
QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO X USO PRÓPRIO

STF

Não  foram  localizados  julgados  recentes  sobre  o  tema.

Todavia,  atualmente  tramita  em  tramitação  o  RE  635659/SP (Informativo  330-

CAOPCrim), que  julga  a  constitucionalidade  do  art.  28  da  Lei  nº  11.343/06.

Tangencialmente trata da quantidade de droga necessária para diferenciar traficante

de usuários. 

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  DESCLASSIFICAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  CONCLUSIVAS
ACERCA  DO  NARCOTRÁFICO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.
1. É entendimento pacífico da jurisprudência – tanto deste Superior
Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal – de que a pretensão
de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível,
em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula
n. 7 do STJ.
2.  No caso,  embora o  réu haja  sido preso em flagrante  em local
conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento,
foi  pego  vendendo,  expondo  à  venda  ou  oferecendo  drogas  a
terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele
não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não
se tratava de averiguação de denúncia  robusta e atual  acerca da
prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma
investigação anterior que apontasse o réu como traficante. Apenas
houve a apreensão de pequena quantidade de drogas em seu poder
(12,89  gramas  de  cocaína).  De  outro  lado,  a  própria  defesa  não
negou a propriedade da droga, afirmando, no entanto, que era para
consumo próprio. Ainda, mas não menos importante, vale o registro
que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor
de bons antecedentes. 
3.  A  conclusão  das  instâncias  de  origem (e  do  próprio  Ministério
Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em
que foi preso em flagrante – em bairro conhecido por intenso tráfico
de drogas – foi firmada com base apenas em indício de que ele seria
traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de
que estaria havendo a prática do crime de tráfico. Vale dizer, o que

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1500
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1500


se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca
de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a
outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia
basear o convencimento do juiz acerca da traficância. Não há, pois,
como  subsistir  a  conclusão  de  que  houve  a  prática  do  crime  de
tráfico de drogas.
4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína,  a
depender  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  seja  um
traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado"
pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal,
deverá  ser  assim  condenado.  No  entanto,  na  espécie  ora  em
análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a
ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira
inequívoca,  para a narcotraficância evidenciam ser totalmente
descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta
imputada  ao  recorrido  para  o  delito  de  posse  de  drogas  para
consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
[...]
(STJ;  AgRg  no  AREsp  1636869/AM,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/05/2020,  DJe
28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na
fase  extrajudicial  com  as  demais  provas  colhidas  judicialmente,
submetidas,  portanto,  ao  crivo  do  contraditório.  Não  há,  portanto,
como  acolher  a  tese  de  que  a  condenação  foi  lastreada
exclusivamente  nos  elementos  informativos  obtidos  ao  longo  da
investigação policial. 
4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-
probatório  amealhado  aos  autos,  concluíram  pela  existência  de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por
essas  razões,  mostra-se  inviável  a  desclassificação  da  conduta
imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo
penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é
dado ao julgador decidir  pela condenação do agente, desde que o
faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5.  Nos  termos  do  art.  28,  §  2º,  da  Lei  n.  11.343/2006,  não  é
apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante
para a conclusão de que a substância se destinava a consumo
pessoal,  mas  também  o  local  e  as  condições  em  que  se
desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.



6.  Para  a  configuração  do  delito  de  tráfico  de  drogas,  não  é
necessária  prova  da  mercancia,  tampouco  que  o  agente  seja
surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio
tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que
as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem
a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao
acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria
necessário  o  revolvimento  de  todo  o  conjunto  fático-probatório
produzido  nos  autos,  providência,  conforme  cediço,  incabível  em
recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
(STJ;  AgRg  no  AREsp  1580132/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/05/2020,  DJe
28/05/2020)

TJPR

APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS  (LEI  Nº  11.343/06,
ART.  33,  CAPUT).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO  DA  RÉ.  [...] 2.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA  PARA  PORTE  DE  DROGAS  PARA  CONSUMO
PESSOAL  (ART.  28  DA LEI  N.º  11.343/06).  NÃO  CABIMENTO.
NÃO  COMPROVADA  NOS  AUTOS  A  DESTINAÇÃO  DOS
ENTORPECENTES  PARA  CONSUMO  PESSOAL.  ALEGADA
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE.
COTEJO  DO  ACERVO  PROBATÓRIO  COM  OS  CRITÉRIOS
LEGAIS  (ART.  28,  §  2º).  NATUREZA  DA  DROGA  (CRACK),
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  (ACOMPANHADA  DE  USUÁRIOS-
CONSUMIDORES,  NA  TENTATIVA  DE  ENGOLIR  OS
ENTORPECENTES,  ADMITINDO  A  SUA  PROPRIEDADE  E  EM
POSSE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE QUANDO DA ABORDAGEM)
E  REINCIDÊNCIA.  CONCLUSÃO  INAFASTÁVEL  PELA  PRÁTICA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. [...]. I. A única hipótese em
que o art. 28 da Lei de Tóxicos é aplicável é aquela em que a droga
comprovadamente destinava-se a consumo pessoal. II.  São quatro
os critérios legais usados como norte para distinguir o delito do
art. 33 da Lei de Drogas do crime do art. 28 da mesma Lei: (i)
natureza  e  quantidade  da  substância  apreendida;  (ii)  local  e
condições  da  ação;  (iii)  circunstâncias  sociais  e  pessoais;  (iv)
conduta e antecedentes do agente. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.



(TJPR  -  4ª  C.Criminal  -  0031025-54.2017.8.16.0021  -  Cascavel  -
Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak -  J. 20.04.2020)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  FALSA
IDENTIDADE.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  ARTIGO  33  DA  LEI  Nº  11.343/2006
PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA MESMA LEGISLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  SÓLIDO  E
ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO
ILÍCITO  PENAL.  DEPOIMENTOS  SEGUROS  DOS  POLICIAIS
MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
ACUSADO.  RELATOS  COESOS  E  CORROBORADOS  POR
OUTROS  ELEMENTOS  DE  PROVA.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO. IRRELEVÂNCIA DE
SER O ACUSADO USUÁRIO DE DROGAS. CONDENAÇÃO QUE
SE IMPÕE. (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I  –  Os  elementos  probatórios  coligidos  aos  autos  são  fortes  e
suficientes  para  produzir  a  certeza  moral  necessária  para  dar
respaldo  ao  decreto  condenatório,  não  pairando  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e de falsa
identidade.
II  –  A  prova  testemunhal  produzida  com  as  oitivas  dos  policiais
militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado é sólida e
robusta no sentido de demonstrar  que o denunciado  foi  preso na
posse de 01 (uma) bucha de cocaína e da quantia de R$ 120,00, em
notas trocadas e escondidas em sua roupa íntima e guardando 48
(quarenta  e  oito)  buchas  do  mesmo  entorpecente,  em  entulhos
próximos a ele. 
III  - É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos  dos  agentes  públicos  em  juízo,  mormente  quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
IV  -  O  delito  de  tráfico  de  drogas  consuma-se  com a  prática  de
qualquer  um  dos  núcleos  do  tipo,  já  que  se  trata  de  crime
plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo
na hipótese de não comprovação da comercialização, o delito resta
plenamente configurado pelas circunstâncias da prisão em flagrante
do  apenado.  Ademais,  o  fato  de  ser  usuário  de  drogas,  não
descaracteriza o crime de tráfico ilícito, visto que uma pessoa usuária
também pode exercer a traficância.
(...)
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005451-87.2019.8.16.0173 - Umuarama -
Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi -  J. 11.02.2020)
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