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RESUMO 

Por meio de pesquisa bibliográfica, este trabalho tem o escopo de analisar as nuances e 

especificidades do crime de tráfico transnacional de drogas. Para melhor compreensão do tema, 

o primeiro capítulo traz a evolução histórica das normas nacionais e internacionais editadas 

para a repressão do tráfico ilícito de entorpecentes; o segundo capítulo apresenta noções 

introdutórias sobre a tipificação do crime de tráfico nos termos da Lei 11.343/2006; o terceiro 

capítulo, por sua vez, adentra ao tema principal para estabelecer os requisitos de configuração 

do delito de tráfico transnacional de drogas, bem como esclarecer a respectiva competência para 

processamento das ações penais correlatas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fronteira, tráfico de drogas, transnacionalidade, competência federal. 

 

 

ABSTRACT 

 

Through bibliographic research, the presente text aims to analyze the specificities of the crime 

of transnational drug trafficking. For a better understanding of the theme, the first chapter 

presents the historical evolution of the national and international standards issued for the 

repression of illicit drug trafficking; the second chapter presents introductory notions about the 

classification of the crime of trafficking under the terms of Law 11.343 / 2006; the third chapter, 

in turn, goes into the main theme to establish the requirements for configuring the crime of 

transnational drug trafficking, as well as clarifying the respective competence for processing 

related criminal actions. 

 

KEYWORDS: Border, drug trafficking, transnationality, federal competence.
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INTRODUÇÃO 

 

As drogas não são um problema recente, o ser humano há tempos, faz o uso de drogas, 

conhecendo seus malefícios e benefícios, conforme afirma Bertram Katzum (Katzun 2003, 

apud Lourido Júnior 2007): 

Não há dúvidas de que o homem pré-histórico já conhecia os efeitos benéficos 
ou tóxicos de muitos materiais de origem vegetal e animal. Os primeiros 
registros escritos da China e do Egito, citam muitos tipos de remédios, 
incluindo alguns que ainda hoje são reconhecidos como drogas inúteis. 
Entretanto, a maioria era inútil ou até mesmo prejudicial. 
 

O tema remonta à época em que as pessoas começam a se organizar em sociedade, 

com cada grupo social criando suas regras de convívio. Então, no Brasil, após a colonização, 

as drogas já eram consideradas um problema social. 

Atualmente, o Brasil tipifica as condutas correlatas ao tráfico de entorpecentes na Lei 

11.343/2006, às quais são aplicáveis penas corpóreas e/ou de multa. Dentre os crimes 

capitulados, está o crime de tráfico de drogas, que pode ser materializado na prática de diversas 

condutas relacionadas a entorpecentes. 

Qualquer dos verbos nucleares descritos no artigo 33, da Lei de Drogas, pode ser 

praticado em um contexto internacional, o que configura o crime que muitos denominam de 

tráfico internacional de drogas, muito embora essa expressão não traduza integralmente as 

nuances da conduta delitiva. Tal conduta implica na incidência da causa de aumento de pena 

prevista no artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, e na competência da Justiça Federal para 

processamento e julgamento. 

Conforme é cediço, as causas de aumento incidem na terceira fase da dosimetria da 

pena (artigo 68, do Código Penal) e a competência é fixada preliminarmente, como pressuposto 

de validade processual. Assim, ao tempo que a internacionalidade do delito deve ser analisada 

logo no início da persecução estatal, para definição da competência, também será considerada 

no momento da sentença, para aumentar a pena do sujeito ativo do delito. 

Logo, é preciso compreender com precisão quais são os casos enquadráveis como 

tráfico transnacional porque a incidência do artigo 40, I, da Lei de Drogas tem relevante impacto 

no processo criminal. 
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1. EVOLUÇÃO DAS NORMAS DE REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS 

   

Atualmente, vige no Brasil a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), prescreveu medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 

estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 

definiu crimes e deu outras providências quanto ao tema. 

O regramento no Brasil, porém, passou por alterações consideráveis até se chegar à lei 

atual como a conhecemos. Vale destacar que desde o ano de 1603, quando o Brasil ainda era 

colônia, já havia previsão sobre o uso e o porte de drogas nas Ordenações Filipinas, que era o 

conjunto de leis vigentes no país, no sentido de que “ninguém tenha em casa rosalgar, nem o 

venda, nem outro material venenoso”. No Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, não 

houve qualquer menção a condutas relacionadas ao tráfico. Já no Código Penal de 1890, voltou 

a ser criminalizada a conduta de “expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem 

legítima autorização e sem formalidades previstas nos regulamentos sanitários”. 

No ano de 1912, o Brasil continuou com intenções de combater as drogas e aderiu à 

Conferência Internacional do Ópio. 

Já em 1921, adveio o decreto 4.292, estabelecendo penalidades para os contraventores 

na venda de cocaína, ópio, morfina e seus derivados, bem como criou um estabelecimento 

especial para a internação dos intoxicados pelo álcool ou substâncias “venenosas”. O 

regramento foi modificado pelos decretos 15.683 e 14.969, também de 1921. 

Em entrevista à Revista Em Discussão do Senado Federal, Roberta Duboc Pedrinha 

expõe seu entendimento de haver íntima relação de causa e consequência entre o golpe militar 

de 1964, a Lei de Segurança Nacional e a mudança no padrão de consumo de drogas. Ela explica 

que o estado social formado pela ditadura militar e pela referida Lei 7.170/1983 (Lei de 

Segurança Nacional) desconstituiu o modelo sanitário de repressão às drogas transformando-o 

em um modelo bélico de política criminal e colocando os traficantes como inimigos do regime 

instituído. Consequentemente, a juventude teria passado a associar o consumo de drogas à luta 

pela liberdade. O consumo aumentara e a repressão enérgica às drogas também. 

No ano de 1973, o Estado brasileiro passou a fazer parte do Acordo Sul-Americano 

sobre Estupafecientes e Psicotrópicos, o que deu base à Lei 6.368/1976. A referida lei dispôs 

sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 

entorpecentes ou que determinassem dependência física ou psíquica. 
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Com o intuito de substituir a Lei 6.368/1976, adveio a Lei 10.409/2002. Porém, foram 

verificadas muitas incongruências na parte de direito material do novo regramento, conteúdos 

que feriam as normas da Constituição Federal de 1988 e por isso foram vetados. As normas 

penais que se encontravam na lei 6.368/1976, por outro lado, já haviam sido recepcionadas pela 

Constituição e permaneceram vigentes. Desse modo, por algum tempo vigorou no Brasil a Lei 

6.368/1976, para tratar dos aspectos de direito material do tráfico de drogas, e a Lei 

10.409/2002, para tratar de seus aspectos processuais. 

Todavia, de acordo com o pensamento de Sidio Roda de Mesquita (2003):  

A lei nº 10.409/2002, vetada a parte material, praticamente não inova, salvo 
naquilo que foi apresentado, no tocante à defesa prévia antes do recebimento 
da denúncia e aos debates na audiência de instrução e julgamento, uma vez 
que sua parte processual, praticamente toda, já estava consagrada em nosso 
sistema jurídico, com aplicação à persecução criminal decorrente de crimes de 
entorpecentes. 
 

Finalmente, após alguns anos com ambos os supracitados regramentos, surgiu a atual 

lei de drogas, a nº 11.343/2006. É possível depreender desta lei que a questão das drogas é 

tratada como um problema tanto de segurança pública quanto de saúde, porque, ao passo que 

criminaliza o tráfico, também prevê que o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas 

tem atuação conjunta com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  

Aliás, uma das inovações trazidas é o tratamento diferenciado ao usuário, que não é 

mais tratado como criminoso, como se deduzia do art. 16 da antiga Lei nº 6.368/1976. Agora, 

a figura do usuário tem tratamento mais voltado à questão de saúde pública, afastando da 

atuação do Estado calcada nas penas privativas de liberdade para esse indivíduo. 

 

2. O CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS 

 

2.1 Definição de drogas 

 

De acordo com a UNIFESP a etimologia da palavra droga, oriunda da palavra droog 

que significa folha seca, pois, na antiguidade a maioria dos medicamentos eram provenientes 

dos vegetais, podendo ainda ser subdivida em três tipos: 1) as depressoras de atividades do SNC 

(sistema nervoso central), a exemplo do álcool, soníferos ou hipnóticos, ansiolíticos, entre 

outros; 2) as estimulantes da atividade do SNC, as anfetaminas, cocaína e tabaco; e 3) as 
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perturbadoras do SNC, de origem vegetal existem a maconha, psilocibina, lírio e de origem 

sintética há o LSD, êxtase e anticolinérgicos. 

Levando em consideração o que são as drogas de uma maneira geral, pode-se concluir 

que medicamentos vendidos em farmácias também são drogas, porém são consideradas lícitas, 

algumas com seu uso devidamente controlado por receita médica. No que diz respeito às drogas 

consideradas ilícitas o tratamento é diferenciado. 

De acordo com o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006: “consideram-se como 

drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em 

lei ou relacionados em lista atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”, ou 

seja, toda substância ou produto que cause dependência poderá ser considerada como droga, 

mas para que ela seja considerada ilícita, deverá estar dentro de um rol taxativo trazido por uma 

norma penal em branco. 

Nos termos do art. 66, da Lei nº 11.343/2006, essa norma penal em branco é 

complementada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Portaria SVS/MS 

nº 344, de 12 de maio de 1998, que define quais são todos os tipos de drogas com o uso restrito 

ou proibido no Brasil. Para exemplificar a dimensão do poder que ela tem, cabe mencionar uma 

inusitada situação relacionada ao “lança-perfume”. No dia 7 de dezembro de 2000, a substância 

que compõe o lança-perfume, o cloreto de etila, foi retirada equivocadamente da lista, por meio 

da Resolução 104/2000, vindo a ser recolocada logo em seguida, no dia 15 do mesmo mês. 

Ocorre que no dia 12 de dezembro do referido ano, um homem foi abordado pela 

Polícia Rodoviária Federal e flagrado portando mais de 6 (seis) mil frascos de lança-perfumes, 

pelo que passou a responder o processo-crime. O acusado impetrou o pedido de habeas corpus, 

que foi concedido pelo Ministro do STF Celso de Mello, sob o argumento de que a falta da 

substância no rol taxativo da resolução, ainda que por curtíssimo lapso temporal, implicou em 

“abolitio criminis” temporária e consequente extinção da punibilidade do agente. Nesse ponto: 

Antes do mesmo advento da Resolução da Anvisa nº 104/2000, o Supremo 
Tribunal Federal já havia afirmado entendimento no sentido de que a exclusão 
do cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas vedadas editada pelo 
órgão competente do Poder Executivo da União Federal faz projetar, 
retroativamente, os efeitos da norma integradora mais benéfica, registrando-
se a abolitio criminis em relação a fatos anteriores à sua vigência, relacionados 
ao comércio de referida substância, pos, em tal ocorrendo, restará 
descaracterizada a própria estrutura normativa do tipo penal em razão, 
precisamente, do desaparecimento da elementar típica “substância 
entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica (STF, HC 
120.026/SP, DJe 02/06/2015) 
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 Importante ter em mente que, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais mais 

recentes, é indiferente o grau de pureza da droga apreendida, bastando a comprovação de que 

se trata de substância proscrita pela lista da Anvisa. O STF entende que:  

Desnecessária a aferição do grau de pureza da droga para realização da 
dosimentria da pena. A Lei nº 11.343/2006 dispõe como preponderantes, na 
fixação da pena, a natureza e a quantidade de entorpecentes, 
independentemente da pureza e do potencial lesivo da substância. Precedente. 
2. Para acolher a alegação da impetrante de imprescindibilidade da perícia 
complementar na substância entorpecente apreendida, seria necessário o 
reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
3. Ordem denegada” (HC 132909 – SP, 2ª T., rel. Cármen Lúcia, 15.03.2016, 
v.u) 

 

Desse modo, via de regra, para configuração da materialidade do delito, sempre deve 

ser realizada prova pericial para comprovar que o objeto do crime é, de fato, uma droga ilícita. 

Quanto a essa comprovação, José Paulo Baltazar Junior diz que:  

A finalidade do laudo preliminar de constatação, marcado pela 
provisoriedade, é verificar a presença da substância proibida, a fim de 
possibilitar, se for o caso, a prisão em flagrante e o recebimento da denúncia, 
sendo dispensável quando existirem outros elementos que indiquem tratar-se 
de droga e perdendo relevância probatória após a realização do laudo 
definitivo (2011, p. 886) 

 

Desse modo, pode-se concluir que o laudo pericial vem como prova técnica a 

comprovar a materialidade do crime. Em caso de flagrância, ou qualquer outra urgência, pode 

ser realizado o teste rápido, chamado de laudo preliminar. Posteriormente, testes mais 

elaborados podem ser realizados para dar ensejo ao laudo definitivo e se constituir prova efetiva 

na ação penal. 

 

2.2 Sujeitos do crime  

 

Nos crimes, sempre existirá um sujeito que sofre a lesão e outro que a pratica. No 

crime de tráfico de drogas não seria diferente. Desse modo, aquele que pratica qualquer uma 

das condutas tipificadas na Lei Específica de Drogas se enquadrará como sujeito ativo, isso 

porque, trata-se de crime comum, ou seja, não há necessidade qualquer de capacidade especial 

do agente, com a devida ressalva ao art. 38 da Lei 11.343/2006, conduta esta que se exige que 

o sujeito ativo esteja revestido de uma característica especifica, o chamado crime próprio, 

geralmente acaba por ser a figura do médico ou dentista. 

Já com relação ao concurso de agentes, os tipos aqui presentes admitem o concurso de 

pessoas, tanto na modalidade de coautoria quanto na modalidade de participação. 
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Os tribunais tem entendido que aquele que mantém sob a vigilância de terceiro ou 

exerce a posse indireta da droga, mesmo que não esteja no local no momento da prisão em 

flagrante do coautor que tinha a posse direta (TRF3, AC 20016102007237-0/SP, Ramza 

Tartuce, 5ª T., u., 16.6.06; TRF4, AC 95.04.40590-8, Dáros, 2ª T., u., DJ 24.4.96); há também 

o caso das pessoas que remetem a droga nos correios, muito embora também não se encontrem 

na posse do entorpecente (TRF 4, AC 20037003002126-4/PR, Tadaaqui Hirose, 27.4.04); e 

ainda existe casos em que outras pessoas fazem a “escolta” do transporte, os veículos batedores, 

com o intuito de avisar o condutor do veículo que realmente está transportando a droga se existe 

algum tipo de fiscalização à frente (TRF4, 00079870620084047001, Paulo Afonso, 8ª T., u., 

2.6.10). 

Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que:  

Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não 

condictio sine qua non de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser 

considerado traficante não apenas quem comercia entorpecentes, mas todo 

aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, 

como, por exemplo, aquele que ‘guarda’ ou a ‘mantém em depósito (Ap. 

1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cesar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005). 

 

O sujeito passivo do crime, por sua vez, é a coletividade, porque ao praticar o ato da 

traficância, o sujeito ativo da ação altera o padrão médio da vida em sociedade, porque estimula 

a dependência química e, consequentemente, a violência e gastos com a saúde pública. 

 Ainda, de acordo com CAPEZ: 

Não se exclui, todavia, a possibilidade de existir um sujeito passivo secundário 
ou mediato, como no caso da conduta de vender a droga a um dependente, 
fornecer ou ministrar a menor ou doente mental. Nesses casos, a coletividade 
e o usuário são atingidos. 
A coletividade é, assim, um sujeito passivo direto, permanente, que está 
presente em todos os delitos do art. 33, enquanto o viciado ou consumidor é 
um sujeito passivo eventual, mediato, de acordo com a modalidade da conduta 
praticada. (2011, p. 771). 

 

Ainda a respeito do sujeito passivo, existe uma outra especificidade, que nos remete à 

figura da criança e do adolescente, prevista no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

ou seja, o sujeito ativo que pratica a traficância prevista na Lei de Drogas tendo como sujeito 

passivo qualquer criança ou adolescente, estará sujeito a responder também ao art. 243 do ECA. 
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2.3 Crimes tipificados 

 

A Lei 11.343/2006 torna típico o tráfico de drogas em seu artigo 33. In litteris: 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 
preparação de drogas; 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-
prima para a preparação de drogas; 
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico 
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando 
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal 
preexistente.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:   (Vide ADI 
nº 4.274) 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 
(trezentos) dias-multa. 
§ 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. 
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser 
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas 
de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se 
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
 

Ao se analisar o caput do referido artigo, pode-se observar que existem dezoito 

condutas consideradas crime pelo ordenamento jurídico brasileiro. Fernando Capez explica que 

as condutas típicas consistem em: 

(a) Importar: é trazer consigo a droga para dentro do território nacional, por 
via aérea, marítima ou terrestre. Consuma-se o delito quando são transpostas 
as fronteiras do País, no momento em que o agente penetra no território [...]; 
(b) Exportar: consiste em fazer a mercadoria sair do território nacional. O 
objetivo ao proibir a exportação foi o de impedir a difusão de drogas em outros 
países, de acordo com tratados internacionais, como a Convenção Única de 
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Entorpecentes, de 1961, ratificada pelo Congresso Nacional, promulgada no 
Brasil em 1964 e regulamentada pela Portaria n.º 8/67. [...]; 
(c) Remeter: significa mandar, entregar, enviar, encaminhar, expedir, desde 
que dentro do País (caso contrário, será importação ou exportação); 
(d) Preparar: consiste na combinação de substâncias para a formação da 
droga. Algumas substâncias que causam dependência física ou psíquica são 
compostas de outras, em si mesmas inócuas, consumando-se o delito com a 
junção dos elementos. [...] 
(e) Produzir: é criar, seja em pequena quantidade ou em grande escala. 
Distingue-se do ‘preparar’ porque este verbo pressupõe a existência de 
componentes que são postos em circunstância a servir de entorpecentes, ao 
passo que o ‘produzir’ envolve maior atividade criativa (v.g., indústria 
extrativa). [...] 
(f) Fabricar: é a produção em escala e por meio industrial. 
(g) Adquirir: é obter mediante troa, compra ou a título gratuito. 
(h) Vender: é a alienação a título oneroso, com recebimento de dinheiro ou 
qualquer outra mercadoria em troca. Compreende, portanto, a compra e a 
troca. 
(i) Expor à venda: é exibir a droga a possíveis compradores, com a finalidade 
de venda. [...] 
(j) Oferecer: significa sugerir a aquisição, mediante pagamento o troca, ou 
aceitação gratuita. [...] 
(k) Ter em depósito: é reter a coisa à sua disposição, ou seja, manter a 
substância para si mesmo.  
(l) Transportar: pressupõe o emprego de algum meio de transporte, pois, se a 
droga for levada junto ao agente, a conduta será a de “trazer consigo”. [...] 
(m) Trazer consigo: é levar a droga junto a si, sem o auxílio de algum meio 
de locomoção. É o caso do agente que traz a droga em bolsa, pacote, nos 
bolsos, em mala ou no próprio corpo. 
(n) Guardar: é a retenção da droga em nome e à disposição de outra pessoa, 
isto é, consiste em manter a droga para um terceiro. 
(o) Prescrever: é receitar. Trata-se da única conduta do art. 33 que configura 
crime próprio, pois só pode ser praticada por profissional que posa receitar a 
droga, por exemplo, um médico ou dentista. [...] 
(p) Ministrar: é injetar, inocular, aplicar. 
(q) Entregar a consumo: na redação do revogado art. 12, a entrega a consumo 
constituía fórmula genérica no final do dispositivo (“quem entregar de 
qualquer forma a consumo”) [...]. Dessa forma, quem entregasse de qualquer 
maneira a droga ao consumo cometia também o tráfico de drogas, do mesmo 
modo que aquele que vendia, fornecia, oferecia etc. A atual redação do art. 33 
apenas faz menção à entrega a consumo, ainda que gratuita. 
(r) Fornecer: significa dar, entregar. O fornecimento pode ser a título gratuito 
ou oneroso. [...] (2011, p. 772-775) 
  

Trata-se de um crime de múltiplas condutas e a prática de qualquer delas isoladamente 

ou de mais de uma delas em um contexto fático dá ensejo a uma única persecução penal. Todas 

as condutas apresentadas acima são de perigo abstrato e, via de regra, se consumam com a 

pratica do verbo nuclear, não sendo necessário comprovar o dano efetivo. Existem algumas 

condutas consideradas permanentes, ou seja, aquelas que o momento da consumação se 

prolonga com o tempo, como o caso do ato de expor à venda. Todas as condutas exigem o 

elemento subjetivo do dolo, isto é, devem ser praticadas com a intenção de fazê-lo, sendo 
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admitido, é claro, a demonstração de dolo eventual. Não existe previsão legal tratando das 

condutas tipificadas na Lei de Drogas em sua modalidade culposa. A penalidade prevista para 

elas é a reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, cumulada com multa de 500 (quinhentos) a 

1500 (um mil e quinhentos) dias-multa. 

Importante ressaltar que o caput diz que todas as ações devem estar seguidas da falta 

de autorização ou do desacordo com determinação legal ou regulamentar, Nas palavras de 

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Lei Penais e Processuais Penais Comentadas: 

A expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar constitui fator vinculado à ilicitude, porém inserido no tipo 
incriminador torna-se elemento deste e, uma vez que não seja preenchido, 
transforma o fato em atípico. Portanto, “importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir (etc) drogas com a devida autorização é fato atípico. (2018, p. 371). 

 

No §1º, do artigo 33 da Lei de Drogas estão descritas condutas equiparadas ao tráfico 

de drogas, com penas em abstrato idênticas. No inciso I, existe grande parte das condutas 

dispostas no caput do artigo, com exceção das seguintes condutas: prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas. O tipo está assim disposto: 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 
preparação de drogas; 
 

 Nesta parte do tipo penal, fica claro é punível da mesma forma a manipulação da 

matéria-prima, insumo ou produto químico, que seja essencial para se chegar ao conteúdo do 

produto final. O que implica na criminalização da venda de folhas de coca, por exemplo, que é 

a matéria prima da cocaína, como explicado pelo site InfoEscola: 

No processo de extração das substâncias ativas das folhas da coca para a 
produção da pasta base da cocaína, os laboratórios clandestinos usam produtos 
químicos como querosene, soda cáustica, gasolina, ácido sulfúrico e carbonato 
de amônio. Da pasta da cocaína são produzidas outras drogas como a merla e 
o crack. A pasta de cocaína passa ainda por outros processos químicos até 
chegar a forma de hidroclorido de cocaína ou o pó. 
 

Estão dispostas na Lei 10.357/2001 todas as normas de controle e fiscalização sobre 

os produtos químicos que possam ser usados para a preparação ilícita de substâncias 

entorpecentes, que possam causar dependência física ou psíquica. 

O inciso II, do §1º, da Lei 11.343/2006 dispõe que aquele semeia, cultiva ou faz a 

colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas 

que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas será punido com as mesmas 
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penas do tráfico de drogas. Mais uma vez, podemos usar como exemplo a folha de coca, 

substrato da cocaína, cujo plantio fica é vedado pela norma penal. Importante destacar que, a 

depender da droga, a matéria prima principal pode ser um composto químico sintético, pelo que 

não haveria que se falar na incidência do inciso II, porque trata especificamente de seres vivos 

e seu cultivo, mas não afasta a hipótese do inciso I. 

Ainda no parágrafo 1º, em seu inciso III, há a criminalização daquele que utiliza local 

ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou 

vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

Por fim, no ano de 2019, foi adicionado o inciso IV ao § 1º, pela lei n. 13.964, o 

chamado “Pacote Anticrime”. Agora, resta tipifica a conduta daquele que vende ou entrega 

drogas ou matéria-prima, ou qualquer outro produto destinado à preparação de drogas, a agente 

de polícia disfarçado, se estiverem presentes os elementos que comprovem a conduta criminal 

preexistente. 

Nesse ponto, existe a divergência se configuraria flagrante preparado, a exemplo do 

usuário que tem em sua posse o que será consumido e vem um policial disfarçado pedindo para 

que ele venda um pouco. Se não fosse pelo fato de o policial solicitar, o usuário nem pensaria 

talvez em fazer a traficância. E essa postura é vedada aos policiais no ordenamento jurídico. 

Por outro lado, a linha de pensamento que parece seguir o mencionado inciso IV leva em conta 

a seguinte distinção feita pelo STF:  

Diz-se preparado o flagrante quando a própria configuração do delito decorre 
de iniciativa do policial. Ao reverso, mostra-se a consubstanciar simples 
estratégia a apresentação do policial como usuário de droga e, por essa via, ter 
acesso àquele que a mantém em depósito. Precedentes: HC 69.476-SP, rel. 
Ministro Néri da Silveira, 2ª T., p. 12.3.93. 
 

Os parágrafos 2º e 3º punem as práticas de incentivo ao uso de drogas. O legislador 

entendeu que são crimes de menor gravidade que as condutas do caput e, por isso, puníveis 

apenas com detenção e multa. O primeiro deles pune aquele que incentiva pessoa determinada 

a fazer o uso indevido de substância entorpecente, ao passo que o outro pune aquele que oferece 

para consumo em conjunto. Ambas as condutas não podem ter intuito de lucro, sob o risco de 

consubstanciarem as figuras do caput. 

O §4º, diz respeito sobre a redução da pena, o chamado tráfico privilegiado que será 

aplicado nos casos em que ficar evidente que o acusado não faz parte de organização criminosa, 

ou seja, o indivíduo possui apenas uma adesão pontual ao tráfico, se é réu primário, de bons 

antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas. Ressalta-se que a benesse pode ser 
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aplicada mesmo aos “mulas do tráfico”, que são os transportadores de determinada quantidade 

de droga para atender interesses de grandes organizações criminosas, porque apesar da 

importância dessa função no contexto delitivo, assumir essa função implica na conclusão de 

que efetivamente integre uma organização criminosa. A esse respeito a jurisprudência diz: 

O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico 
internacional, não traduz, por si só, em caráter de adesão estável e permanente, 
à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter 
por finalidade um único transporte de droga. 6. Ordem denegada. Habeas 
Corpus concedido de ofício para o fim de, reconhecida a incidência da causa 
de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, 
determinar ao juízo processante que fixe o quantum de redução pertinente na 
espécie (STF - HC 124.107.1.ª T., rel. Dias Toffoli, j. 04.11.2014, DJe-230, 
Divulg. 21.11.2014, Public. 24.11.2014). 
 

Há outras condutas tipificadas do art. 34 a 37 da Lei de Drogas, mas elas não 

configuram o tráfico de drogas especificamente. Os tipos penais referem-se a condutas 

acessórias na prática do tráfico de drogas, como financiamento do delito ou associação para 

praticá-lo e não são o foco do presente texto.   

Por fim, cabem considerações sobre a previsão do artigo 28 da Lei de Drogas, conduta 

que não pode ser confundida com a prevista no artigo 33 do mesmo diploma. 

O artigo 28 da Lei 11.343/2006 dispõe que “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 a determinadas penas. As sanções 

previstas pelo tipo são “I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à 

comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”, 

medidas que em muito se afastam das penas privativas de liberdade impostas aos sujeitos ativos 

do tráfico de drogas. 

Embora os verbos nucleares dos tipos previstos nos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas 

sejam praticamente os mesmos, uma elementar se acrescenta ao primeiro: “consumo pessoal”. 

Nesse passo, vale dizer que se a intenção do agente é consumir a droga que possui, adquire, 

etc., ele incidirá na conduta típica do artigo 28 da Lei de Drogas e estará sujeito a medidas 

educativas; por outro lado, se a intenção for distribuir essa substância, a título oneroso ou não, 

incidirá na conduta do artigo 33 e estará sujeito a penas privativas de liberdade e multa. 

Como se nota, a figura do usuário de drogas é tratada com peculiaridade na Lei n. 

11.343/2006. A Lei de Drogas trouxe medidas “punitivas” diferenciadas e menos severas para 

aquele que de alguma forma possui a droga exclusivamente para seu autoflagelo com o 
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consumo, porque se a conduta não tem o condão de replicar a droga na sociedade, também 

atinge de forma mais sutil a coletividade. 

A conduta de consumir drogas em si é atípica porque o autoflagelo não é punível no 

ordenamento jurídico brasileiro, como é o caso da tentativa de suicídio. O que é punível é 

adquirir ou portar de alguma forma a droga que pretende consumir, porque sai da esfera íntima 

do agente e atinge a coletividade quando esse agente compra de alguém a droga, circula com 

ela na rua, etc., enfim, quando permite que o entorpecente esteja em sociedade. Explica NUCCI 

que “Não se pune o porte de droga, para uso próprio, em função da proteção à saúde do agente 

(a autolesão não é punida, como regra, pelo ordenamento jurídico-penal), mas em razão do mal 

potencial que pode gerar à coletividade” (2018, p. 347). 

Ainda de acordo com o autor, a conduta de possuir droga para consumo pessoal não é 

de menor potencial ofensivo, mas sim de ínfimo potencial ofensivo. De todo modo, apesar de 

com extrema sutileza, essa conduta causa impacto na sociedade e, por isso, ainda é uma conduta 

tipificada. 

É importante ainda destacar que o usuário de drogas não fica impedido de responder 

pelo art.33, pelo simples fato de estar sob essa condição, se as circunstâncias do crime e a 

quantidade da droga indicarem que de fato o produto que portava consigo não era destinada a 

consumo próprio (STF, HC 69.806/GO, Celso de Mello; STF, HC 73.197-0, Maurício Corrêa, 

2ª T., 2.4.96). Eventual dependência química, a depender de seu grau e também da comprovação 

em juízo, porém, pode acarretar no reconhecimento da inimputabilidade do réu, ou seja, se for 

capaz de lhe tirar a perfeita sobriedade na data dos fatos, isenta o réu de pena, na forma do 

artigo 45 da Lei de Drogas. 

 

2.3 Conduta considerada como hedionda 

 

Antes de qualquer consideração, é preciso entender qual o significado da palavra 

hediondo, de acordo com o dicionário priberam, quer dizer: “espanhol, hediondo, do latim 

vulgar *foetibumdus, do latim foeteo, -ere, ter cheiro fétido, cheirar mal, repugnar, ser 

insuportável”, de início, logo, é possível entender que o crime considerado hediondo, também 

é considerado como algo repugnante. 

A Carta Magna prevê em seu art. 5º, inciso XLIII, que os crimes de tráfico ilício de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, a prática da tortura e os definidos como crimes 

hediondos, não serão passíveis de graça ou anistia, significa dizer que a própria Constituição 

Federal já versa sobre o tema da hediondez da conduta do tráfico ilícito de drogas. Para 
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completar a lei 8.072/1990, a Lei dos Crimes Hediondos, em seu art. 2º, nos diz que: “Os crimes 

hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo 

são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança, entre ouros benefícios concedidos a outros 

tipos de crime”.  

De acordo com o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas, do ano de 2018, p. 401, o tráfico ilícito de drogas será sempre 

considerado equiparado a hediondo, uma vez que:  

Como já sustentamos nota 56-A supra, o fato de haver sido prevista uma causa 
de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem 
outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como 
incursas no art. 33, caput, e §1º, que são consideradas similares a infrações 
penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no art. 
33 da Lei 11.343/2006. Não se pode criar uma nova infração pena, a partir da 
mera aplicação de causa de diminuição de pena, Por isso, o tráfico ilícito de 
drogas será sempre considerado equiparado a hediondo 
 

Entretanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, vem afirmar 

que a figura do tráfico privilegiado não pode ser considerada como uma conduta hedionda. Em 

seu voto, o Ministro Fachin afirma que é indispensável previsão legal para que qualquer crime 

seja equiparado a hediondo, indicando ainda que: “Como desdobramento do princípio da 

legalidade, de intensa aplicação na seara penal, considera-se que o rol dos crimes elencados na 

lei 8.072/90 é de caráter estrito, ou seja, não admite ampliação mediante analogia”. Para ele, o 

legislador não quis que o tráfico minorado fosse incluído como crime equiparado a hediondo. 

Diante das decisões proferidas tanto pelo STF quanto por outros tribunais que 

seguiram o mesmo pensamento, é possível que no tráfico privilegiado exista o deferimento de 

benefícios da execução pena ao réu, o que não ocorreria no tráfico comum. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 

TJES: 1. O chamado ‘tráfico privilegiado’, previsto no §4º, do art. 33 da Lei 
n. º 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime equiparado 
a hediondo, conforme o citado julgado do plenário do STF no HC 118533-
MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/206 e constante no informativo 
n.º 831. Por conta disso, é possível o deferimento de benefícios da execução 
penal a réu condenado por tráfico de drogas, desde que ele tenha sido aplicada 
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e se 
cumpridos os demais requisitos específicos de cada instituto executório” 
(AgExec.Pe 0004146-76.20016.8.08.0050/ES, 2.ª Câmara Criminal, rel. 
Adalto Dias Tristão, 12.07.2017, v.u.). 
 
 

Mesmo diante de todas as divergências apresentadas, pode-se concluir que são 

consideradas hediondas todas as condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, praticadas 
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com ou sem as majorantes previstas no artigo 40, da referida lei, com exceção da conduta do 

“tráfico privilegiado”, praticado nos termos do art. 33, §4º, da Lei de 11.343/2006. 

 

3. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS 

 

3.1 A majorante do art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 

 

A Lei de Drogas prevê em seu artigo 40, inciso I, que a conduta do artigo 33 terá um 

aumento, a critério do magistrado, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) se “a natureza, a 

procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem 

a transnacionalidade do delito”. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que estará configurada a mencionada majorante ainda 

que o sujeito ativo não realize viagem internacional, ou nem mesmo tenha a intenção de transpor 

a fronteira em posse da droga. Para exemplificar, imagine-se uma pessoa que se encontra no 

estado de São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com passagem comprada para 

a Espanha, prestes a embarcar, portando uma bagagem repleta de cocaína. O indivíduo, flagrado 

pela polícia nesse contexto, está sim cometendo o crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso I, 

da Lei de Drogas, porque as circunstâncias do crime evidenciam a transnacionalidade do delito, 

veja-se que a droga tinha como destino certo outro país. 

Do mesmo modo, incorre nas penas desse tipo o agente que envia drogas pelos correios 

tendo com destinatário outro país ou, ainda, o agente que comercializa droga sabidamente 

oriunda de outro país, porque em todos os casos as circunstâncias do crime evidenciam o 

envolvimento de outro país no iter criminis. 

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem súmula a esse respeito: 

Súmula 607 do STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, 
I, da lei 11.343/2006) se configura com a prova da destinação internacional 
das drogas, ainda que não consumada a transposição da fronteira. 

 

Mas não foi sempre assim. Impende destacar que a Lei 6.368/1976, em seu artigo 18, 

inciso I, previa o aumento da pena apenas nos casos de tráfico com o exterior ou de 

extraterritorialidade da lei penal, ou seja, restringia-se a punir as condutas de importação e 

exportação de droga com intuito comercial, nos casos em que ocorresse qualquer hipótese do 

artigo 7º, CP. Segundo Fernando Capez, com o advento da Lei 11.343/2006,  

A mencionada majorante teve ampliado seu foco de incidência, não se 
limitando apenas às condutas de importar e exportar, isto é, ao chamado tráfico 
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internacional (...) Na interpretação da revogada Lei de Tóxicos havia 
entendimento no sentido de que a simples aquisição ocasional de droga 
oriunda do exterior não fazia incidir a causa de aumento, sendo necessária a 
existência de vínculo comercial entre os agentes nacionais e os internacionais 
(CAPEZ, 2011, p. 811-812) 
 

O próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou em julgado sobre o tema: 

A internacionalidade pressupõe transação criminosa envolvendo agentes de 
duas ou mais nações soberanas, vinculando as pessoas envolvidas. Tanto isso 
é exato que, sob a égide da lei antiga, reiteradas vezes se decidiu que a simples 
origem estrangeira da droga não era suficiente para o reconhecimento da 
internacionalidade do crime de tráfico. (STF, HC 77.598/PR, 2ª Turma, Rel. 
Min. Carlos Velloso, DJU 6.11.1998) 

 

Porém, como já afirmado, o cenário legislativo e jurisprudencial alterou-se para 

ampliar a conceituação do chamado tráfico internacional de drogas. Agora, utiliza-se a 

expressão “transnacional” porque não é mais pressuposto da majorante a transação comercial 

entre agentes de dois ou mais países ou algum elemento do crime a incidir no rol taxativo da 

extraterritorialidade, bastando atualmente que o contexto delitivo denote que algum ponto da 

cadeia do tráfico tenha tocado o território estrangeiro, desde a produção da substância 

entorpecente até a sua destinação, independentemente se o sujeito ativo do crime teve 

ingerência sobre esse ponto, bastando o conhecimento dele (dolo direto - ou que, a título de 

dolo eventual1, devesse ter esse conhecimento). 

É por isso que um agente, residente em Corumbá (MS), que exponha à venda em sua 

residência cocaína que ele sabe que foi produzida na Bolívia, ainda que negue a internalização 

da droga de mão própria e afirme que adquiriu a substância de um brasileiro que é seu vizinho, 

poderá responder pelo tráfico transnacional, caso a acusação comprove que ele sabia dessa 

origem ou que tinha condições de saber. Nesse ponto, mesmo que não tenha praticado qualquer 

ato em território estrangeiro, tampouco participado da produção da droga, é sabido que para 

incidência da majorante basta que fique evidenciado o dolo em traficar substância entorpecente 

oriunda de outro país, em outras palavras, que o agente aceite direta (dolo direto) ou 

indiretamente (dolo eventual) agir em um contexto transnacional. 

Nesse caso da cocaína, por exemplo, tenha o agente praticado qualquer conduta do 

artigo 33 da Lei de Drogas em Corumbá, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, etc., pode existir 

interesse na composição mais pura da droga se de origem boliviana, em preço mais acessível, 

maior aceitabilidade dos consumidores no “mercado negro”, acesso mais fácil, enfim, uma 

                                                           
1 Artigo 18, inciso I, do Código Penal: “Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu 
o risco de produzi-lo” 
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infinidade de motivos que podem levar o agente a ter interesse específico na droga estrangeira. 

O tipo penal, porém, não exige que esses motivos sejam especificados, bastando que o agente 

soubesse ou devesse saber dessa origem da substância que trafica. O artigo 40, I, da Lei de 

Drogas, aliás, é bem claro nesse ponto: diz que a transnacionalidade da conduta pode se 

evidenciar pela origem da droga ou mesmo pelas circunstâncias do crime. A condenação, 

porém, depende de prova e a comprovação de que o agente sabia ou devesse saber dessa origem 

é ônus da acusação. 

De fato, a caracterização do tráfico transnacional é sensível porque o Brasil não é 

notório produtor e consumidor de um mesmo tipo de droga. Desse modo, haveria sempre uma 

rota internacional entre o produtor e o consumidor da droga, o que pode induzir a equivocada 

conclusão de que todo e qualquer tráfico processado no Brasil será considerado transnacional. 

Esta cidade de Corumbá (MS), por exemplo, está na rota corriqueira do tráfico 

transnacional de cocaína, porque a produção de folhas de coca no Brasil não encontra “terreno 

fértil” dado que a conduta é considerada ilícita. A Bolívia, porém, por questões culturais e 

políticas, é massiva produtora de folhas de coca e, de forma subsequente, de cocaína. São Paulo 

é um grande consumidor de cocaína no mercado ilícito e também abriga o Porto de Santos, um 

dos principais e maiores portos do país e porta de saída dessa cocaína para outros destinos 

internacionais (MANSO e DIAS, 2018, p. 167).  Mato Grosso do Sul localiza-se entre um 

grande produtor de cocaína e um grande consumidor dela, o que o coloca geograficamente na 

rota do tráfico transnacional. Ainda, esta região fronteiriça, apresenta grande facilidade de 

transposição da linha divisória entre os países por via aérea, terrestre e fluvial. A extensão 

territorial de Corumbá (MS) e a fiscalização deficiente tornam o terreno favorável à prática 

ilícita de toda ordem, o que inclui o tráfico ilícito de entorpecente entre a Bolívia e o Brasil. 

Diante desse fato, toda e qualquer cocaína apreendida nesta cidade consubstancia a 

materialidade do crime de tráfico transnacional de entorpecente porque notoriamente produzida 

na Bolívia? Devemos diferenciar nesse ponto a caracterização da transnacionalidade do delito 

e a efetiva condenação do agente pelo artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. 

Se a droga é notoriamente produzida na Bolívia, se ela tem origem estrangeira, sim, 

praticar qualquer verbo do artigo 33 tendo ela como objeto configura uma hipótese de 

transnacionalidade. Porém, o que vai determinar se o agente será efetivamente condenado pela 

prática ou até mesmo – mais preliminarmente – investigado pela prática delitiva transnacional 

é o conjunto probatório do processo-crime ou o conjunto de indícios do inquérito policial. 
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De acordo com o entendimento jurisprudencial, a transnacionalidade da conduta não 

pode ser fixada em conjecturas, como, por exemplo, a mera notoriedade de determinado país 

na produção de específica substância entorpecente, devendo haver prova concreta. Vejamos: 

 

CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. INTERNACIONALIDADE DO TRÁFICO NÃO 
CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PLEITO 
DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA 
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Hipótese em que o 
acusado, membro de quadrilha especializada no tráfico de entorpecentes, por 
residir em Cáceres, próximo à fronteira com a Bolívia, seria o responsável pela 
compra da droga e pelo seu repasse para o comparsa responsável pelo transporte 
desta para Cuiabá, de onde seria distribuída para o Estado de São Paulo. 
II. Embora existam indícios de que o entorpecente teria sido adquirido na Bolívia, 
inexiste prova da transnacionalidade da conduta, firmando-se a competência da 
justiça estadual para o processo e julgamento do feito. III. O simples fato de a 
cocaína ter sido provavelmente adquirida na Bolívia não atrai a competência 
da Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a apreensão da 
droga no país configuraria tráfico internacional, eis que o Brasil não produz 
tal entorpecente. IV. Não restando demonstrada a internacionalidade do tráfico 
de entorpecentes, delito capaz de atingir bem, serviço ou interesse da União, hábil 
a atrair a competência da Justiça Federal, sobressai a competência da Justiça 
Estadual. V. Evidenciado que o Tribunal de origem não apreciou o pleito de 
expedição de salvo-conduto em favor do paciente, limitando-se a analisar a 
apontada incompetência da Justiça Estadual, a matéria não pode ser analisada por 
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. VI. Ordem parcialmente 
conhecida e, nesta extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. ..EMEN: 
(STJ - HC - HABEAS CORPUS - 66292 2006.02.00564-9, GILSON DIPP - 
QUINTA TURMA, DJ DATA:19/03/2007 PG:00374) 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 70 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA 
DE CARACTERIZAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de que, não restando 
caracterizado, de forma concreta e com sólidos elementos, e não com base 
em probabilidades, que a droga tenha procedência do exterior, não há como 
afirmar a transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, sobressaindo, por 
conseguinte, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. II. 
In casu, não restaram sólidas evidências, neste feito, até o presente momento, de 
que os investigados tenham participado, efetivamente, de tráfico transnacional de 
drogas, revelando-se precipitado - consoante enfatizou o Juízo suscitante -, diante 
do adiantado das investigações, o deslocamento da competência para a Justiça 
Federal. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "a origem estrangeira da 
droga é apenas uma probabilidade, não sendo possível comprovar a 
transnacionalidade do delito de modo a atrair a competência da Justiça 
Federal" (STJ, CC 116.156/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe de 11/11/2011). Em igual sentido: "Embora existam indícios de 
que o entorpecente teria sido adquirido na Colômbia, inexiste prova da 
transnacionalidade da conduta, firmando-se a competência da justiça 
estadual para o processo e julgamento do feito. O simples fato de a cocaína 
ter sido provavelmente adquirida na Colômbia não atrai a competência da 
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Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a apreensão da droga 
no país configuraria tráfico internacional, eis que o Brasil não produz tal 
entorpecente. Não restando demonstrada a internacionalidade do tráfico de 
entorpecentes, delito capaz de atingir bem, serviço ou interesse da União, 
hábil a atrair a competência da Justiça Federal, sobressai a competência da 
Justiça Estadual" (STJ, CC 113.464/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2011). IV. Conflito conhecido, para declarar 
competente o Juízo de Direito da 37ª Vara Criminal da Comarca do Rio de 
Janeiro/RJ, o suscitado. (STJ - CC 107624/RJ, Relatora - Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/05/2014)  

 

O raciocínio, portanto, é o seguinte: em todos os casos, para incidência da majorante da 

transnacionalidade, deve-se comprovar a origem/destinação estrangeira da droga para 

formalizar a materialidade do delito e comprovar que o autor do fato tinha conhecimento dessa 

origem/destinação para caracterizar a autora do crime. Logo, a mera notoriedade de 

determinado país na produção da droga não deve ser ignorada, mas demanda a análise em 

conjunto com outros elementos de prova para subsidiar a condenação por tráfico transnacional 

de drogas. 

Por fim, não há muito que se ponderar sobre a conduta de tráfico internacional de drogas, 

que é aquela praticada em um contexto de transposição de fronteira ou coautoria com pessoa 

estrangeira. A hipótese está inserida na expressão “transnacionalidade” e também implica na 

majorante do artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, porque envolve dois ou mais países. 

 

 

3.2 Competência para processar e julgar o tráfico transnacional  

 

Estabelecendo um contraponto entre jurisdição e competência, a primeira pode ser 

considerada como o poder que o estado tem para decidir sobre o conflito, por meio do judiciário, 

enquanto a competência tem como característica ser uma parcela da jurisdição, ou seja, todos 

os juízes são revestidos de jurisdição, entretanto, cada um tem uma parcela dela, que pode assim 

ser considerada como competência. 

O tráfico de drogas, seja ele nacional ou transnacional, como qualquer crime tipificado, 

está sujeito ao poder punitivo estatal e, consequentemente, submete-se à jurisdição para a 

fixação das penas aplicáveis. Dentro desse contexto, porém, a competência não é única. 

A competência residual da Justiça Estadual incide nos casos de tráfico interno, porque 

não há disposição especial em lei para o julgamento deles. O tráfico transnacional, porém, é de 

competência dos juízes federais, dados os elementos a seguir expostos. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 109, inciso 

V, afirma que compete aos juízes federais julgar “os crimes previstos em tratados ou convenção 

internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido 

no estrangeiro, ou reciprocamente”. 

Encontra-se, assim, parcial fundamento para o processamento do tráfico internacional 

na Justiça Federal de 1º Grau. Para Nefi Cordeiro,  

Ocorrendo, pois, um crime oriundo do direto internacional (ainda que como 
fonte remota), praticado à distância, será competente o foro federal. É o caso 
do tráfico com o exterior. O Brasil há décadas é signatário de tratados de 
controle e repressão aos entorpecentes (fonte do crime é de direito 
internacional) e ocorrendo parcela do crime em outro país afora o Brasil 
(crime à distância), haverá a categoria de crime internacional e competente 
será a Justiça Federal (CORDEIRO, 2000, p. 116) 

 

No mesmo sentido é a Súmula 522, do Supremo Tribunal Federal, quando dispõe que 

“salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência da justiça federal, 

compete à justiça dos estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”. 

O Brasil é signatário, por exemplo, da Convenção Única sobre Entorpecentes, firmada 

em Nova York, pela qual se propôs a utilizar meios para combater o Tráfico de Drogas, seja ele 

o interno ou o internacional. A convenção foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro 

pelo Decreto n. 54.216 de 27 de agosto de 1964, pelo que há fundamento no direito internacional 

a atrair a incidência do artigo 109, V, CRFB/88. 

O tráfico internacional, nos termos conceituais descritos no subcapítulo anterior, 

encontra perfeito fundamento nos dispositivos supramencionados para processamento na 

Justiça Federal, porque pressupõe a prática do crime à distância, preenchendo assim o duplo 

requisito constitucional.  

A antiga Lei de Drogas (n. 6.368/1976), em seu artigo 27, já dispunha, ainda que 

implicitamente, sobre a competência quanto aos crimes internacionais:  

O processo e julgamento do crime de tráfico com o exterior caberão à justiça 
estadual com a interveniência do Ministério Público respectivo, se o lugar em 
que tiver praticado for município que não seja sede de vara da Justiça Federal, 
com recurso para o Tribunal Federal de Recursos 

 

Para Nefi Cordeiro (2000, p.117), o disposto nesse artigo era a aceitação de que o 

crime internacional de tráfico é de competência Federal, por se tratar de uma hipótese de 

competência delegada da Justiça Federal à Justiça Estadual, apenas nos locais em que não 

houvesse sede daquela. 
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Por outro lado, tais disposições não abarcam todas as hipóteses de tráfico 

transnacional, o que é previsível, devido à data de edição deles: contemporâneos à conceituação 

exclusiva como tráfico internacional e anteriores à inserção do conceito de tráfico transnacional 

no ordenamento jurídico pela Lei 11.343/2006. 

Essa nova lei, porém, com perspicácia, trouxe em seu bojo o artigo 70, que veio para 

não deixar dúvidas quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de 

tráfico transnacional de entorpecentes. Em sua redação está explícito que “O processo e o 

julgamento dos crimes previsto nos art. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito 

transnacional, são da competência da Justiça Federal.”. 

A partir de então não remanescem dúvidas quanto à competência para processamento 

e julgamento do delito de tráfico transnacional, por expressa previsão legal. 

Por fim, importante destacar que a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, 

ainda que sua prática apresente qualquer indício de transnacionalidade, incidirá na hipótese da 

competência residual da Justiça Estadual, porque não há qualquer norma especial que determine 

sua competência. Sendo mais específico ainda, o “delito” será processado e julgado no Juizado 

Especial Criminal, dado seu ínfimo potencial ofensivo (artigo 2º, da Lei 10.259/2001). 

Conforme já mencionado, a conduta de tráfico de drogas não se confunde com a 

conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, a Lei 11.343/2009, em seu artigo 70, é 

expressa em afirmar que somente há a incidência de transnacionalidade nos tipos penais 

descritos do artigo 33 ao 37 desse diploma, o que não inclui a figura do usuário de drogas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Há séculos o Estado brasileiro se preocupa com o controle das drogas. Sucessivas 

alterações legislativas buscaram criar sistemas integrados para a repreensão do tráfico de 

drogas. Condutas que se mostraram perniciosas ao meio social foram sendo tipificadas para 

que, no exercício do ius puniendi, o Estado pudesse controlar a prática delitiva. A repulsa estatal 

ao tráfico de drogas é tamanha, que a prática delitiva é considerada conduta equiparada a 

hedionda, com exceção, é claro, do tráfico privilegiado. 

Há diversas condutas previstas ao longo do artigo 33 da Lei de Drogas. Trata-se de um 

crime de múltiplas condutas e a prática de qualquer delas isoladamente ou de mais de uma delas 

em um mesmo contexto fático dá ensejo à persecução penal.  

A conduta de consumir drogas em si é atípica porque o autoflagelo não é punível no 

ordenamento jurídico brasileiro, como é o caso da tentativa de suicídio, mas adquirir ou portar 
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drogas para uso próprio é punível pelo Estado no artigo 28 da Lei de Drogas, porque sai da 

esfera íntima do agente e atinge a coletividade quando esse agente compra de alguém a droga, 

circula com ela na rua, etc., enfim, quando permite que o entorpecente esteja em sociedade. 

Com sapiência, o legislador não pune a prática com penas privativas de liberdade, mas com 

medidas educativas. 

As condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas podem ser praticadas em um 

contexto transnacional. O reconhecimento da trasnacionalidade do delito implica não só no 

direcionamento da competência, como também na incidência de uma causa de aumento de pena 

na terceira fase de sua dosimetria (artigo 40, I, da Lei 11.343/2006). 

Tal qual as diversas normas para repressão do tráfico no Brasil, a conceituação do tráfico 

transnacional de drogas também evoluiu ao longo dos anos. Trata-se de conduta, quando vista 

em sua completude, punível apenas após o advento da Lei 11.343/2006, já que antes eram 

punidas apenas as condutas de importar e exportar.  

O processamento e julgamento desse ilícito transnacional é de competência da Justiça 

Federal de 1º Grau, por expressa previsão legal, e pode-se concluir que caracterizar-se-á o 

tráfico transnacional de drogas não só exclusivamente quando houve ingerência do autor do 

fato sobre a transposição de fronteiras, mas também quando a droga não foi produzida no Brasil, 

mas aqui é comercializada por agente que conhece essa condição; quando a droga foi produzida 

no Brasil e tem como destino o exterior; enfim, sempre que a natureza, a procedência da 

substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a 

transnacionalidade do delito. 

Máxima do processo penal, porém, é o princípio do in dubio pro reo, ante o que todas 

essas circunstâncias supramencionadas devem ser comprovadas pela acusação para ensejar a 

efetiva condenação por tráfico transnacional de drogas. 
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