenha sido criada com o intuito de reduzir o tráfico de drogas, 
punindo os traficantes e promovendo tratamento especial para os usuários, a 
delimitação das duas categorias (usuário e traficante) segundo o critério do 
reconhecimento judicial ou policial (adotado no Brasil) possibilita à autoridade 
capitular, com alta carga valorativa, os casos concretos aos tipos penais do art. 28 e 
33 da Lei 11. 343/06. Em igual sorte, a princípio, a mera alteração do §2º do artigo 
28, que traz os parâmetros de determinação do consumo pessoal, para fins de 
constar a quantidade exata que diferenciaria a prática do tráfico e do uso de drogas, 
adotando-se, assim, o critério da quantificação legal, também não traria o resultado 
pretendido, uma vez que a pequena mercancia se adaptaria ao padrão, fazendo com 
o que os ―microtraficantes‖ se safassem da aplicação da lei. Logo, necessário seria a 
flexibilização de ambos os critérios (reconhecimento judicial ou policial e 
quantificação legal), vendo o usuário como dependente químico e focando a atuação 
/ repressão na hipótese de potencial entrega da droga a terceiros, 
independentemente da quantidade encontrada. Portanto, prestados tais 
esclarecimentos, registre-se que a questão problema que ordena a vertente 
pesquisa, segundo dito, reside em se apurar e estabelecer o melhor critério para a 
adequada imputação do consumo e do comércio das substâncias de que cuida a Lei 
Antidrogas brasileira, visando, em último plano, o combate à disseminação do vício e 
a justa repressão do tráfico. 
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ABSTRACT 
This work lends itself to analyzing, on the basis of the anti-drug legislation in force in 
the country's legal system, the responsibility / task of typifying possession offenses 
for personal consumption and drug trafficking. In this context, it is questioned to what 
extent the criteria established by the law confer discretion on the operators of the law 
in the event of classification of the conduct attributed to the user and the drug 
trafficker. With the advent of Law 11.343 / 2006 - Drug Law or Anti-drug Law, a wide 
discussion began on the distinction between user and drug dealer. In the scope of 
the aforementioned legislation, although some conduct is similar for both criminal 
offenses (caput of articles 28 and 33), it is understood that the main differentiating 
element between one crime and another lies in the deceit of the agent, to externalize 
the destination of the drug, whether for own consumption or trade. Faced with such a 
scenario, in practice, it is clear that the absence of a clear differentiating element 
allows a selectivity in the application of the law, from the beginning by the agents who 
authorize and conduct the investigation, by the Parquet who, in the condition of 
holder of the criminal action , offers the complaint (in the case of trafficking, in 
particular), to the magistrate who conducts the process and applies the sentence. 
Thus, although the Anti-Drug Law was created to reduce drug trafficking, punishing 
traffickers and promoting special treatment for users, the delimitation of the two 
categories (user and trafficker) according to the criterion of judicial or police 
recognition (adopted in Brazil) allows the captive authority, with a high value load, the 
concrete cases to the criminal types of art. 28 and 33 of Law 11.343/06. In the same 
way, at first, the mere amendment of § 2 of article 28, which provides the parameters 
for determining personal consumption, in order to include the exact amount that 
would differentiate the practice of drug trafficking and use, thus, the criterion of legal 
quantification, would not bring the desired result, since the small commodity would 
adapt to the standard, making the "micro-traffickers" escape law enforcement. 
Therefore, it would be necessary to flexibilize both criteria (judicial or police 
recognition and legal quantification), seeing the user as a chemical dependent and 
focusing on the performance / repression in the hypothesis of potential delivery of the 
drug to third parties, regardless of the quantity found. Therefore, given such 
clarifications, it should be noted that the problem issue that mandates research, 
according to what is said, resides in determining and establishing the best criterion 
for the proper imputation of the consumption and trade of the substances covered by 
the Brazilian Anti- aiming, in the final analysis, to combat the spread of vice and the 
just repression of trafficking. 
 
KEYWORDS: prohibited substances; personal consumption; traffic; typification; 
parameters. 
 
SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO. 2 SISTEMÁTICA DE TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS DE POSSE 
DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E TRÁFICO. 2.1 POSSE PARA 
CONSUMO PESSOAL. 2.2 TRÁFICO DE DROGAS. 2.3 PROBLEMÁTICA NA 
TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS. 3 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3.1 
CONJUGAÇÃO DE CRITÉRIOS. 3.2 ESPECIAL FIM DE AGIR. 3.3 ÔNUS DA 
PROVA E DESCLASSIFICAÇÃO. 4 FIGURA ABRANDADA. 5 CONCLUSÃO. 
REFERÊNCIAS. 6 TEORIA ALIADA À PRÁTICA 

 

 



 3 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O trabalho em epígrafe contempla a análise da legislação de combate às 

drogas no ordenamento jurídico brasileiro, mormente após a vigência da Lei 

11.343/06, inferindo-se, de forma delimitada, a respeito da tipificação e imputação 

dos delitos de posse para consumo pessoal e tráfico de drogas tidas como proibidas 

pela Agência Nacional de Saúde (ANS), crimes estes capitulados, respectivamente, 

nos arts. 28 e 33, caput e §1º, da citada espécie normativa. 

A pertinência do tema se arrima, pois, na primordialidade em se assinalar, de 

forma precisa, a distinção entre as condutas que se subsumem  aos delitos de tráfico 

e uso de drogas, a contribuir, deveras, para além da repressão à criminalidade (nos 

vieses educativo, preventivo e retributivo de aplicação da pena), com a diminuição 

da alta taxa de encarceramento brasileira, devida, até certo ponto, à inadequada 

política criminal de repressão às drogas, conforme o sistema atualmente vigente. 

Com efeito, a questão problema que orienta a pesquisa consiste em se inferir 

em que medida os critérios estabelecidos pela lei conferem margem de 

discricionariedade aos operadores do direito na hipótese de classificação da conduta 

atribuída ao usuário e ao traficante de drogas, fixando-se, ao final deste artigo, 

critério apto a promover a adequada imputação do consumo e do comércio das 

substâncias de que cuida a Lei Antidrogas brasileira, visando, em último plano, o 

combate à disseminação do vício e a justa repressão do tráfico. 

Desse modo, o estudo orienta-se com a hipótese de que, dada a insuficiência 

dos parâmetros de diferenciação / classificação, nos casos concretos, dos tipos 

penais dos arts. 28 e 33, caput, da Lei 11.343/06 atualmente existentes – critério do 

reconhecimento judicial ou policial e critério da quantificação (o primeiro por se 

arraigar de alta carga valorativa e indesejada seletividade, e o segundo por 

padronizar a pequena mercancia de droga, afastando-a do alcance da lei), faz-se 

imperioso a flexibilização de ambas as metodologias, tratando o usuário como 

dependente químico e concentrando a repressão estatal na conjectura de potencial 

entrega da droga proibida a terceiros, independentemente da quantidade que mune 

o flagrado. 

Posta assim a questão, o objetivo geral do trabalho, consoante o definido 

alhures, é a compreensão da extensão da margem de discricionariedade conferida 

pela Lei 11.343/06 aos operadores do direito quando da imputação e 
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enquadramento das condutas que, em tese, se tipificam nos delitos de consumo e 

tráfico de drogas.  Especificamente, além de se explanar acerca da diferenciação e 

peculiaridades dos delitos capitulados nos arts. 28, caput, e 33, caput, da Lei 

11.343/06, pretende-se, ainda, descrever qual é a sistemática imposta pela 

legislação na tipificação / classificação, em casos concretos, desses crimes, à luz 

dos critérios insculpidos no § 2º do art. 28 da citada normativa. Por último, se 

analisará o atual posicionamento da jurisprudência pátria a respeito, com a indicação 

dos arestos dominantes. 

Finalmente, cite-se que o texto está dividido em seis partes, além desta 

introdução. O capítulo dois, dividido em três partes, fará os apontamentos 

necessários à compreensão das características dos delitos objeto do presente 

trabalho, discorrendo-se, ao final, acerca da problemática da tipificação de tais 

crimes à luz do §2° do art. 28 da Lei 11.343/06; o terceiro se proporá a explorar 

casos concretos, em sede de jurisprudência, em que a correta tipificação da conduta 

do imputado era questão de ordem posta à apreciação dos tribunais; o quarto, por 

fim, se prestará a estabelecer a figura do ―consumo compartilhado‖ como um 

intermédio entre o criminoso usuário e o traficante, com classificação adequada em 

determinados casos. 

 

2 SISTEMÁTICA DE TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS DE POSSE DE DROGAS 
PARA CONSUMO PESSOAL E TRÁFICO 
 

Antes de se explanar, especificamente, acerca da sistemática atualmente 

adotada pela legislação para tipificação dos delitos de posse de drogas para 

consumo pessoal e tráfico, primeiro se exporá acerca das características e 

peculiaridades de um e outro, descrevendo-se, em seguida, quanto aos parâmetros 

de que cuida o par. 2° do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 

 

2.1 POSSE PARA CONSUMO PESSOAL 
 

Em relação ao usuário de drogas, o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 

prescreve: 
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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. 
(BRASIL, 2018a, p. 01) 

 

 

Assim, quando entrou em vigor a referida espécie normativa, mínima parcela 

da doutrina pátria entendeu, ante a nova redação do art. 28, que teria havido a 

descriminalização do porte de droga para consumo pessoal, uma vez que não mais 

há previsão de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, agora sujeito a 

advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa (ANDREUCCI, 

2016). 

Nada obstante, certo é que, amadurecida a questão, conclui-se não ter havido 

tal descriminalização, mas apenas a diminuição da carga punitiva, pois a lei, mesmo 

tratando mais brandamente o usuário, manteve a conduta como crime, fixando-lhe 

pena (ainda que não privativa de liberdade). 

Nesse sentido, há muito o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de 

se debruçar sobre a questão, de modo que, no bojo do RE 430105 QO/RJ, julgado 

em 13/02/2007 (tema do Informativo n. 456), decidiu o Pretório Excelso o seguinte: 

 

 

EMENTA: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 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 



 6 
 

"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 430105 QO, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-
04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-
02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, 
p. 516-523) (BRASIL, 2018b, p. 01) 

 

 

Com efeito, advirta-se que, recentemente, mais uma vez, agora no bojo do 

Recurso Extraordinário 635659, o Supremo Tribunal Federal novamente vem 

analisando a questão da descriminalização da posse de pequenas quantidades de 

entorpecentes. Reconhecida, novamente, a repercussão geral do tema, a tendência 

é que, desta vez, o tribunal se manifeste pela inconstitucionalidade do tipo penal em 

apreço (art. 28 da Lei de Drogas), já havendo, até o momento, três votos proferidos 

no julgamento do caso, todos pela incompatibilidade do delito com a CF/88, 

pendente o voto dos demais ministros. 

De toda sorte, reconhecida ou não a inconstitucionalidade da posse de drogas 

para consumo pessoal, por certo que isto não resolverá a problemática objeto desta 

pesquisa no seu ponto central, uma vez que, conforme as explicações que adiante 

serão levantadas, remanescerá a dificuldade de tipificação (ou não) do delito de 

tráfico. 

Desse modo, superada a celeuma quanto à caracterização da natureza 

criminosa da conduta de posse de drogas para consumo pessoal, registre-se que tal 

infração penal está sujeita à disciplina dos Juizados Especiais Criminais, ―devendo o 

Promotor de Justiça, quando do oferecimento da proposta de transação, já 

mencionar qual a pena ou penas deverão ser aplicadas ao usuário‖ (ANDREUCCI, 

2016, p. 231). 

O sujeito ativo desse delito pode ser qualquer pessoa, ―incluindo-se o usuário 

noviço, recreacional, dependente ou inveterado‖ (SILVA, 2008, p. 126). 

O sujeito passivo, por seu turno, é a coletividade, de forma ampla. 

Quanto à objetividade jurídica, o tipo penal sob comento visa resguardar a 

saúde pública, tutelando-se, secundariamente, a vida e a saúde de pessoa. 

A conduta gravada como crime vem representada, conforme Gonçalves 

(2016), por cinco verbos: a) ―adquirir‖ (obter a propriedade, a título oneroso ou 
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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). 

Trata-se de crime de ação múltipla em que a realização de mais de uma 

conduta em relação à mesma droga, decerto, constitui crime único (ANDREUCCI, 

2016, p. 231).  

Ademais, certo é que o legislador não tipificou o uso pretérito da droga. Logo, 

na linha do que leciona Gonçalves (2016, p. 72), ―caso um exame de sangue ou de 

urina constate que alguém usou droga, ou, ainda, se ele confessar ter feito uso de 

entorpecente em determinada oportunidade, não responderá pelo delito‖, de modo 

que a lei pune apenas o perigo social representado pela detenção atual da 

substância, que deixa de existir quando ela já foi consumida. 

Prosseguindo, tem-se que o objeto material do crime em análise é a droga, 

―assim entendida como substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e 

outras sob controle especial da Portaria n. 344, da Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde‖ (ANDREUCCI, 2016, p. 232). 

O elemento subjetivo do crime é o dolo, qualificado pelo especial fim de agir 

do agente direcionado ao ―consumo pessoal‖, e o elemento normativo traduz-se pela 

expressão ―sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar‖ (GONÇALVES, 2016, p. 72). 

Por fim, registre-se que, em regra, o tipo insculpido no art. 28 da Lei de 

Drogas não admite tentativa, consumando-se no mesmo instante em que a ação se 

inicia, havendo quem sustente, todavia, em corrente minoritária, a ―possibilidade de 

tentativa na conduta ‗adquirir‘, quando, iniciado o ato executório, esse vem a ser 

interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente‖ (GONÇALVES, 2016, 

p. 73). 

 

2.2 TRÁFICO DE DROGAS 
 

A definição da conduta que se considera traficância de drogas está prevista 

no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, in verbis: 
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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, 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. (BRASIL, 2018a, p. 01) 

 

 

Nesse diapasão, a objetividade jurídica deste delito visa resguardar a saúde 

pública, colocada em risco pela disseminação de substâncias que provocam 

dependência e expõem a risco a saúde física e mental dos usuários. 

O seu sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tratando-se de crime comum. A 

coautoria e a participação são possíveis em todas as condutas descritas no tipo 

penal, cabendo a ressalva de que, ―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)‖ 

(GONÇALVES, 2016, p. 77-78), devido à maior gravidade da conduta. 

Já o sujeito passivo, igualmente ao que se delineou para a infração penal 

anteriormente versada, é a coletividade. 

No tocante às condutas típicas, a lei contém, ao todo, dezoito modalidades de 

se praticar o tipo penal, nos moldes da descrição elencada por Victor Eduardo Rios 

Gonçalves: 

 

 

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. 
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. 
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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. 
Quanto ao significado das condutas ―guardar‖ e ―ter em depósito‖, ambas 
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. [...] 
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. 
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. (GONÇALVES, 2016, p. 78-79) 

 

 

Com isso, semelhantemente às considerações já apostas quando se cuidou 

da posse de drogas para consumo pessoal, os verbos nucleares integrantes do 

caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06 traduzem tipo misto alternativo, ―em que a 

prática de mais de uma conduta não implica concurso de crimes, mas um único 

delito‖ (ANDREUCCI, 2016, p. 238), salvo, obviamente, se, por exemplo, ―as 

condutas se referirem a cargas diversas de entorpecente sem qualquer ligação 

fática‖ (GONÇALVES, 2016, p. 79). 

Outrossim, ainda no que tange às diversas modalidades da prática do crime 

de tráfico, aqui tem lugar significativa anotação relativa à eventual exibição de 

catálogo, menu ou listagem sobre drogas. Segundo aduz o clarividente magistério de 

Silva (2008, p. 193), ―a apresentação isolada desses instrumentos para eventuais 

compradores, mesmo que com representação gráfica das drogas, fotografias ou 
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desenhos não constitui a incidência da figura típica‖, pois, na visão autor, a presença 

física da droga, como coisa, é indispensável. 

Além do mais, todas as figuras relacionadas ao tráfico de entorpecentes são 

dolosas, pressupondo o elemento subjetivo, com a intenção de que a droga seja 

entregue a outrem, a título gratuito ou oneroso. 

De resto, tratando-se de norma penal em branco, para os fins a que se 

propõe esta pesquisa, consideram-se como drogas as substâncias entorpecentes, 

psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria SVS / MS n. 

344, de 12 de maio de 1998. 

Finalmente, consigne-se que a consumação da infração penal sub examine 

ocorre com a prática de qualquer das ações supra referidas, independentemente de 

qualquer outro resultado, listando Andreucci (2016, p. 239) ―modalidades de 

condutas que constituem crimes instantâneos (adquirir, vender, fornecer, etc.) e 

outras que constituem crimes permanentes (ter em depósito, guardar, trazer consigo, 

expor à venda)‖, de sorte que, para os primeiros, admite-se a figura da tentativa. 

 

2.3 PROBLEMÁTICA NA TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS 
 

Consoante acima se definiu, a diferenciação, em sede de tipificação, entre os 

delitos de que cuida o caput dos arts. 28 e 33 da Lei n. 11.343/06 reside, 

basicamente, no elemento subjetivo de um crime e outro. Enquanto no primeiro 

exige-se um especial fim de agir do agente dirigido ao uso próprio ou consumo 

pessoal da substância, no segundo, por outro lado, tal intento se projeta apenas no 

dolo genérico de potencial entrega da droga a terceiros, ainda que gratuitamente, 

dispensado o que Silva (2008, p. 198) chama de ―propósito mercantilista‖. 

Com efeito, em que pese a aparente inteligibilidade da questão, diante das 

singularidades sempre presentes nos casos concretos, vicissitude deveras complexa 

refere-se à prova da exclusividade da destinação da droga apreendida, 

desdobrando-se o que Silva (2008, p. 152) classifica como ―tarefa das mais árduas‖. 

Sobre esse aspecto, na esteira do que adverte Greco Filho (2009), o 

problema da classificação da conduta, como enquadrável no art. 28 ou no 33, em 

qualquer das suas modalidades, coloca-se, diferentemente do que se possa cogitar, 

não apenas no momento de prolação da sentença, mas, sobretudo, desde o 

flagrante ou atuação policial, pois isso desaguará diretamente na correta fixação até 
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mesmo da própria competência para se processar o delito, ciente de que, enquanto 

a infração do art. 28 se submete ao Microssistema dos Juizados Especiais Criminais, 

qualquer das hipóteses do art. 33 tramitam perante a justiça comum. 

Dessa feita, o que se tem, verdadeiramente, é a outorga, com alta carga 

valorativa, conferida às autoridades, policiais ou judiciárias, para ponderar, no caso 

concreto, se se está diante do crime de traficância ou, se não, apenas da posse de 

droga para fins de consumo pessoal, isso tudo à luz do comando trazido pela norma 

do §2° do art. 28 da Lei 11.343/06. Veja-se a dicção do dispositivo: 

 

 

§ 2
o
 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. (BRASIL, 
2018a, p. 01) 

 

 

Logo, segundo se dessume do comando aposto alhures, a legislação cataloga 

parâmetros como a natureza e a quantidade da substância flagrada, além do local 

onde isso ocorreu / se desenvolveu, bem como as circunstâncias pessoais 

(antecedentes, etc.) que infligem ao agente, constituindo o que Gomes (2010, p. 1) 

nomina de ―vetores aferidores‖. 

Explicando de forma clara e objetiva sobre o dispositivo, Luiz Flávio Gomes, 

então, leciona: 

 

 

Há dois sistemas legais para se decidir sobre se o agente (que está 
envolvido com a posse ou porte de droga) é usuário ou traficante: (a) 
sistema da quantificação legal (fixa-se, nesse caso, um quantum diário para 
o consumo pessoas; até esse limite legal não há que se falar em tráfico); (b) 
sistema do reconhecimento judicial ou policial (cabe ao juiz ou à autoridade 
policial analisar cada caso concreto e decidir sobre o correto 
enquadramento típico). A última palavra é a judicial, de qualquer modo, é 
certo que a autoridade policial (quando o fato chega ao seu conhecimento) 
deve fazer a distinção entre usuário e o traficante. (GOMES, 2010, p. 1) 

 

 

Ainda sobre os sistemas de distinção dos delitos, Renato Brasileiro de Lima, 

precisamente, explica: 
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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. 
(LIMA, 2016, p. 709) 

 

 

Nada obstante, problematiza-se o assunto na medida em que, ainda que a 

legislação brasileira se direcione mais para o reconhecimento judicial ou policial, 

conforme dito, certo é que a lei não faz uma entonação que estabeleça peso de 

critérios ou ordem de importância, não podendo assim se presumir pela 

antecedência que se mostra pela literalidade do texto (SILVA, 2008). 

Logo, nem sempre a posse de pequena quantidade de droga implica, per si, 

posse para consumo pessoal, ou que grande porção implique na conduta de tráfico, 

nada impedindo que o traficante tenha consigo pequena quantidade de drogas para 

vender, ou que, por outro lado, o usuário, com receio de incursões frequentes em 

locais de risco para a aquisição da droga em pequenas quantidades, a adquira em 

porção considerável, guardando-a para consumo pessoal durante longo período de 

tempo (ANDREUCCI, 2016). 

Nesse mesmo sentido é o posicionamento encampado por Guilherme de 

Souza Nucci: 

 

 

Naturalmente, espera-se que não se faça um juízo de valoração ligado às 
condições econômicas de alguém. Ex.: Se um rico traz consigo cinco 
cigarros de maconha, seria usuário porque pode pagar pela drogas. 
Entretanto, sendo o portador pessoa pobre, a mesma quantidade seria 
considerada tráfico. [...] Ilustrando, de modo mais razoável: aquele que traz 
consigo quantidade elevada de substância entorpecente e já possui anterior 
condenação por tráfico evidencia, como regra, a correta tipificação no art. 33 
desta Lei.[...] o agente que traz consigo pequena quantidade de droga, 
sendo primário e sem qualquer antecedente, permite a conclusão de se 
tratar de mero usuário [...]. Não há entre os critérios o predomínio de uns 
sobre os outros, tudo a depender do caso concreto. 
Visto que o poder aquisitivo da agente apreendido, pode facilmente oferecer 
uma visão final equivocada de classificação, ou seja, o agente com poder 
aquisitivo menor deve ser automaticamente condenado por tráfico de 
drogas? Ou um o agente com poder aquisitivo maior, mesmo portando um 
grande quantidade de drogas deve ser tido como usuário? (NUCCI, 2007, p. 
308) 
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E, sublinhe-se, toda essa situação se qualifica mormente diante da 

possibilidade até mesmo de concorrência do consumo pessoal com outras 

finalidades, em assonância com a lição sempre precisa de Silva (2008, p. 156), para 

quem, simultaneamente, ―o agente pode ter o vínculo com a droga para consumo 

pessoal e mesmo para outros desideratos‖, de tal modo que ―a condição de usuário, 

viciado ou dependente não elimina o comportamento ligado ao tráfico‖. 

Então, mister se faz o exame de todas as circunstâncias do caso concreto, 

pois a quantidade da droga, por si só, não constitui, em regra, critério determinante, 

salvo exceções (enormes quantidades). Daí a necessidade, também, de se valorar 

não somente um parâmetro (o quantitativo), senão todos os fixados na Lei, já que 

―critérios devem ser analisados em conjunto, globalmente, jamais de maneira 

separada‖ (LIMA, 2016, p. 710). 

Também por este prisma é a explanação de Silva (2008, p. 155), ao 

asseverar que ―a definição do consumo pessoal se faz mediante a análise do 

concurso de critérios, havendo simplista e injusta conclusão se não forem todos 

abordados‖, arrematando o autor que, no caso concreto, um ou outro parâmetro 

poderá se mostrar mais desbotado ou irrelevante que outro, ―mas a conjuntura deve 

ser a linha de condução do intérprete‖ (SILVA, 2008, p. 155). 

Nucci vai mais longe. Para ele o razoável seria evidenciar em ambos os 

tipos finalidades específicas: traficante é o agente que importa, exporta, remete, 

prepara, traz consigo etc. a droga com o intuito de lucro, enquanto usuário é o 

agente que adquire, guarda ou traz consigo o entorpecente para consumo pessoal. 

Em suma, para o autor, o tráfico ilícito de entorpecente deveria ser bipartido – com e 

sem intuito de lucro, gerando o adequado aprimoramento da descrição das condutas 

do usuário de drogas (NUCCI, 2007). 

Dessarte, pelas razões acima expendidas, evidencia-se a relevância e 

atualidade da discussão ora proposta, útil ao aprimoramento de tão importante 

política criminal, e também política pública, de repressão ao tráfico de drogas no 

Brasil. 

 

3 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 
 

Para melhor compreensão da celeuma quase sempre presente quando da 

classificação / tipificação / determinação do consumo pessoal de drogas, relevante a 
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análise de julgados, de alçada do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão de 

ordem era exatamente esta. 

Nesse propósito, abaixo seguem arestos que indicam sólido embasamento 

jurisprudencial na linha do que se argumentou no capítulo anterior (vide tópico 2.3). 

 

3.1 CONJUGAÇÃO DE CRITÉRIOS 
 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do AgRg no AREsp 

257.642/MG, julgado em 18/06/2013, no mesmo azimute do que sustenta Silva 

(2008), assentou que não há hierarquia ou preferência entre os parâmetros 

elencados pelo legislador no par. 2° do art. 28 da Lei de Drogas, sendo de rigor a 

conjugação de todos, in verbis: 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO 
DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE 
DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR NÃO DETERMINANTE QUE 
DEVE SER VALORADO COM OS DEMAIS INDICATIVOS DO § 2º DO 
ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a 
negativa de provimento ao agravo regimental. 
2. O Tribunal a quo concluiu, após percuciente exame do arcabouço 
probatório, que, apesar da quantidade (377 gramas de maconha), a 
substância entorpecente apreendida era destinada ao uso do agravado. 
3. O legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao 
intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, 
a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e 
natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para 
delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os 
demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a 
ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. 
4. Emanando a classificação da conduta do agravado do exame das provas 
carreadas aos autos e das circunstâncias do delito - apreensão de 
(trezentos e oitenta gramas) de uma única variedade de entorpecente 
(maconha), forma de acondicionamento da substância, consumo diário do 
agravado considerado honesto e dedicado ao trabalho, além da ausência de 
provas da traficância -, não pode esta Corte Superior proceder à alteração 
da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, sem revolver o acervo 
fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial, a teor do 
óbice contido no verbete sumular n. 7/STJ. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 257.642/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013) (BRASIL, 2018c, 
p. 01) 
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3.2 ESPECIAL FIM DE AGIR 
 

Por outra banda, o mesmo Augusto Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento escudado no sentido de que o delito de tráfico não exige, para a sua 

tipificação, qualquer requisito subjetivo especial do agente, bastando o delineamento 

do dolo genérico, qual seja, transportar ou trazer consigo substância entorpecente, 

consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com a determinação 

legal ou regulamentar. Diferente, todavia, é o crime previsto no art. 28 da Lei 

Antidrogas, cujo especial fim de agir do sujeito (consumo ou uso próprio) é 

imprescindível, sem prejuízo, conforme já se destacou, da possibilidade de concurso 

entre uma infração e outra (i.e., de se consumir a droga mas também comercializá-

la). Veja-se: 

 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TIPO 
SUBJETIVO. ESPECIAL FIM DE AGIR (FINS DE MERCANCIA). 
DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
I - O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente 
simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de 
transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para 
a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de 
traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar 
para a incriminação do fornecimento (Precedentes). 
II - O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum 
sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou 
incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade 
do exclusivo uso próprio. (Precedentes). 
Recurso especial provido. 
(REsp 1133943/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010) (BRASIL, 2018d, p. 01) 

 

 

3.3 ÔNUS DA PROVA E DESCLASSIFICAÇÃO 
 

Por último, mas não menos importante, também merece ser trazida à colação 

a questão do ônus da prova quanto à determinação do destino da droga. 

Com propriedade, Lima (2016) obtempera que a opção legiferante de 

estabelecer os parâmetros de tipificação da conduta que se considera porte de 

drogas para consumo pessoal no art. 28, em vez de fazê-lo no art. 33, não se revela 

acertada, podendo ―levar o intérprete a acreditar (equivocadamente) que, não 

restando provado que a droga era destinada ao consumo pessoal, o correto 



 16 
 

enquadramento típico deveria ser o de tráfico de drogas‖ (LIMA, 2016, p. 712). Fica 

a impressão, assim, de que ao acusado caberia a prova do consumo pessoal, sob 

pena de ser condenado pelo crime de tráfico de drogas. E prossegue Renato 

Brasileiro de Lima com um compreensível exemplo: 

 

 

Por consequência, se o Ministério Público imputa a alguém a prática do 
crime de tráfico de drogas, recai sobre ele o ônus de comprovar a 
veracidade de tal imputação. Logo, quando a conduta de tráfico imputada 
ao acusado na denúncia for semelhante a um dos verbos nucleares do art. 
28 da Lei de Drogas, não se pode querer atribuir ao acusado o ônus de 
provar que a substância apreendida era destinada ao consumo pessoal, à 
luz do art. 28, § 2°, adotando-se o in dubio pro societate, sob pena de 
condenação por tráfico de drogas, pois, fosse isso possível, haveria 
flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. (LIMA, 2016, p. 
712-713) 

 

 

Logo, a corroborar a lição do indigitado autor, o Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento lapidar no sentido de ser inadmissível a desclassificação da 

conduta de tráfico para a de consumo pessoal quando não restar demonstrado o já 

especificado (vide tópico anterior) especial fim de agir do imputado, ex vi da ementa 

a seguir: 

 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
ESPECIAL FIM DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
que, para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, não 
se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade de 
comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das 
condutas estabelecidas no dispositivo. 
2. De outro lado, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes 
para o delito descrito no art. 16 da Lei de Tóxicos somente pode ser 
operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso 
próprio da substância, elemento subjetivo especial do tipo. 
3. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 812.950/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 25/08/2008) (BRASIL, 2018e, p. 01) 
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4 FIGURA ABRANDADA 
 

Inovando em relação à revogada legislação (Lei n. 6.368/76), a Lei n. 

11.343/06 trouxe, no bojo do §3° do art. 33, um figura abrandada de crime que, 

funcionando como um meio-termo, transita entre os delitos de tráfico e consumo 

pessoal de drogas. Veja-se a dicção do dispositivo: 

 

 

§ 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. (BRASIL, 2018a, p. 01) 

 

 

Na visão de Greco Filho (2009), o parágrafo procura corrigir a discrepância da 

lei anterior, que levava idêntica conduta – oferecer droga, eventualmente e sem 

objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem – à 

caracterização como tráfico e, portanto, com todas as consequências da quantidade 

da pena e a qualificação como crime hediondo. 

Para Lima (2016, p. 753), ainda, ―evidente que se trata de exemplo de novatio 

legis in mellius, que deve retroagir em benefício do acusado‖, seja para os 

condenados por tráfico de drogas na vigência da Lei n° 6.368/76, seja para aqueles 

condenados à pena privativa de liberdade prevista (à época da espécie normativa 

anterior) para o crime de porte de drogas para uso próprio. 

Continuando na esteira do magistério de Lima, o tipo do § 3° da Lei 

Antidrogas diferencia-se do caput em razão da presença de alguns ―elementos 

especializantes‖. São eles: 

 

 

1) Eventualidade: o oferecimento da droga não pode ocorrer de maneira 
habitual, frequente, sob pena de restar caracterizado o crime do caput do 
art. 33. Como o tipo penal em questão faz referência ao oferecimento 
eventual de droga, depreende-se que esse elemento especializante da 
eventualidade há de ser analisado sob a ótica do sujeito ativo, e não da 
pessoa do relacionamento do agente a quem foi oferecida a droga para o 
consumo compartilhado. Logo, mesmo que a droga seja oferecida pela 
primeira vez a determinada pessoa, se restar comprovado que esse mesmo 
agente já havia oferecido drogas para consumo compartilhado a outras 
pessoas, essa habitualidade afastará a tipificação do crime do art. 33, § 3°, 
da Lei de Drogas; 
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2) Ausência de objetivo de lucro: o art. 33, § 3°, da Lei de Drogas, deixa 
claro que a tipificação deste crime está diretamente relacionada à 
demonstração de que o oferecimento da droga não foi feito com o objetivo 
de se auferir qualquer lucro (direto ou indireto). Por conseguinte, se restar 
evidenciado que o oferecimento ocorreu em virtude de atos onerosos ou de 
comercialização, enfim, com caráter de mercancia, o agente deverá 
responder pelo crime do art. 33, caput. Também responde pelo crime de 
tráfico de drogas o agente que oferece gratuitamente droga visando futuros 
consumidores, ou seja, para que pesso1s, mesmo que de seu 
relacionamento, experimentem a substância a fim de conferir sua qualidade, 
fomentando futuras compras. Nas hipóteses de consumo compartilhado de 
drogas, é extremamente comum que a aquisição da droga por um dos 
agentes seja possível apenas com a contribuição financeira dos demais. Em 
tal situação, parece não haver qualquer objetivo de lucro por parte daquele 
responsável pela compra da droga. Afinal, o valor por ele amealhado não 
será revertido em seu benefício, já que o rateamento entre os usuários foi 
feito apenas para que fosse atingido o montante necessário para a 
aquisição da droga; 
3) Pessoa do relacionamento: o art. 33, § 3°, aponta como um de seus 
elementos especializantes o oferecimento eventual da droga a pessoa do 
relacionamento do agente. Por mais que não seja necessária uma relação 
de parentesco, o dispositivo deixa claro que deve se tratar de pessoa 
conhecida, próxima ao agente, a ele ligada por meio de relação de amizade 
ou coleguismo, mesmo que desprovida de maior intimidade. Portanto, caso 
a droga seja oferecida a pessoa recém-conhecida pelo agente, restará 
caracterizado o crime do art. 33, caput; 
4) Consumo compartilhado: o último elemento especializante constante do 
art. 33, § 3°, diz respeito ao consumo compartilhado da substância oferecida 
pelo agente. Como o legislador faz uso da expressão para juntos a 
consumirem, tem-se aí o verdadeiro especial fim de agir do ofertante, que, 
no entanto, não precisa ocorrer para que o crime esteja consumado. (LIMA, 
2016, p. 754-755) 

 

 

Ademais, é a doutrina de Silva (2008, p. 209-210) que traz importante 

ressalva no viés de que, para a caracterização do delito de que cuida a norma ora 

versada, ―não basta o mero diálogo ou combinação verbal, exigindo-se a presença 

material da substância tóxica, sob pena de não ocorrer ofensa ao bem jurídico, ou 

seja, a saúde pública‖. 

Finalmente, registre-se, outrossim, que a aplicação desta figura privilegiada 

de crime depende que todos os envolvidos sejam maiores e capazes, sob pena de 

se caracterizar a figura do caput, na modalidade do núcleo ―fornecer‖ (GRECO 

FILHO, 2009). 

 

5 CONCLUSÃO 
 

O caminho trilhado para a compreensão do tema proposto no vertente 

trabalho assinala reflexivas conclusões. 
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Primeiro, quando da redação da norma do § 2º do art. 28 da Lei Antidrogas 

decerto que o legislador não utilizou da melhor técnica legislativa, vez que, sim, o 

dispositivo se arraiga de demasiada carga valorativa ao conferir à autoridade 

(policial, ministerial ou judiciária) o encargo de definir o enquadramento do que se 

tem por posse de drogas (entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob 

controle especial da Portaria n. 344, da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde) para consumo pessoal ou do que se tem por tráfico. 

Aliás, a própria opção por elencar os parâmetros do que se considera por 

posse de drogas para consumo pessoal no art. 28 da aludida legislação, em vez de 

fazê-lo no corpo do art. 33 da Lei 11.343/06, também não se mostra razoável, e isso 

porque, segundo se destacou, abre-se margem para a (errônea) interpretação de 

que, não ficando comprovada a posse para uso próprio, a desclassificação da 

conduta para o crime de tráfico seria automática. 

Ademais, existindo dois critérios para determinação / tipificação do que se 

amolda aos delitos de consumo pessoal ou de tráfico – sistema da quantificação 

legal e sistema da quantificação judicial, sendo certo que a legislação brasileira se 

direciona mais para quantificação judicial, conclui-se que nenhum dos dois 

parâmetros, se utilizados isoladamente, são suficientes para a justa tipificação dos 

delitos. 

Ora, utilizando-se da quantificação judicial, a classificação dos crimes se 

mostra deveras seletiva (juízo de valoração quase sempre ligado às condições 

econômicas e sociais do imputado), muito atrelada à concepção que os condutores 

do flagrante tiveram do fato, propícia, pois, a tratamentos distintos para casos 

idênticos. 

Por outro prisma, se adotada, unicamente, a quantificação legal (com a 

fixação de um quantum que diferenciaria o consumo pessoal de drogas do tráfico) 

no procedimento de classificação dos crimes, a pequena mercancia de substâncias 

se adaptaria ao padrão, fazendo com o que os ―microtraficantes‖ se afastem da 

aplicação da lei. 

Dessarte, arrematando, demonstra-se essencial que a tipificação dos crimes 

de tráfico e consumo pessoal de drogas seja ponderada sempre com as 

peculiaridades do caso concreto, enxergando a disseminação do vício como questão 

afeta à saúde pública e promovendo-se a severa repressão ao tráfico sempre que 

vislumbrada a potencial entrega da droga a terceiros (sem perder de vista a figura 
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típica moderada do consumo compartilhado – art. 33, § 3º, da Lei Antidrogas), 

independente da quantidade (critério que, muitas das vezes e erroneamente, 

sozinho, é prevalente para a classificação das condutas), na esteira do que 

timidamente vem se consolidando na jurisprudência.  
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6 TEORIA ALIADA À PRÁTICA 
 

Para fins de proporcionar uma melhor compreensão da temática tratada no 

vertente trabalho, propõe-se, neste capítulo, a título de exemplo, a elaboração de 

uma peça processual denominada ―Alegações Finais por Memoriais‖, fundada no art. 

403, § 3°, do CPP, em que, especificamente, se discute a tipificação de determinado 

fato como sendo delito de tráfico ou se delito de posse de drogas para consumo 

pessoal. Portanto, a peça ora apresentada como caso hipotético tem como pano de 

fundo, conforme dito, o assunto objeto do presente artigo. 

Qualquer semelhança nominal e/ou situacional presente neste trabalho é 

mera coincidência. Vide abaixo: 
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MERITÍSSIMO JUÍZO DA ___ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

________________, ESTADO DE __ 

 

 

 

Autos n° xxx 

 

 

 

 

José Itinga, nacionalidade ..., estado civil ..., profissão ..., nascido em ..., filho 

de ..., portador do CPF n° ... e do RG n° ..., residente e domiciliado no endereço ..., 

por meio de seu procurador signatário (procuração anexa), vêm perante este 

respeitável Juízo apresentar ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS, com fulcro no 

art. 403, § 3°, do CPP, pelos fatos e motivos a seguir expostos: 

 

I – DOS FATOS 

José Itinga foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções 

do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 

Recebida a peça acusatória em seguida ao oferecimento de defesa prévia a 

cargo do réu, às ff. ... fora designada audiência de instrução e julgamento, da qual 

ambas as partes foram regularmente intimadas. 

Realizado o ato instrutório, com a devida oitiva das testemunhas e 

interrogatório do acusado, diante das razões invocadas no termo de audiência de ff. 

... fora conferido prazo às partes para que apresentassem suas Alegações Finais por 

memoriais, nos termos legais. 

É o sucinto relatório. 
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II – DO DIREITO 

II.1 Da atipicidade do fato e, alternativamente, da transação penal 

Em que pese a exordial acusatória pleitear a condenação de José Itinga nas 

iras do art. 33 da Lei de Drogas, como incurso, portanto, no delito de tráfico, é certo 

que a vontade do agente se dirigiu ao consumo pessoal da droga, e não à 

traficância. 

E isso restou suficientemente claro diante da prova colhida na fase de 

instrução, conforme termos de depoimentos acostados às ff. ..., corroborado pela 

fala das autoridades condutoras do flagrante, sendo certo que a pequena quantidade 

da substância apreendida, conjugada com as demais circunstância do fato (local e 

condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, 

conduta e antecedentes do agente), revela, frise-se, a destinação do entorpecente 

ao consumo pessoal do agente. 

Assim sendo, comprovado que o especial fim de agir do denunciado 

consubstanciou-se em possuir a droga para consumo próprio, de rigor seja 

decretada a sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o 

fato crime ou mesmo contravenção penal, sendo, pois, atípico. 

 

II.2 Da desclassificação 

Mais uma vez, diga-se que a prova dos autos foi uníssona em apontar que a 

substância portada pelo agente quando do flagrante se destinou ao seu consumo, 

em vez do tráfico.  

Dessa feita, em não reputando este r. Juízo pela atipicidade da posse de 

drogas para consumo pessoal –, há de ser, de toda sorte, declinada a competência 

para julgamento dos autos ao Juízo do Juizado Especial Criminal desta Comarca, na 

forma do § 2° do art. 383 do CPP, ciente de que a infração insculpida no precitado 

art. 28 se sujeita à disciplina dos Juizados Especiais Criminais. 

Uma vez perante o rito do JECRIM, o acusado faz jus à fruição do beneplácito 

da transação penal, por preencher integralmente os requisitos do art. 76 da Lei n. 

9.099/95. 
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III – Da fixação da pena 

Na remota hipótese de este Juízo, ao apreciar o conjunto probatório coligido 

ao feito, decidir que o elemento subjetivo da conduta do acusado se dirigiu à 

pretensão de entrega da droga a outrem, a título gratuito ou oneroso, amoldando-se, 

ao tipo do art. 33 da Lei de Drogas, e não ao art. 28, ainda assim é devido o 

reconhecimento da figura do ―tráfico privilegiado‖, rogado pela norma do § 4° da 

referida normativa, por ser o agente primário, de bons antecedentes, e por não se 

dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 

Finalmente, a conversão da aplicação de pena privativa de liberdade em 

restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, é medida que se impõe, diante da 

inconstitucionalidade – declarada pelo STF – da expressão ―vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos‖, constante do artigo 33, § 4º, bem como da expressão 

―vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos‖, constante do art. 44, 

ambos da Lei 11.343/06. 

 

III – DOS PEDIDOS 

Em razão de todo o exposto requer: 

a) absolvição do réu fundada no art. 386, III, do CPP, reconhecendo-se a 

atipicidade da posse de drogas para consumo pessoal. 

b) Caso não acatado o pedido anterior, de toda sorte, seja reconhecido que o 

fato perpetrado pelo réu se amolda ao tipo penal esculpido pelo art. 28 da Lei n° 

11.343/06, e não àquele gravado no art. 33 da mesma normativa, promovendo-se, 

pois, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (erroneamente pretendida 

pelo órgão ministerial) pela conduta da posse de drogas para consumo pessoal, com 

a declinação de competência ao Juizado Especial Criminal competente. 

c) Uma vez processado perante o JECRIM, seja imediatamente ofertado ao 

acusado a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, fazendo jus ao 

beneplácito da transação penal. 

d) Na remota hipótese de não acatamento do pedido de desclassificação, 

durante a análise do processo trifásico de aplicação da pena seja a pena base do 

delito de tráfico de drogas fixada no mínimo legal (1ª fase), diante das circunstâncias 
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judiciais favoráveis e por inexistir, ainda, qualquer circunstância agravante (2ª fase). 

Ademais, na 3ª fase, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 

4° do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3), por ser o agente 

primário, de bons antecedentes, e por não se dedicar às atividades criminosas nem 

integrar organização criminosa. 

e) Por fim, seja convertida a aplicação de pena privativa de liberdade em 

restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, diante da inconstitucionalidade – 

declarada pelo STF – da expressão ―vedada a conversão em penas restritivas de 

direitos‖, constante do artigo 33, § 4º, bem como da expressão ―vedada a conversão 

de suas penas em restritivas de direitos‖, constante do art. 44, ambos da Lei 

11.343/06. 

Termos em que pede deferimento. 

Local ..., data .... 

 

_____________________________ 
Advogado 
OAB n° ... 

  

 

 

 

 

 

 


