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Lei de Drogas.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender,

distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer,

ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou

qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou

transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil

e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Ato preparatório do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Balança de precisão (? – TJSP)



Lei de Drogas.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,

caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre

quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36

desta Lei.

Crime plurissubjetivo – mera reunião ocasional (? – associarem-se

indica pacto de ajuste de vontades).



Lei de Drogas.

- Crime formal – consuma-se com a mera união dos envolvidos.

- Art. 33 e art. 35 – concurso material – reiteradas decisões no STF.

- Tentativa não é possível.



Lei de Drogas.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes

previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500

(mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.

Crime autônomo (lei anterior seria partícipe no art. 33).

Deve ser financiador contumaz (habitual) – art. 40, VII.

Tentativa inadmissível.



Lei de Drogas.

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou

associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos

arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300

(trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

Informante colaborador (de grupo/org ou assoc). Ex. policial (não faz

parte do grupo/org/assoc).

Tentativa inadmissível.



Lei de Drogas.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que

delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50

(cinqüenta) a 200 (duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho

Federal da categoria profissional a que pertença o agente.



Lei de Drogas.

Prescrever = receitar

Ministrar = inocular, introduzir.

Se for dolosa a conduta = crime de tráfico.

Crime culposo, mas não um tipo aberto.

Crime próprio – médico, dentista, farmacêutico ou enfermeiro.



Lei de Drogas.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de

drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão

do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-

la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e

pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas

cumulativamente com as demais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e

de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo

referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de

passageiros.



Lei de Drogas.

Bem jurídico protegido: segurança no espaço aéreo e aquático.

Para que haja o crime, deve o agente conduzir a aeronave ou

embarcação de forma anormal, expondo a perigo a incolumidade de

outrem. Se for veículo automotor em via pública, o crime é o do art.

306 do CTB.

Tentativa inadmissível.



Lei de Drogas.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são

aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido

e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do

delito;

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no

desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou

vigilância;



Lei de Drogas.

Art. 40. (...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de

estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de

entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou

beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se

realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços

de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de

unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Enumeração taxativa.



Lei de Drogas.

Art. 40. (...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça,

emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação

difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes

e o Distrito Federal;

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a

quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a

capacidade de entendimento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.


