
A valoração negativa, pela autoridade judiciária, durante a 
dosimetria da pena, em razão de ser o agente usuário de substâncias 
entorpecentes, viola a política sobre drogas instituída pela Lei n. 
11.343/06 que aduz:

“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.”

 E ainda:

“Art. 3º. O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, 
organizar e coordenar as atividades relacionadas 
com:
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A condição de usuário de substâncias entorpecentes não 
poderá ser utilizada para valorar negativamente a dosimetria da 
pena na primeira fase de sua fixação.
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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. 

Art. 4º. São princípios do Sisnad:

I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa 
humana, especialmente quanto à sua autonomia e 
à sua liberdade;

Art. 19. As atividades de prevenção do uso indevido 
de drogas devem observar os seguintes princípios e 
diretrizes:

[…]

II - a adoção de conceitos objetivos e de 
fundamentação científica como forma de orientar 
as ações dos serviços públicos comunitários e 
privados e de evitar preconceitos e estigmatização 
das pessoas e dos serviços que as atendam;

Desse modo, verifica-se que a referida lei busca a não 
estigmatização do usuário de drogas, visando, pelo contrário, à sua 
reinserção social.

No que se refere à conduta social, segundo a melhor doutrina, 
trata-se de circunstância que pode ser conceituada como “o papel do 
réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da 
escola, da vizinhança etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa 
que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior 
ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas 
ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. 
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Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por 
lesões corporais graves, merece pena maior à mínima, por exemplo” 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Geral: arts. 
1º a 120 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Ainda sobre a conduta social, o Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás vem assim decidindo:

ROUBO MAJORADO. PROVA. O reconhecimento 
fotográfico pode ser valorado em conjunto com 
outros elementos probatórios, que o reforcem, para 
o fim de convencimento quanto ao fato criminoso. 
DOSIMETRIA DA PENA. A dosimetria da pena deve 
ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 
68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao 
juiz aumentar a pena de forma sempre fundamentada 
e apenas quando identificar dados que extrapolem 
as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 
CULPABILIDADE. A existência de imputabilidade, 
de consciência da ilicitude e de exigibilidade de 
conduta diversa não é argumento idôneo a justificar 
a exasperação da reprimenda na primeira etapa da 
dosimetria. Isso porque tais elementos dizem respeito 
à culpabilidade em sentido estrito – parte integrante 
da estrutura do crime, em sua concepção tripartida –, e 
não à culpabilidade em sentido lato, assim entendida 
como a maior ou menor reprovabilidade do agente 
pela conduta delituosa praticada. ANTECEDENTES. 
Não é possível considerar a condenação transitada 
em julgado, correspondente a fato posterior ao 
narrado na denúncia, para valorar negativamente 
antecedentes, conduta social ou personalidade do 
agente. CONDUTA SOCIAL. Afirmativa de que seria 
usuário de drogas, por si só, não se revela suficiente 
para valorar negativamente a conduta social de 
maneira a justificar a imposição de pena reclusiva 
mais severa. MOTIVOS. A obtenção de ganho fácil 
é inerente ao crime de roubo. CIRCUNSTÂNCIAS. 
Surpreender a vítima, não desborda dos limites ínsitos 
à espécie delitiva (roubo). CONSEQUÊNCIAS. Podem 
ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado 
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Fundamentação Fática

pelo roubo for excessivo e ficar demonstrado nos 
autos. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE 
PROVIDOS. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 160048-
31.2014.8.09.0093, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA 
SILVA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 
15/05/2018, DJe 2546 de 16/07/2018)

Diante disso, verifica-se que valorar negativamente a conduta 
social unicamente por ser o acusado usuário de substâncias 
entorpecentes consiste em medida que extrapola o limite da 
discricionariedade conferido à autoridade julgadora.

Trata-se de hipótese de verdadeira penalização da doença, 
medida extremamente seletiva e que torna a recuperação do usuário 
algo praticamente intangível.

Vale dizer, ademais, que o aumento da pena em razão de referida 
circunstância viola frontalmente a dignidade da pessoa humana, 
considerada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 
(art. 1º, inciso III, da CF/88), sendo certo que o ser humano possui 
o direito de se autodeterminar como bem quiser, ainda que para os 
parâmetros morais de terceiros, a conduta seja reprovável.

A medida combatida é tão ilógica que nem mesmo o legislador 
determinou a aplicação de pena privativa de liberdade em razão da 
prática do delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Assim, a 
fixação de uma sanção maior simplesmente porque o agente faz uso 
de substâncias entorpecentes consiste em desvirtuar o próprio teor 
do previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e inserir na conduta social 
do artigo 59 do Código Penal a fixação de pena privativa de liberdade 
já abolida pela lei penal incriminadora.

Ainda hoje é muito comum os juízes, em suas sentenças, 
aumentarem a pena-base dos assistidos somente porque estes 
afirmaram em audiência que faziam uso de substâncias entorpecentes 
na época dos fatos, valorando a conduta social negativamente em 
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Sugestão de Operacionalização

razão da dependência de drogas. Além disso, constata-se no dia a 
dia da atuação criminal que os delitos de natureza patrimonial são 
de maior incidência e grande parte deles são cometidos justamente 
por pessoas que sofrem as consequências avassaladoras do uso 
incontrolável de substâncias entorpecentes, de modo que o aumento 
das penas em razão de referida circunstância configura verdadeira 
punição da enfermidade vivenciada pelos assistidos.

Verificado o aumento da pena-base com fundamento no fato 
de que o réu é usuário de drogas, é recomendável que o membro 
apresente o recurso cabível.
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