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O TRÁFICO DE DROGAS, SEU CONTROLE E A LEI 11.343/06 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a necessidade de delimitação de 

quantidade de drogas na lei bem como seu impacto, buscando encontrar os 

mecanismos de controle mais eficazes e menos seletivos. Explorar a evolução 

histórica da politica de drogas no Brasil e como e quais são os parâmetros utilizados 

pelo Poder Judiciário na configuração do crime de tráfico de drogas. Os métodos de 

abordagem serão dedutivo, histórico e comparativo com a legislação nacional e 

internacional. Espera-se que os resultados obtidos possam futuramente trazer 

modificações relevantes com relação à legislação antidrogas. 

Palavras-chave: drogas, lei 11.343/06, usuários, dependentes, traficante, 

delimitação. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o advento da lei 11.343/06 o legislador buscou instituir de um lado, a 

reinserção social de usuários de drogas e, por outro lado, uma maior repressão ao 

traficante. O artigo 28, § 2º elenca alguns elementos que deverão ser analisados 

pelo juiz para diferenciação entre usuários e traficantes, dentre eles estão as 

circunstâncias sociais e pessoais do agente. Assim, algumas pessoas estarão mais 

propensas a enquadrarem-se no tipo penal, principalmente os mais pobres e de 

baixa escolaridade, que de acordo com os números em estáticas da policia civil são 

a maioria presa pelo crime de tráfico de drogas. Essas pessoas por muitas vezes 

não tiveram acesso à educação ou a uma boa estrutura familiar e normalmente 

trabalham informalmente. Neste sentido há uma captura seletiva pela policia e pelo 

magistrado, parece-nos que o que ocorre é mais uma forma de “prisão social”, ou 

seja, a criminalização da pobreza. Por outro lado, embora exista uma série de 

previsões na lei com relação à politicas públicas para o usuário, poucas são 

colocadas em prática. Faltam clínicas especializadas na recuperação dessas 

pessoas e as poucas existentes são clínicas pagas. 

Neste sentido, este estudo pretende indagar a necessidade de delimitação de 

quantidade de drogas na lei e em que medida os critérios usados pelo Poder 

Judiciário têm causado divergências e consequências aos destinatários da lei. 



Deverá ser explorada a evolução histórica da política de drogas no Brasil, 

qual o modelo adotado por outros países e como é sua legislação a respeito do 

assunto, a forma como a jurisprudência tem abordado o tráfico de drogas no Brasil e 

as possíveis modificações na lei, bem como seu impacto. 

 

  OBJETIVOS 

Analisar possibilidade de delimitação de quantidade de drogas na lei como 

forma mais efetiva de combate ao tráfico de drogas e quais as medidas necessárias 

à aplicação de justiça distributiva com relação ao assunto. 

Indagar a necessidade de delimitação de quantidade de drogas na lei e em 

que medida os critérios usados pelo Poder Judiciário têm causado divergências e 

consequências aos destinatários da lei. 

 

          MÉTODOS E MATERIAL 

           Neste estudo, tem sido adotado o método de pesquisa bibliográfica, que 

consiste basicamente na recuperação de dados impressos ou de arquivos 

eletrônicos, encontrados em livros, artigos científicos, como também em bibliotecas 

físicas, virtuais (no caso da Internet), acesso on-line direto à literatura científica. Os 

dados coletados por meio do exame dos materiais supramencionados estão sendo 

analisados sob o método dedutivo, que parte da compreensão da regra geral para 

então compreender os casos específicos. 

          RESULTADOS PRELIMINARES 

           Com o desenvolvimento do projeto percebeu-se que no Brasil até a década 

de 70, mais ou menos, a legislação preocupava-se apenas com a repressão, não se 

falando em qualquer tipo de prevenção. O que começou a mudar a partir da lei 

6.368/76, que passou a tratar da prevenção e da redução dos danos sociais e à 

saúde, portanto, de forma muito timida, sempre tratando de forma genérica. Ao 

analisar o contexto histórico é possivel observar que a grande preocupação das 

autoridades com relação às drogas não se pauta na proteção à saude do 

usuário/dependente, mas principalmente na repressão. Os estudos levaram a 

concluir, até então, que a politica de drogas no Brasil tem se mostrado ineficiente, 

tendo em vista que o Brasil ocupa o 4º lugar como país que mais encarcera pessoas 

em todo o mundo. Não é possível admitir que o Estado use a prisão como forma de 



controle das drogas, haja vista que assim estaríamos falando em uma série de 

desrespeito aos princípios constitucionais. É importante observar que a politica 

repressora não tem se mostrado eficaz no controle das drogas. Há um 

conservadorismo muito grande em relação à politica de drogas no Brasil, o que tem 

contribuído para o aumento do estigma social, pois a sociedade tem uma percepção 

errada sobre o tema. Embora a vontade do legislador com a promulgação da lei 

fosse a não associação do uso de drogas com a “demonização politica e social” na 

prática não é assim que acontece, pois negros e pobres são presos mesmo quando 

portam pequenas quantidades, o mesmo não ocorre com pessoas da classe média 

ou alta. A possibilidade de delimitação de drogas na lei se mostra como um marco 

inicial de uma mudança na politica de drogas no Brasil que ainda carece de grandes 

avanços, pois não é admissível ver o julgador basear a condenação de alguém 

apenas em critério subjetivos, é urgente a fixação de critério objetivo, tal como o da 

delimitação de quantidade de drogas na lei.  
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