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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é discorrer acerca da atual situação do usuário de drogas no Brasil, 
considerando seus reflexos na sociedade e no indivíduo, tendo em vista se tratar também de 
um problema de segurança pública. Na última década a segurança pública passou a ser 
considerada um problema fundamental e o principal desafio do Estado de direito no Brasil. O 
problema “drogas”, é considerado o novo mal do século por se relacionar ao aumento das 
taxas de criminalidade, aumento da sensação de insegurança, à superpopulação nos presídios, 
entre tantos outros. Assim, haja vista a amplitude do tema, o presente trabalho foi baseado na 
pesquisa qualitativa e sem querer enumerar ou medir eventos, a pesquisa aqui se delimitará a 
figura do usuário de drogas, na revogação da Lei 6.368/76 e na Lei em vigor: 11.343/06, 
considerando o bem jurídico tutelado, o conflito de leis penais no tempo e na despenalização 
da posse de drogas para o consumo com a finalidade de identificar os efeitos que a nova lei de 
drogas tem causado na sociedade e da sua eficiência preventiva. Como conclusão, percebe-se 
que ao confrontar as duas legislações, observa-se significativas alterações e inovações, uma 
vez que a Lei em vigor denota maior preocupação com o aspecto psicossocial do tema. 
 
 
Palavras-chave: Drogas. Segurança pública. Usuário de drogas. Despenalização. Lei 
6.368/76. Lei 11.343/06. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As drogas existem há milhares de anos, e cada vez mais tem afetado os seus usuários, 

familiares e, principalmente, a sociedade em geral. A palavra “droga” é um nome genérico 

dado a todo tipo de substância natural ou não, que ao ser consumida provoca mudanças 

psíquicas e físicas com efeitos devastadores. Para os usuários a consequência é a degradação 

física e moral, contudo, quanto aos prejuízos sociais, eles não se limitam às perdas de ordem 

material, mas também ao aumento da insegurança e da violência, ou seja, refletem 

diretamente na segurança pública.  

A segurança pública é um direito social garantido no Art. 6° da Constituição Federal e 

definido no Art. 144 do mesmo diploma, como dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através da polícia repressiva e investigativa.  

Assim, pode-se considerar o uso de drogas como um dos responsáveis pelo aumento 

vertiginoso da criminalidade obrigando ao Estado implementar políticas eficientes para o seu 

combate, de forma que, foi neste contexto que a Lei de Drogas (lei n° 11.343/06) inaugurou 

no ordenamento uma nova maneira de tratar um assunto tão delicado perante a sociedade, o 

qual se faz uma interpretação mais condizente com a contemporaneidade, onde os indivíduos 

se inserem, vez que a dinamicidade presente nas questões sociais necessita do sempre 

gradativo adequar social.   

Neste contexto o propósito deste trabalho é discorrer sobre a figura do usuário de 

drogas na revogada lei 6.368/76 e na lei em vigor 11.343/06, identificando a diferença entre 

traficante e usuário, o bem jurídico tutelado, o conflito de leis penais no tempo e na 

despenalização da posse de drogas para o consumo.  

O presente estudo foi dividido em três tópicos. O primeiro se refere ao tema “drogas”. 

O segundo tópico faz um comparativo da lei de drogas de 1976 e a atual lei que entrou em 

vigor 2006 com ênfase na figura do usuário de drogas e o bem jurídico tutelado e, por fim, o 

terceiro tópico traz a aplicação da lei em vigor no cenário atual. Sendo que toda a análise do 

presente trabalho é demonstrada através da aplicação do direito no caso concreto. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 
 
 Analisar a aplicação da nova lei de drogas no contexto atual, uma vez que a mesma foi 
promulgada com uma visão mais madura ao tratar da questão do tráfico de drogas, e ainda, a 
figura do usuário, fazendo uma interpretação mais condizente com a atualidade que se 
inserem os referidos indivíduos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Examinar as duas legislações existentes sobre tóxicos, a figura do traficante e o 

usuário, através da análise doutrinária, aplicada em alguns casos concretos já julgados perante 

a justiça, com o fim de observar as significativas alterações e inovações onde surge uma 

preocupação do aspecto sociológico, uma vez que a última Lei vigente foi responsável pela 

despenalização do delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, evidenciando uma 

vertente humanizada, com um teor mais preventivo, e não somente repressivo.  

 Comparar a antiga lei de drogas e a atual lei de drogas, de forma a identificar o bem 

jurídico tutelado, a figura do usuário em ambas as leis, a aplicação da lei para a figura do 

usuário, e ainda, a forma de aplicação da lei penal no tempo.  

 Investigar os novos objetivos da nova política preventiva da Lei de drogas, com uma 

política criminal notavelmente mais forte, por se compor de uma sistemática normativa mais 

completa, e principalmente uma maior preocupação com o indivíduo e a sociedade.  
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3 DESENVOLVIMENTO 
 
 

O USO DE DROGAS:  
RESULTADO NO INDIVÍDUO, NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE 

 
 

THIAGO OLIVEIRA MALAGOLI1 
RODRIGO FERNANDO LOPES2 

 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é discorrer acerca da atual situação do usuário de drogas 
no Brasil, considerando seus reflexos na sociedade e no indivíduo, tendo em vista se tratar 
também de um problema de segurança pública. Na última década a segurança pública passou 
a ser considerada um problema fundamental e o principal desafio do Estado de direito no 
Brasil. O problema “drogas”, é considerado o novo mal do século por se relacionar ao 
aumento das taxas de criminalidade, aumento da sensação de insegurança, à superpopulação 
nos presídios, entre tantos outros. Assim, haja vista a amplitude do tema, o presente trabalho 
foi baseado na pesquisa qualitativa e sem querer enumerar ou medir eventos, a pesquisa aqui 
se delimitará a figura do usuário de drogas, na revogação da Lei 6.368/76 e na Lei em vigor: 
11.343/06, considerando o bem jurídico tutelado, o conflito de leis penais no tempo e na 
despenalização da posse de drogas para o consumo com a finalidade de identificar os efeitos 
que a nova lei de drogas tem causado na sociedade e da sua eficiência preventiva. Como 
conclusão, percebe-se que ao confrontar as duas legislações, observa-se significativas 
alterações e inovações, uma vez que a Lei em vigor denota maior preocupação com o aspecto 
psicossocial do tema. 
Palavras-chave: Drogas. Segurança pública. Usuário de drogas. Despenalização. Lei 
6.368/73. Lei 11.343/06. 
 
ABSTRACT: The objective of this work is to discuss the current situation of the drug user in 
Brazil, where he demonstrates his / her reflexes in society and in the individual, in view of 
being a problem of public security. In the last decade, public security has come to be 
considered a fundamental problem and the main challenge of the rule of law in Brazil. The 
drug problem is considered to be the new evil of the century because it is related to an 
increase in crime rates, an increase in feelings of insecurity, overcrowding in prisons and so 
many others. However, given the breadth of the topic, the present work was based on 
qualitative research in which it relies on techniques of data collection, also quantitative. Thus, 
without wishing to enumerate or measure events, the research here will delimit the figure of 
the drug user in the repealed Law 6,368 / 76 and the current law 11,343 / 06, considering the 
legal good protected, the conflict of criminal laws in time and in decriminalization of 
possession of drugs for consumption in order to identify the effects that the new drug law has 
had on society and its preventive efficiency. 
Keywords: Drugs. Public security. Drug user. Decriminalization. Law 6,368 / 73. Law 
11,343 / 06. 
3.1 INTRODUÇÃO 
 
                                                
1 Autor, graduando em Direito pelo UNICERP. 
2 Orientador da Pesquisa, Professor de Direito do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - UNICERP. 
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As drogas existem há milhares de anos, e cada vez mais tem afetado os seus usuários, 

familiares e, principalmente, a sociedade em geral. A palavra “droga” é um nome genérico 

dado a todo tipo de substância natural ou não, que ao ser consumida provoca mudanças 

psíquicas e físicas com efeitos devastadores. Para os usuários a consequência é a degradação 

física e moral, contudo, quanto aos prejuízos sociais, eles não se limitam às perdas de ordem 

material, mas também ao aumento da insegurança e da violência, ou seja, refletem 

diretamente na segurança pública.  

A segurança pública é um direito social garantido no Art. 6° da Constituição Federal e 

definido no Art. 144 do mesmo diploma, como dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através da polícia repressiva e investigativa.  

Assim, pode-se considerar o uso de drogas como um dos responsáveis pelo aumento 

vertiginoso da criminalidade obrigando ao Estado implementar políticas eficientes para o seu 

combate, de forma que, foi neste contexto que a Lei de Drogas (lei n° 11.343/06) inaugurou 

no ordenamento uma nova maneira de tratar um assunto tão delicado perante a sociedade, o 

qual se faz uma interpretação mais condizente com a contemporaneidade, onde os indivíduos 

se inserem, vez que a dinamicidade presente nas questões sociais necessita do sempre 

gradativo adequar social.   

Neste contexto o propósito deste trabalho é discorrer sobre a figura do usuário de drogas 

na revogada lei 6.368/76 e na lei em vigor 11.343/06, identificando a diferença entre 

traficante e usuário, o bem jurídico tutelado, o conflito de leis penais no tempo e na 

despenalização da posse de drogas para o consumo.  

O presente estudo foi dividido em três tópicos. O primeiro se refere ao tema “drogas”. 

O segundo tópico faz um comparativo da lei de drogas de 1976, e a atual lei que entrou em 

vigor 2006, com ênfase na figura do usuário de drogas e o bem jurídico tutelado e, por fim, o 

terceiro tópico traz a aplicação da lei em vigor no cenário atual. Sendo que toda a análise do 

presente trabalho é demonstrada através da aplicação do direito no caso concreto. 

 

 
 
 

3.2 “Drogas”: Breve contexto histórico 
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A história das drogas pelo mundo surgiu há milhares de anos. Ela sempre esteve 

presente na evolução da humanidade e nas histórias de quase todos os povos do mundo, onde 

o uso de plantas eram muito comuns não só em cultos ou rituais, devido as suas propriedades 

alucinógenas, como também de forma medicinal.  

 De acordo com Penteado Filho (2012), as drogas existem há mais de cinco mil anos, 

vejamos: 
As drogas estão presentes nas histórias mais antigas de quase todos os povos do 
mundo, algumas das quais somente recentes escavações arqueológicas permitiram 
descobrir. Por exemplo, os sumerianos, na região da antiga Mesopotâmia (Rios 
Tigre e Eufrates), há mais de 5.000 anos, usavam certas drogas que, sob a forma de 
incensos e beberagens, teriam o condão de curar doenças ou mesmo de elevar seus 
espíritos, ou ainda de atrair a atenção dos deuses. É sabido também que no 
vedantismo os deuses ingeriam o soma, e, na civilização grega, o manjar divino era 
conhecido por ambrosia. As civilizações indígenas não fugiram à regra: utilizavam 
abertamente certas substâncias psicotrópicas. Os astecas cultuavam o peyotl, cacto 
mexicano mais conhecido por peiote, donde se extrai a mescalina (lophopora 
williamsi), poderoso alucinógeno; os incas se alucinavam com a coca, retirada de 
um arbusto natural dos países andinos, sobretudo Peru e Bolívia, e também da 
floresta amazônica, chamado de Erytroxilon Coca, ou simplesmente epatu ou epadu, 
na língua dos índios brasileiros (PENTEADO FILHO, 2012, p.146,147). 
 

 O álcool é a droga mais popular que conhecemos e existe desde a época antes de 

Cristo sendo muito conhecido como o vinho ou até mesmo o licor, pois era extraído da 

fermentação do suco de frutas. Pode-se dizer que ao longo da evolução histórica da 

humanidade há diversos relatos do uso do álcool. Assim, ainda conforme Penteado Filho 

(2012)   
Tanto quanto as drogas, o álcool acompanha a história da humanidade, desde os 
tempos mais remotos. Sabe-se que as civilizações greco-romanas usavam bebidas 
alcoólicas em seus cerimoniais, da mesma forma que os egípcios cultivavam a 
cerveja e o vinho (PENTEADO FILHO, 2012, p.161). 
 

Com o passar dos anos e o surgimento de novas tecnologias o homem começou a 

sintetizar em laboratórios certas drogas, cuja função inicial seria a cura e/ou o controle de 

certas doenças. Contudo, apesar da finalidade específica desses avanços foram desencadeados 

diversos malefícios colateralmente, como o seu uso para fins alucinógenos.  

No Brasil, há relatos históricos que os índios foram os primeiros a descobrirem sobre 

plantas com efeitos alucinógenos e/ou medicinais, e acredita-se que a maconha foi a primeira 

droga a chegar no Brasil, juntamente com os escravos, daí sua denominação de fumo-de-

angola. Pode-se dizer que seu uso disseminou-se rapidamente entre os negros escravos e os 

índios, que passaram a cultivá-la. Porém, séculos mais tarde, com a popularização da planta 

entre intelectuais franceses e médicos ingleses do exército imperial na Índia, ela passou a ser 
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considerada um excelente medicamento indicado para muitos males (PENTEADO FILHO, 

2012). 

 No entanto, foi à partir do século XX, que essas drogas causaram um grande impacto, 

pois foi demonstrado que seu uso era viciante, além do que fizeram surgir as novas drogas 

como o ecstasy, LSD e crack, as chamadas drogas sintéticas. Atualmente percebe-se uma 

“globalização de consumo” de drogas. Nesse sentido, preleciona Penteado Filho (2012): 
 
O uso de drogas, que no passado se reduzia a uma porção nítida da sociedade 
(prostitutas, marginais), passou a aflorar indistintamente em todos os segmentos 
(escolas, universidades, serviços públicos, empresas etc.); ocorreu uma espécie de 
globalização de consumo de entorpecentes (NESTOR SAMPAIO, 2012, p.147). 
 

 São vários os motivos que levam uma pessoa a usar drogas, como a falta de orientação 

e problemas familiares, influência de amigos, curiosidade e até mesmo por diversão, ou seja, 

elas usam drogas para mudar algo em sua vida. Diante disso, nota-se que são os jovens e 

adolescentes possuem uma maior predisposição para se envolver com as drogas (NESTOR 

SAMPAIO, 2012). 

 

 

3.3 Conceituação de “drogas”  
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer substância 

não produzida pelo organismo, que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. 

 Assim, a droga é todo tipo de substância natural ou não, que, ao entrar em contato com 

o organismo, provoca mudanças físicas ou psíquicas, podendo ser consideradas como, 

naturais, semissintéticas e sintéticas. 

 De acordo com Bertolote (2006): 
Em medicina, refere-se a qualquer substância com o potencial de prevenir ou curar 
doenças ou aumentar o bem estar físico ou mental; em farmacologia, refere-se a 
qualquer agente químico que altera os processos bioquímicos e fisiológicos de 
tecidos ou organismos. Portanto, droga é uma substância que é, ou pode ser, incluída 
numa farmacopeia. Na linguagem comum, o termo se refere especificamente a 
drogas psicoativas e em geral ainda mais especificamente às drogas ilícitas, as 
quais têm um uso não médico além de qualquer uso médico. As classificações 
profissionais (por exemplo: “álcool e outras drogas”) normalmente procuram indicar 
que a cafeína, o tabaco, o álcool e outras substâncias de uso habitual não médico 
sejam também enquadradas como drogas, na medida em que elas são consumidas, 
pelo menos em parte, por seus efeitos psicoativos. (BERTOLOTE, 2006, p. 56). 

 Segundo Penteado Filho (2012), a origem da palavra droga é persa, cujo significado é 

demônio: 
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Desde os mais longínquos tempos de que se tem notícia, o homem utilizava drogas 
psicoativas no seu dia a dia, para os mais diversos fins ou propósitos. Aliás, registre-
se que o vocábulo “droga” é de origem persa e significava demônio. Hoje seu 
duplo sentido, medicamento ou tóxico, vem ao encontro de certas conceituações 
religiosas de demônio, que, atuando no interior do indivíduo, menos ou mais, 
inclina-o para o bem ou para o mal (PENTEADO FILHO, 2012, p.146). 
 

Importante salientar, que a Lei de Drogas (n°11.343/06) em vigor, traz no § Único do 

Art. 1° define drogas “como as substancias ou os produtos capazes de causar dependência, 

assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 

Executivo da União”. 

 

 

3.4 A Lei anterior e a atual Lei de drogas 
 

A Lei sobre tóxicos (Lei 6.368/76), atualmente revogada, esteve em vigor durante 30 

anos. Contudo, a evolução constante da sociedade fez com que surgissem novas percepções e 

interpretações de situações já normatizadas. Assim, pode-se afirmar que a lei em questão  

tratava o tema com uma vertente penalista e menos sociológica, onde não existia preocupação 

em se compreender sobre o tratamento e/ou formas preventivas acerca do assunto, mas apenas 

a preocupação em repreender e punir quem quer que seja.   

 Segundo Plauto Faraco de Azevedo:  
 
“Sempre é oportuno enfatizar a velha ideia de que as soluções jurídicas em geral e as 
decisões judiciais em particular apenas se justificam na medida em que respondem 
aos reclamos da vida humana, em certo contexto cultural, em dado momento 
histórico. Para isto, é preciso menos hermetismo linguístico e artifícios lógicos, e 
maior preocupação com os interesses pessoais e sociais em questão. Nesta postura, 
sentir-se-ão melhor os profissionais do Direito e as partes, os primeiros por saberem-
se socialmente mais úteis e as segundas por sentirem-se reconhecidas como pessoas, 
deixando a incômoda categoria das abstrações jurídicas. (AZEVEDO, 2004, p. 48). 
  

 Assim, em 23 de agosto de 2006, entrou em vigor a Lei Nº. 11.343 – Lei de Drogas, 

que vigora nos dias atuais, trazendo em seu bojo, medidas de prevenção e a permanência da 

proibição do uso de substâncias tóxicas em todo território nacional, salvo, para uso medicinal 

ou científico, por tempo determinado e autorizado pela União, conforme dispõe em seus 

Artigos 1º e 2º: 

 
Art. 1o - Esta Lei 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 e define crimes. 
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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. 
Art. 2o - Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o 
plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais 
possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização 
legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das 
Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de 
uso estritamente ritualístico-religioso. 
Parágrafo único.  Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos 
vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as 
ressalvas supramencionadas. 
 

 O panorama abrangido pela Lei revogada foi modificado com esta nova lei, e várias 

mudanças foram introduzidas. Ou seja, a “Lei de Drogas”, hoje em vigor, vem de forma mais 

madura tratar a questão do tráfico de drogas e a figura do usuário, fazendo uma interpretação 

mais condizente com a atualidade, e inaugurando, no ordenamento jurídico brasileiro, uma 

nova forma de tratar um tema tão delicado e complexo.  

Assim, o legislador demonstrou uma maior preocupação com o aspecto sociológico do 

tema, vez que identificou que o problema das drogas não se delimita ao direito penal, mas sim 

abrange questões como assistência social, psicologia, economia, critérios criminológicos, 

políticas públicas e mais uma gama de fatores que influenciam diretamente para a 

disseminação das substancias entorpecentes.  

 Tem-se, portanto, uma lei consoante com a realidade, que trata o tema de forma mais 

profunda, analisando critérios não apenas penalistas, mas determina, além de crimes e 

sanções, critérios de política criminal.  

 Importante ainda salientar que, uma grande inovação da nova Lei de Tóxicos com 

relação às leis anteriores é a instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas – SISNAD – agora o incumbido da manutenção das atividades relacionadas com a 

prevenção do uso de drogas e a repressão do tráfico. In verbis da própria Lei: 
 
Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as 
atividades relacionadas com: 
I – a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; 
II – a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.” 
 

 Observa-se um sistema comprometido especificamente em coordenar as atividades 

desenvolvidas pelos diferentes órgãos responsáveis pela execução dos planos objetivados em 

Lei, o que inexistia na lei anterior. (CONAD, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 

Ministério da Justiça, dentre outros).  
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 Verifica-se aqui, do ponto de vista de uma Política Criminal, uma Lei que dedica-se ao 

problema da prevenção/repressão do uso e do tráfico de drogas, ao instituir um método mais 

prático, a saber, a criação de um Sistema que objetiva tão-somente garantir a eficácia dos 

planos traçados pelo legislador – que não se verificava nas diretrizes de prevenção e repressão 

antes adotadas. Logo, quis o legislador acrescentar um sistema administrativo para melhor 

direcionamento daquelas atividades e, através disso, obter um melhor aproveitamento dos atos 

voltados à concretização da norma abstrata. 

Por outro lado, sob o ponto de vista sociológico, tal fato se deve às gigantescas 

proporções adquiridas pela criminalidade assentada sobre o narcotráfico. Há também a 

crescente vulnerabilidade infligida ao sujeito viciado em drogas, em razão da proliferação das 

drogas, o que redunda, evidentemente, em uma degenerescência do corpo social.  

O tráfico assim fortifica-se devido ao grande número de consumidores, que acabam 

por incentivar a produção e disseminação de drogas ilícitas. Em suma, há um fortalecimento 

do crime organizado e o enfraquecimento dos indivíduos viciados.  

Dessa maneira, faz-se necessário adotar, como diretrizes básicas da política de 

prevenção, medidas tendentes no sentido de informar sobre os efeitos negativos 

proporcionados pelo uso indevido da substâncias tóxicas, bem como buscar alternativas para a 

readequação psicossocial do indivíduo.  

Nesse mesmo sentido, preleciona GRECO FILHO (1972): 
 
(...) o ser humano criou-se historicamente e se desenvolveu sob condições objetivas 
terrestres e ajustadas à realidade terrestre. A simples procura individual de 
‘realizações subjetivas alienígenas’ é grave sintoma de distorção mental, uma 
espécie de pré-psicose ou psicose potencial (GRECO FILHO, 1972, p. 07). 
 
 

Ainda conforme o mesmo autor, a toxicomania surge de um conflito psicológico não 

resolvido, gerando inadaptação social, sendo esta questão enquadrada entre as causas básicas 

já referidas. (GRECO FILHO, 1972, p. 13). 

A partir desta vertente, será analisado a seguir, as mudanças objetivas introduzidas pela 

nova Legislação, ou seja, as mudanças citadas nos textos da Lei que alteram figuras típicas e 

se refere à diferentes penas frente determinadas condutas, bem como dispositivos legais 

introdutores de novas figuras típicas, especificamente ao que diz respeito à figura do usuário.  
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3.5 Bem jurídico tutelado 
 

Partindo do funcionalismo teleológico de Claus Roxin, destaca-se como objetivo do 

Direito Penal a proteção daqueles bens jurídicos indispensáveis ao convívio social e 

harmônico. Dessa forma, considerando o Art. 33 da lei de Drogas, que dispõe sobre o tráfico 

de drogas, tem-se que o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Contudo, considerando a 

figura do usuário de drogas, questiona-se qual seria o objeto de tutela do Direito Penal.  

De acordo com Pierpaolo Botttini, a saúde pública é considerada o conjunto de 

condições ambientais e sociais que propiciam o desenvolvimento saudável do ser humano em 

coletividade (2005, p. 28).  

 O crime do Art. 28, da Lei de Drogas, não visa tutelar a saúde do usuário, uma vez 

que, se esse fosse o objeto de tutela, certamente o crime seria inconstitucional, por violar o 

princípio da transcendência ou alteridade; afinal, seria equivalente a punir o usuário por 

prejudicar sua própria saúde, punindo, assim, a autolesão, o que não é possível. 

Tem-se, portanto, que mesmo para o Art. 28 do mencionado dispositivo legal, o objeto 

tutelado continua a ser a saúde pública. Não se pune o uso da droga, mas a posse da droga 

para consumo pessoal. Afinal, a simples posse do entorpecente gera perigo para a saúde 

pública, ante o risco de difusão da droga, o que a lei quer, a todo custo, impedir. Como se não 

bastasse, a conduta do usuário promove o tráfico de entorpecentes, sem falar dos crimes 

cometidos por este para manutenção do seu vício. Enfim, a lei, induvidosamente, visa uma 

sociedade sem drogas, ante os certos prejuízos que o entorpecente é capaz de gerar na 

coletividade. 

Nestes termos, no que concerne às condutas envolvendo substâncias entorpecentes, 

predomina, tanto na doutrina pátria, quanto na estrangeira, o entendimento de que o bem 

jurídico imediato tutelado é a saúde pública. Já os objetos jurídicos mediatos protegidos pelos 

dispositivos penais em comento seriam a vida, a integridade física, a saúde física e psíquica 

das pessoas. 

 

 

3.6 A figura do usuário segundo a Lei N° 6.368/76 e a Lei Nº 11.343/06, em vigor.  
 

Conforme mencionado anteriormente, uma das principais mudanças trazidas pela Lei de 

drogas, de 2006 foi em relação à figura do usuário.   Antes, a pena determinada pela Lei Nº 
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6.368/76 incluía a restrição da liberdade, o que foi suprimido com a nova legislação. Eis o 

enunciado: 
Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 50 
(cinquenta) dias-multa. 
 

Já o Art. 28 da legislação em vigor, substituiu o Art. 16 da lei anterior, com as 

mudanças que seguem: 

 
Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
§ 1o - Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, 
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 
§ 2o - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente. 
§ 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. 
§ 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. 
 

Comparando-se o Art. 28 com o Art. 16 da lei anterior, percebe-se o acréscimo das  

condutas citadas: “ter em depósito” e “transportar” e ainda, o fato da atual inexistência de 

pena privativa de liberdade, sendo previstas no presente caso, a advertência, a prestação de 

serviços à Comunidade e medidas educativas de comparecimento a programas ou cursos 

educativos. Caso o agente se recuse, injustificadamente, a cumprir tais medidas, o Juiz 

poderá submetê-lo sucessivamente a admoestação verbal e multa. 



20 

 

Percebe-se que não cabe pela atual Lei de drogas, a autuação em flagrante ao usuário, 

devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta 

deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se um Termo 

Circunstanciado, e providenciando requisições dos exames e perícias necessárias. 

Outra questão importante sobre o novo tratamento ao usuário de drogas, diz respeito 

ao prazo prescricional da pena, que será de 2 anos, conforme previsto no Art. 30 da Lei Nº 

11.343/06, não sendo previsto pena privativa de liberdade.  

Tendo em vista a sanção prevista no Art. 28, do mencionado diploma legal, há 

questionamentos sobre a aplicação do Princípio da Insignificância, contudo, é firme a 

jurisprudência do STF, no sentido de que não se aplica o princípio da 

insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. Isso porque, no que se refere ao 

usuário, a Lei Nº 11.343/06 optou por abrandar as penas, e impor medidas de caráter 

sócioeducativo. Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, 

convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e 

evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente.  

 Abaixo, o entendimento jurisprudencial a respeito: 
 
RECURSO ESPECIAL. TÓXICOS (ART. 16 DA LEI Nº 6368/76). PEQUENA 
QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO PRESUMIDO. I 
– O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato, 
possuindo plena aplicabilidade em nosso sistema repressivo. II – O princípio da 
insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma 
norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo 
tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que portam 
(usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., “um cigarro de maconha”), 
visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso 
próprio, grandes quantidades de tóxicos (v.g., arts. 12, 16 e 37 da Lei n. 6.368/76). A 
própria resposta penal guarda proporcionalidade, no art. 16, porquanto apenado com 
detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar 
segregação total (v.g. art. 33, caput, do Código Penal). Recurso desprovido. (RESP 
612064-MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0217986-3 Relator Ministro FELIX 
FISCHER, Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA; Data do Julgamento 
01/06/2004; Data da Publicação Fonte DJ de 01.07.2004 p.00273) No mesmo 
sentido: RESP 525684-RS, DJ DATA: 23/08/20 No mesmo sentido 04, p. 266; 
RESP 512606-RS, DJ de 01/07/2004, p. 255: HC 11442-RJ, RESP 290447-MG 
(JBC 40/245); RHC 9483-SP (RDTJRJ 45/109). 
 

 Importante observar análise à respeito do § 1º do Art. 28, uma vez que na antiga Lei  

Nº 6.368/76, essas condutas eram tratadas como crime de tráfico. Na lei atual, cita-se que se 

é para consumo pessoal e em pequena quantidade, o agente será considerado, a priori, 

usuário.  
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 Com relação à conduta de posse de drogas para consumo pessoal, descrita tanto no 

Artigo 16 da Lei Nº 6.368/1976, quanto no artigo 28 da Lei Nº 11.343/2006, somente é 

punida em sua forma dolosa, exigindo-se do agente, tanto o elemento intelectivo, ou seja, a 

consciência de que tem a posse da droga e que o faz sem autorização, ou em desacordo com 

determinação legal, quanto o elemento volitivo, ou seja, a vontade de encontrar-se na posse de 

tal substância. A forma culposa é, portanto, atípica, já que as leis de drogas citadas não fazem 

qualquer menção a essa modalidade do ilícito, o que, segundo o Parágrafo Único do Art. 18 

do Código Penal, seria exigido, caso o legislador intentasse punir a modalidade culposa de tal 

conduta.  

Contudo é necessário considerar que a quantidade da droga, por si só, não é fator 

determinante para se classificar a conduta de crime de tráfico ou de porte ilegal de drogas 

para consumo pessoal, já que todos os elementos elencados no referido parágrafo serão 

analisados em conjunto, como a natureza, local, cenário, condições em que se desenvolveu a 

ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 

 A saber, são vários os exemplos de ações penais que iniciam-se denunciadas pelo 

crime de tráfico de drogas, e com a instrução criminal, ao verificar-se todos os elementos 

acima relacionados, acabam sendo desclassificados, conforme o Art. 28 da Lei Nº 

11.343/06. São várias as jurisprudências nesse sentido, por exemplo: 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME DE 
TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OPERADA NA R. 
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA 
MERCANCIA DE ENTORPECENTES - ACERTO - NULIDADE PARCIAL DA 
SENTENÇA. - Se pelas provas coligidas aos autos não é possível afirmar de 
maneira categórica a mercancia de entorpecentes por parte do acusado, deve ser 
mantida a sentença que desclassifica o delito de tráfico de drogas para o uso, nos 
termos do art. 28 da Lei de Tóxicos.  (TJMG -  Apelação Criminal 
 1.0095.11.001445-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 06/12/2017, publicação da súmula em 15/12/2017) 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRIMEIRO DELITO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTE. 
NECESSIDADE. RÉU QUE SE DECLARA USUÁRIO DE DROGAS. PEQUENA 
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE 
OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA MERCANCIA. PROVA 
INSUFICIENTE. SEGUNDO DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL 
ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. Não é inepta a denúncia que descreve de forma pormenorizada as 
condutas individualizadas, de forma a possibilitar à Defesa do réu o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. - Para um édito condenatório é necessária a certeza, 
e não apenas conjecturas quanto à autoria. Assim, não havendo provas concretas 
acerca da destinação mercantil que seria dada ao entorpecente apreendido, deve ser 
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operada a desclassificação do delito de tráfico para o do art. 28 da Lei 11.343/2006, 
em razão, principalmente, de sua declarada condição de usuário de drogas. - A 
apreensão de arma de fogo eficiente sendo portada pelo réu em via pública e 
flagrada pelos militares é prova suficiente para a manutenção da condenação pela 
prática do delito disposto no art. 16, §único, VI, da lei 10.826/03.  (TJMG -  
Apelação Criminal 1.0245.16.014468-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de 
Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2017, publicação da 
súmula em 27/11/2017) 
 
 

 Nestes termos, o agente de qualquer das condutas previstas no Art. 28 da atual Lei de 

Drogas, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos Artigos 33 a 37, do mesmo 

dispositivo, será processado e julgado na forma do Art. 60 e seguintes da Lei Nº 9.099, de 

26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais (§1º), por moldar 

à figura do usuário de drogas. 

 Nota-se claramente a opção de uma nova política criminal na criação da atual Lei de 

drogas, pois ao tratar o usuário de forma criminosa mandando-o para a prisão de imediato, 

inviabilizaria a proposta da função reeducadora da pena. Reitera-se, neste contexto, que as 

prisões brasileiras não cumprem e não contemplam de fato o preconizado processo de 

ressocialização do usuário; ao contrário, em situação carcerária o usuário voltava a utilizar as 

mesmas substâncias ou até mesmo acabava por se profundar cada vez mais no universo das 

drogas. 

 

 

3.7 Despenalização da posse de drogas para o consumo  
 

Conforme mencionado no item anterior, o crime previsto no revogado Art. 16 da Lei Nº 

6.368/76, era punido com a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos (admissível o sursis, a 

progressão de regime e a substituição por pena restritiva de direitos, se presentes as condições 

gerais do Código Penal), e a pena de multa, de 20 a 50 dias-multa, calculados na forma do 

revogado Art. 38 da Lei Nº 6.368/76. Tratava-se, no entanto, de crime de menor potencial 

ofensivo, sujeitando-a ao procedimento da Lei Nº 9.099/95, incidindo igualmente seus 

institutos despenalizadores, desde que preenchidos os requisitos legais. 

 A Lei Nº 11. 343/2006 apresentou substanciosa modificação nesse aspecto, vez que 

não trouxe qualquer possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade para aquele 

que adquire, guarda, traz consigo, transporta ou tem em depósito, substâncias entorpecentes 

para consumo pessoal, ou para aquele que pratica qualquer conduta equiparada (§1º). 
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 Em virtude das sanções previstas, esse dispositivo legal gera questionamentos no 

sentido de que a presente Lei Nº 11.343/2006 teria descriminalizado ou despenalizado a posse 

de droga para consumo pessoal? 

 Primeiramente cabe a definição de ambos os institutos. A palavra “descriminalizar” 

consiste em abolir a criminalização, ou seja, torna a conduta penalmente irrelevante. Já a 

palavra “despenalização” é a substituição (legislativa ou judicial) da pena de prisão por penas 

de outras naturezas, sejam elas restritivas de direito ou multas.  

 Neste diapasão, se com a descriminalização o fato deixa de ser uma infração penal, 

com a despenalização ainda existe o chamado ilícito penal. Avaliando-se a Constituição 

Federal no seu Art. 5º, é notório quando dispõe que serão adotadas dentre outras as penas 

privativa de liberdade, restrição de direitos e multa. Assim, quando a Constituição Federal diz,  

autoriza o legislador criar outros tipos de penas, com exceção àquelas que a própria 

Constituição proíbe (pena de morte, banimento, trabalhos forçados, cruéis). Portanto, o 

legislador criou as penas de advertência e os programas educativos.  

Nesse sentido, vejamos: 
 

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. (1) 
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. VIA 
INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
ESPECIAL. (2) REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO ANTERIOR DO CRIME 
DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. DESPENALIZAÇÃO. 
CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. ADEQUAÇÃO. (3) 
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. 
IRRELEVÂNCIA (4) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. 
SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (5) PENA 
SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PACIENTE. REINCIDENTE. 
REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. (6) WRIT NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de 
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição 
da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi 
impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A 
posse de substância entorpecente já era crime na época da Lei nº 6.368/76 e 
continua sendo, não havendo falar em descriminalização, mas em despenalização, 
pelo fato de o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade 
ao usuário de drogas. Reincidência, então, caracterizada. 3. A Terceira Seção 
pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da 
arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 
2º, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem 
sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora. 4. Em se 
tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo 
requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que 
justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção 
ao número de majorantes presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade 
flagrante. 5. Fixada pena superior a quatro anos de reclusão para condenado 
reincidente, não há ilegalidade no estabelecimento do regime fechado para o início 
do cumprimento de pena. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a 
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fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais 
termos do acórdão. (STJ - HC: 193708 SP 2011/0001056-1, Relator: Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T6 - 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013) (grifo nosso). 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO ANTERIOR DO CRIME DE 
POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ABOLITIO CRIMINIS. 
NÃO OCORRÊNCIA. MERA DESPENALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO 
DEFINITIVA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA 
QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 
REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego 
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, 
e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a 
ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Esta Corte, na esteira do 
posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no 
Recurso Extraordinário n.º 430.105-9/RJ), consolidou o entendimento de que, com 
o advento da Lei n.º 11.343/2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio 
criminis) da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, 
mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato de o art. 28 da Lei n.º 
11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade ao usuário de drogas. 3. 
Comprovada a existência de condenação definitiva anterior pela prática do delito 
previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, não é possível a aplicação da causa 
especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, haja vista 
que o paciente não preenche os requisitos legais, porquanto é reincidente. 4. 
Condenado o paciente à pena de 5 anos de reclusão, inviável a fixação do regime 
aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 
alínea c, do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. STJ - HC: 266827 SP 
2013/0079248-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data 
de Julgamento: 25/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
11/04/2014. (grifo nosso). 

 

Vê-se, portanto, que a doutrina majoritária e o STF adotam a corrente da 

despenalização. Sendo assim, não houve uma descriminalização, mas uma simples 

despenalização, vez que a conduta de portar e consumir drogas continua típica e ilícita. 

 Pode-se considerar, portanto que essa diretriz de redução dos danos causados pela 

atuação do Direito Penal na esfera particular dos indivíduos, aprofundada pelas políticas de 

descriminalização e despenalização é materializada em diversos documentos sobre direitos 

humanos e traz uma gradual reformulação no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

3.8 O conflito de leis penais ao longo do tempo 
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Conforme anteriormente mencionado, a atual Lei de Drogas foi publicada em 23 de 

agosto de 2006, após um período de  “vacatio legis” de 45 dias, entrando em vigor em 08 de 

outubro de 2006. Esta lei revogou as anteriores expressamente, tanto nas questões de direito 

material, quanto de direito processual.  

 Para melhor entender esse fenômeno é necessário fazer uma comparação com as leis 

revogadas e a nova lei. Toda vez que uma nova lei é editada, revogando a anterior que trata da 

mesma matéria, é possível o surgimento de conflitos, entre as normas penais, os quais podem 

ser observados sob quatro enfoques: a lei nova cria um tipo penal que não existia; a lei nova 

não mais criminaliza conduta que a lei anterior tipificava; a lei nova mantém a incriminação, 

porém, abranda a pena ou prevê outra benesse; a lei nova reproduz o tipo penal anterior e 

agrava a pena, ou impede concessão de privilégio. 

 Conforme consagrado na Constituição Federal, Art. 5º, Inciso XL, “a lei penal não 

retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.   

 Assim, tratando especificamente do objeto de estudo, qual seja, o Art. 28 da Lei de 

Drogas, tem-se que a conduta de semear, cultivar ou colher plantas que se destinam à 

preparação de pequena quantidade de droga, para consumo pessoal, são condutas que 

receberão novo tratamento, mais benéfico, e a presente Lei irá retroagir para beneficiar o réu, 

aplicando-se, portanto, a novatio legis in melliu. Ou seja, a Lei manteve a incriminação da 

conduta na lei nova, porém, estabeleceu abrandamento da pena.  

Neste sentido, questiona-se para quem aplica a lei nova favorável? Se o processo 

está em andamento em primeira instância, a lei nova favorável deve ser aplicada pelo Juiz 

de primeira instância; se está no Tribunal, cabe ao Tribunal aplicá-la; se existe execução 

em andamento (provisória ou definitiva) a incidência da nova Lei é da competência do Juiz 

das execuções (Súmula 611 do STF). 

 Nesse mesmo entendimento, cita-se:  
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO 
COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 6.368/76 - NARCOTRAFICÂNCIA 
REALIZADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS 
POLICIAIS - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO 
PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - 
DOSIMETRIA - MITIGAÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - 
INCONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - 
DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 
40, III, DA LEI N.º 11.343/07, AO INVÉS DA DISPOSTA NO ART. 18, IV, DA 
LEI N.º 6.368/76 - RETROATIVIDADE BENÉFICA - IMPERATIVIDADE - 
REPRIMENDAS MITIGADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se 
a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo 
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firme conjunto probatório - em especial, firmes e coerentes depoimentos dos agentes 
penitenciários, que relatam detalhes da apreensão de drogas em contexto típico de 
narcotraficância, no interior do estabelecimento prisional em que o acusado se 
encontrava recolhido -, não há que se falar em absolvição, ou mesmo 
desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio. 2. Evidenciado o 
excesso de rigor na fixação das penas-base, imperiosa é a revisão da análise do art. 
59 do CP, reduzindo-se as reprimendas. 3. Conforme já decidido pelo STF em 
julgamento de tema com repercussão geral, "surge harmônico com a Constituição 
Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a 
reincidência" (RE n.º 453.000/RS). 4. É imperiosa a modificação da fração 
empregada em razão do reconhecimento da majorante outrora prevista no art. 18, IV, 
da Lei n.º 6.368/76, porquanto, malgrado tenha sido mantida, com o advento da Lei 
n.º 11.343/06, como causa especial de aumento das penas (art. 40, III - tráfico de 
drogas realizado no interior de estabelecimento prisional), a exasperação mínima 
prevista na antiga Lei (1/3) foi reduzida para 1/6 (um sexto), sendo esta mais 
benéfica ao réu. 5. Recurso provido em parte.  (TJMG -  Apelação Criminal 
 1.0079.07.337723-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 24/05/2017, publicação da súmula em 31/05/2017). 
 
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL EM 
CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - DESTINAÇÃO 
MERCANTIL DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE 
USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06 - RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA - 
MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS - REQUISITOS 
PREENCHIDOS. I - Os depoimentos testemunhais, não contraditados e em plena 
consonância com os demais elementos de prova, são suficientes para se revelar a 
existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria. II - Não tendo a defesa 
comprovado a destinação exclusiva da droga para o consumo próprio, ônus que lhe 
incumbe (art. 156 do CPP), e demonstrada a contento pela acusação a finalidade 
mercantil da substância, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 
nº 11.343/06. III - É viável a aplicação das penas cominadas na Lei nº 11.343/06, em 
sua totalidade, quando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, 
§4º, resultar em reprimenda inferior àquela imposta na sentença prolatada com base 
na Lei nº 6.368/76. IV - A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve incidir 
quando se tratar de réu primário e possuidor de bons antecedentes, que não se 
dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. V.V. A 
divergência sobre a matéria neste Tribunal de Justiça entre as Turmas julgadoras que 
compõem as Câmaras Criminais levou a Corte Superior, por maioria, a decidir em 
incidente de uniformização de jurisprudência (autos 1.0145.09.558174-3/003, Rel. 
Des. Antônio Carlos Cruvinel, DJe de 22/09/2011) pela possibilidade de fixação do 
regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o fechado, em se 
tratando de condenação nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Este 
entendimento segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal adotado no HC 
97.256/RS, de Relatoria do Ministro Ayres Britto.  (TJMG -  Apelação Criminal 
 1.0325.07.005247-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 15/09/2015, publicação da súmula em 25/09/2015). 

 

Diante do exposto, temos que como todas as normas que foram alteradas e criadas, a 

lei 11.343/06, beneficiou o réu, sendo assim, uma novatio legis in mellius, que possui 

aplicação imediata aos processos em andamento, a retroatividade é obrigatória.  
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4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao confrontar as duas legislações, pode-se perceber significativas alterações e 

inovações: o legislador demonstrou maior preocupação com o aspecto sociológico do tema. 

Constata-se que o problema não era apenas de direito penal: envolvia assistência social, 

economia, critérios criminológicos, políticas públicas e uma série de fatores que contribuem 

para a disseminação, em todo o território nacional, de substâncias entorpecentes. 

Essa mesma atenção ao fator social foi responsável pela grande novidade da Lei Nº 

11.343/06: a despenalização do delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, 

evidenciando uma vertente muito mais preventiva do que tão somente repressiva.  

Ao considerar as consequências que a droga traz ao indivíduo, a família e à sociedade, 

é importante que o Estado continue buscando métodos sociológicos e de políticas públicas 

para combater na raiz o uso e o tráfico de entorpecentes. Vez que, não adianta o Estado 

preocupar-se apenas em punir o usuário de drogas. Mas sim, preocupar, verdadeiramente, 

com a sua ressocialização.  

Em consonância com a nova política preventiva da Lei em vigor, o procedimento 

penal também sofreu alterações significativas. A prisão em flagrante já não pode mais ser 

aplicada ao mero usuário evitando o seu encarceramento premeditado.  

O uso de tóxicos prejudica não só o indivíduo, mas toda a sociedade, afinal, a simples 

posse do entorpecente gera perigo para a saúde pública, ante o risco de difusão da droga que a 

lei quer a todo custo impedir. Como se não bastasse, a conduta do usuário promove o tráfico 

de entorpecentes, sem falar dos crimes cometidos por este para manutenção do seu vício e da 

mercancia. 

Dialeticamente, a Lei Nº 11.343/06 alcançou um maior amadurecimento em relação às 

leis precedentes, pois sua política criminal é notadamente mais forte, por se compor de uma 

sistemática normativa mais ampla e completa, e principalmente uma maior preocupação com 

o indivíduo em que, destaca-se, nesse sentido, a instituição do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – SISNAD.  
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