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RESUMO 
 
 
O trabalho abordará o debate acerca da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 
11.343/06, alvo de controle de constitucionalidade por via de exceção conforme o 
Recurso Extraordinário 635.659. Para tanto, será realizada uma conceituação 
histórica da legislação penal no Brasil. Com isso, será analisado, em paralelo, a 
inserção do modelo de direito penal do inimigo no sistema penal brasileiro diante da 
política de drogas. Após isso, serão abordadas algumas alterações legais que a Lei 
11.343/06 trouxeram, bem como os impactos sistemáticos dessa nova legislação no 
mundo fático. Parte-se, então, para a análise de caso do processo originário do 
Recurso Extraordinário 635.659, evidenciando diversos desrespeitos ao sistema de 
garantias do Estado constitucional brasileiro, evidenciando a existência de um 
indivíduo sem direitos diante da política de drogas. Por fim, é realizada uma síntese 
dos argumentos das teses dos votos proferidos nesse recurso no sentido de declarar 
a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, diante da desproporcionalidade 
de seu tipo frente às garantias da vida privada e da individualidade.  
 
 
Palavras-chave: 1. Inconstitucionalidade das leis. 2. Direito penal. 3. Entorpecente. 

4. Criminologia. 5. Tráfico de drogas. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The paper will address the debate about the unconstitutionality of article 28 of Law 
11.343 / 06, the object of constitutionality control by way of exception under 
Extraordinary Appeal 635,659. To do so, a historical conceptualization of criminal law 
in Brazil will be carried out. With this, parallel analysis of the insertion of the model of 
criminal law of the enemy in the Brazilian penal system in the face of drug policy will 
be analyzed. After this, we will discuss some legal changes that Law 11.343 / 06 
brought, as well as the systematic impacts of this new legislation in the factual world. 
The case of the process originating from Extraordinary Appeal 635,659 is then 
presented, evidencing various violations of the system of guarantees of the Brazilian 
constitutional State, evidencing the existence of an individual with no rights in the face 
of drug policy. Finally, a summary of the arguments of the theses of the votes cast in 
this appeal is made to declare the unconstitutionality of article 28 of the Drug Law, 
given the disproportionality of its type in relation to the guarantees of private life and 
individuality. 
  
 
Keywords: 1. Unconstitutionality of laws. 2. Criminal law. 3. Narcotic. 4. Criminology. 

5. Drug trafficking. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa abordar a Lei de Drogas (Lei 11.343/06) vigente 

no Brasil e a latente inconstitucionalidade de seu art. 28. Para isso delineia um 

histórico do proibicionismo pátrio até a elaboração da presente Lei de Drogas, 

observando as diferentes legislações, bem como os momentos políticos que 

moldaram a política de drogas atual. 

Adiante disso, será abordada uma aproximação do sistema penal 

brasileiro nesse tema, com um sistema persecutório, que, no combate às drogas, 

se afasta da ideia do direito penal “garantista” observado por ZAFFARONI e 

adquire características inquisitoriais voltadas para a condenação dos indivíduos.  

Com isso, observa-se uma aproximação desse sistema com o direito 

penal do inimigo abordado por esse autor, com base na teoria do Direito 

Romano, na teoria desenvolvida por CARL SHIMITT, bem como por GÜNTHER 

JAKOBS.  

Segundo ZAFFARONI, esse conceito se legitimaria quando o Estado 

constitucional adotasse medidas de um Estado de Polícia, com tendências de 

um Estado absoluto. Nessa linha, o sistema penal passaria a agir conforme um 

estado de exceção, no qual, as garantias individuais e processuais dos 

indivíduos seriam afastadas, tais como a intimidade, o devido processo penal e 

a presunção de não culpabilidade. 

Aborda-se, portanto, algumas características da política de drogas atual, 

como um modelo discricionário e seletivo. Observa-se, também, a própria 

tipicidade do artigo 28 da Lei de Drogas, como sendo um tipo penal em branco 

e de perigo abstrato. Com isso, avalia-se a aproximação da política de drogas 

nacional com uma ideia de políticas emergenciais, em caráter de exceção. 

Com isso, abre-se espaço para a percepção de indivíduos não garantidos 

pelo sistema penal que, diante desse, seriam não-cidadãos, se aproximando 

com a ideia do inimigo trabalhada pelos autores citados. Diante disso, passa-se 

para uma análise teórica da inserção desse modelo no sistema penal brasileiro, 

com base na proposição de SALO DE CARVALHO. 

Seguido a isso, realiza-se uma abordagem empírica do processo 

originário do Recurso Extraordinário 635.659 e todas as violações presentes no 

processo, realizando um paralelo com as teorias debatidas acima. 
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Por fim, serão analisados os três votos já proferidos nesse recurso, sendo 

dos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luis Barroso. A saber, todos os 

três votaram pela inconstitucionalidade material do referido artigo 28 da Lei de 

Drogas. Um dos pontos de convergência das teses desses Ministros foi a 

inconstitucionalidade por desproporcionalidade do tipo penal previsto no artigo 

por violar as garantias individuais da intimidade e da vida privada, bem como da 

saúde individual, para, com essa política, justificar, na teoria, a saúde pública. 

Portanto, ao longo desse trabalho serão analisadas as algumas 

características do sistema penal brasil e a possível percepção de um inimigo 

nessa política de guerra às drogas. Para tanto, foi desenvolvida uma abordagem 

teórica em paralelo com as teorias debatidas acima, bem como um estudo de 

caso do processo originário do debate que acontece no STF pela possível 

descriminalização do uso e do porte de drogas. Nesse processo, bem como nos 

votos, foram traçados paralelos demonstrativos que podem indicar a 

aproximação do sistema penal brasileiro com um sistema persecutório diante da 

presença de um Estado de Polícia com vieses absolutistas, no qual se 

demonstram severas violações à direitos individuais e processuais diante de 

indivíduos selecionados, os quais se aproximam da ideia de inimigo.  
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1 A LEI 11.343/06: A CONCEITUAÇÃO HISTÓRICA, O DIREITO PENAL 

DO INIMIGO E AS ALTERAÇÕES SITEMÁTICAS DA NOVA LEI 

Neste capítulo, será analisado, primeiramente, a progressão da política 

de drogas e sua inserção no Brasil. Para isso, no primeiro ponto, é observada a 

cronologia da legislação penal referente a substâncias ilícitas até sua adaptação 

ao modelo atual. 

Em seguida, realiza-se um paralelo da inserção do conceito de inimigo na 

política de drogas vigente no Brasil, como alvo de um sistema penal não 

garantista com base em uma política emergencial discricionária e seletiva, 

proposta por um Estado de Polícia, com vieses absolutistas. 

Diante disso, foram abordadas algumas alterações sistemáticas 

propostas pela nova legislação de drogas (2006), bem como alguns impactos no 

mundo fático. Analisa-se a proposta do legislador frente o usuário perante a 

adoção de um sistema médico-jurídico, deixando de prever penas privativas de 

liberdades. Por outro lado, observam-se alguns reflexos fáticos dessas 

alterações, com base nas propostas da inserção de ideia do inimigo no direito 

penal brasileiro. 

1.1 A HISTÓRIA DA LEI DE DROGAS NO BRASIL 

A criminalização do uso e comércio de substâncias entorpecentes se deu, 

no Brasil, quando contemplada as Ordenações Filipinas1, em seu livro V, título 

89 previa o seguinte: 

nenhuma pessoa tenha em sua casa para vender rosalgar 
branco, nem vermelho, nem amarelo, nem solimão, nem 
escamonéa, nem ópio, salvo se for boticário examinado e que 
tenha licença para ter botica, e usar do ofício. 
(PORTUGAL,1603) 

 Esse texto foi vigente até 1830 quando sancionado o Código Penal do 

Império que, tal como as Ordenações do Império, não legislavam vastamente 

sobre o tema, o que abria espaço regulamentações municipais, como a 

propositura da Câmara do Rio de Janeiro na sessão de 4 de outubro 18302 (RIO 

DE JANEIRO, 1830), que proibia a venda e o uso do Pito do Pango, cachimbo 

                                                             
1 Acesso Disponível em> <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733> 
2 Acesso Disponível em: https://growroom.net/download/livros/maconha_coletanea_01.pdf 
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utilizado para fumar a maconha, prevendo multa ao vendedor e 3 (três) dias de 

prisão para as demais pessoas e os escravos que o utilizassem, uma ótica 

oposta dos dias de hoje.   

 Em sequência, o Código Penal da República, em 18903 (BRASIL, 1890), 

trazia em seu art. 159 a proibição do comércio de substâncias venenosas, como 

se vê: 

Art. 159. Expor a venda, ou ministrar, substancias venenosas, 
sem legitima autorização e sem as formalidades prescriptas nos 
regulamentos sanitários: 

Pena - de multa de 200$ a 500$000. (BRASIL, 1890) 

 Entretanto, este códex ainda não regulava diretamente o comércio de 

drogas, o que só veio a ocorrer com o Decreto 11.481 de 10 de fevereiro de 

1915. Este decreto dava início à uma sistematização legal determinando o 

cumprimento da Convenção firmada na Conferência Internacional do Ópio 

realizada em Haia em 1912 (HAIA, 1912), da qual o Brasil foi signatário.4 

 Conforme defende Salo de Carvalho, apenas em 1932 com a 

Consolidação das Leis Penais, ocorreu uma densificação e complexificação das 

condutas contra a saúde pública (CARVALHO, 2016, p. 47). Houve uma 

alteração no caput do art. 159 do Código de 1890, sendo acrescentados doze 

parágrafos. Salienta o autor que em matéria sancionatória, à pena de multa 

desde aqui prevista, é acrescida a prisão celular. 

 Assim começa a se delinear o novo modelo repressivo a ser 

implementado no Brasil. A pluralidade das condutas típicas previstas, tais como 

hoje, e previsão de penas privativas de liberdade se impulsionam com a 

publicação dos Decretos 780/36 e 2.953/38. A ilicitude da posse se deu em 1932 

(Decreto 20.930) e o consumo em si foi criminalizado em 1938 com o Decreto – 

Lei 891 de 25/11/1938.  

 Entretanto, afirma Salo de Carvalho que, somente com a publicação do 

Código Penal de 1940 que se é lícito afirmar o surgimento de uma “política 

proibicionista sistematizada” (Idem. p. 49). A partir de então, as regulamentações 

                                                             
3 Acesso Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm> Último 
acesso em: 30/06/2018 
4 Disponível em: https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5825-A-evolucao-historica-da-politica-
criminal-e-da-legislacao-brasileira-sobre-drogas. Acesso em 08/06/2018  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5825-A-evolucao-historica-da-politica-criminal-e-da-legislacao-brasileira-sobre-drogas
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5825-A-evolucao-historica-da-politica-criminal-e-da-legislacao-brasileira-sobre-drogas
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esparsas, apenas prevendo episódios casuísticos, a regulamentação passa a 

ser estruturada em uma política de controle das drogas.  

 Assim, surgem sistemas punitivos autônomos que apresentam uma 

sintonia complexa. Os modelos criados passaram a prever situações 

específicas, bem como com aparatos de criminalização primária e secundária 

dos atos, com independência de outros delitos. 

 Ou seja, o Brasil foi imerso em um sistema repressivo desde a publicação 

dos Decretos 780/36 e 2.953/38, identificadas como as leis criminalizadoras, 

bem como a inserção do pais no modelo internacional de controle que se 

propagava com o Decreto – Lei 891/38, sendo este resultado da Convenção de 

Genebra de 1936, e legisla sobre a produção, o tráfico e o consumo, proibindo 

uma série de substâncias consideradas entorpecentes.5 Segundo o professor 

Luis Carlos Valois, definiu esta convenção como a “certidão de batismo 

internacional do tráfico ilícito”(VALOIS, 2017. p.174), eis que nasce a figura do 

traficante internacional carregando toda a carga da demonização criada à época, 

conforme é ainda hoje. 

 Repare que, em 1º de outubro de 1937, os Estados Unidos publicaram o 

Marijuana Tax Act, que, como bem aponta Mark Thornton (THORNTON, 2018. 

p. 114), teve influência direta de Harry Ansliger, não apenas em sua publicação, 

mas em praticamente todos os artigos populares publicados até sua vigência. 

Com isso, o mundo deu uma guinada para o combate aos narcóticos e o Brasil 

não poderia ter escapado.  

Portanto, em 1940, com a publicação do Código Penal pelo Decreto – Lei 

2.848/40, o tema ganha um artigo próprio, veja:  

Art. 281. Importar ou exportar, vender ou expor à venda, 
fornecer, ainda que a título gratuito, transportar, trazer consigo, 
ter em depósito, guardar, ministrar ou, de qualquer maneira, 
entregar a consumo substância entorpecente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

                                                             
5Art. 33 do Decreto – Lei 891/38    Facilitar, instigar por atos ou por palavras, a aquisição, uso, emprego 
ou aplicação de qualquer substância entorpecente, ou, sem as formalidades prescritas nesta lei, vender, 
ministrar, dar, deter, guardar, transportar, enviar, trocar, sonegar, consumir substâncias compreendidas 
no art. 1º ou plantar, cultivar, colher as plantas mencionadas no art. 2º, ou de qualquer modo 
proporcionar a aquisição, uso ou aplicação dessas substâncias - penas: um a cinco anos de prisão celular 
e multa de 1:000$000 a 5:000$000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/1937-1946/Del0891.htm; Acesso em: 09/06/18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0891.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0891.htm
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Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de dois a dez 
contos de réis. (BRASIL, 1940) 

Perceba que a redação dada aqui é muito similar à do art. 33 da Lei 

11.343/06 e muito diferente de todos os textos publicados antes, se relacionando 

com o comércio clandestino e a facilitação de uso de entorpecentes.  

 Essa legislação sofreu sua primeira alteração com o Decreto – Lei 4.720 

que dispunha sobre o cultivo, além da publicação da Lei 4.451/64 para inserir a 

conduta de plantar, sendo alterado ainda pelo Decreto nº 385/68, responsável 

por uma alteração no caput e a inserção do parágrafo 3º.  

Assim, pela primeira vez no ordenamento jurídico nacional, houve a 

criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, impondo as mesmas 

penas ao crime do caput, vide: 

§ 3º As penas do parágrafo anterior são aplicadas àquele que:  

I - Instiga ou induz alguém a usar entorpecente;  

II - utilizar local, de que tem a propriedade, posse, administração 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 
a título gratuito, para uso ou guarda ilegal de entorpecente;  

III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso 
de substância entorpecente. (BRASIL, 1968) 

Aponta o Salo de Carvalho (2016. P. 51) que foi na década de 1950 que 

se teve início ao primeiro discurso relativamente coeso sobre a questão dos 

entorpecentes e a necessidade de seu controle repressivo. O autor, ao 

mencionar Rosa del Olmo, lembra que até essa década o principal entorpecente 

consumido internacionalmente era o ópio que, como lembra Mark Thornton para 

o contexto dos EUA, , “O uso de ópio era difundido pelos chineses que imigravam 

com a construção de ferrovias e usavam ópio para uma variedade de propósitos 

medicinais e recreativos” (1991. p. 107) 

Com isso, baseado na obra de Rosa del Olmo, afirma Salo de Carvalho 

que “(d)eriva desta concepção, segundo a criminóloga, discurso oficial que pode 

ser denominado de discurso ético-jurídico, o qual, não obstante potencializar leis 

penais repressivas, criava o estereótipo moral do consumidor.” (2016. p. 51) 

Portanto, é possível extrair dessa análise que desde suas bases 

históricas, a legislação criminalizadora se revela, além de moralizadora, 
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marginalizadora, por ser voltada à grupos específicos como parte de um 

comportamento desviante a ser reprimido com todo o aparato penal, passando 

a prever no Brasil, a partir de então, a pena privativa de liberdade do usuário, em 

condições iguais ao do traficante o que, embora não equipare as condutas, 

iguala a reprovabilidade imposta sobre ambas.  

Entretanto, o advento nacional no modelo bélico repressor adotado hoje 

e o ingresso definitivo do Brasil no modelo internacional de guerra às drogas se 

dará apenas com a imersão da Ditadura Militar, com a aprovação e promulgação 

da Convenção Única sobre Entorpecente com o Decreto 54.216/64 aprovado 

pelo General Castello Branco.  

Conforme já apontado, a inserção do uso como crime se deu com o 

Decreto – Lei 385/68, contrariou a orientação internacional e rompeu com o 

discurso da diferenciação. Mais adiante, o advento da Lei 5.726/71 marca a 

descodificação da matéria, que deixa de ser prevista pelo Código Penal para ser 

regulada por lei própria.  

Entretanto, esta lei, apesar de redefinir as hipóteses criminalizadoras e 

alterar o rito processual, inova em técnicas de repressão. Além disso, não se 

observa a real distinção entre usuário e traficante, mesmo não considerando o 

dependente como criminoso, teoricamente baseado no discurso médico-jurídico 

propagado na década de 1960. Isso porque, para ambos eram impostas penas 

privativas de liberdade na medida de 1 a 6 anos, sem distinção. 

Mesmo com a edição da Lei 6.368/76 em substituição da lei anterior, 

vigorava criminalização plena do usuário, conforme seu artigo 12: 

 Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer 
ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a consumo substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar;  (Vide Lei 
nº 7.960, de 1989) 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento 
de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

(...) 

§ 2º Nas mesmas penas incorre, ainda, quem: 
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I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou 
substância que determine dependência física ou psíquica; 

II - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, 
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de 
entorpecente ou de substância que determine dependência 
fisica ou psíquica. 

III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso 
indevido ou o   tráfico ilícito de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica.(BRASIL, 76) 

Fica evidente que, apesar da uma distinção material entre ambos os 

sujeitos, o poder do aparato repressor não transparecia qualquer distinção 

jurídica, o que só veio a ser observado com a edição da Lei 11.343/06, a qual, 

contraditoriamente, segundo Salo de Carvalho, alcançou o ápice do modelo 

repressivo. 

A Nova Lei de Drogas, ao mesmo tempo, reduziu as penalidades para o 

usuário, porém, agravou em muito as penas impostas aos traficantes, conforme 

a redação de seu art. 28 c/c art. 33: 

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. 

Art. 28.  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 às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo. (BRASIL, 2006) 

Diante disso, observa-se, por um lado, a despenalização do porte e do 

uso de drogas ao passo que, por outro lado, as penas previstas para o crime de 

tráfico de drogas foi majorada severamente, se aproximando de alguns crimes 
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considerados graves, como homicídio e estupro. Isso demonstra uma 

dissonância na política de drogas proposta pela nova lei, o que pode resultar nos 

resultados desproporcionais que serão analisados adiante.  

 

1.2 O DIREITO PENAL DO INIMIGO 

Primeiramente, cabe esclarecer, que, nesse tópico, será feita uma 

abordagem da aplicação do direito penal do inimigo segundo uma ótico do 

professor Raúl Zaffaroni. Aponta o autor, porém, que tal distinção se perpassa 

desde o Direito Romano e a noção de hostis, sendo o verdadeiro inimigo político 

(ZAFFARONI, 1940. p.21). Entretanto, ressalte-se que, contribuíram para a 

construção desse conceito na modernidade autores como, como Carl Schimitt e 

Günther Jakobs. 

Dito isso, Zaffaroni defende que a aplicação do conceito de direito penal 

do inimigo exige uma análise dinâmica do desenvolvimento do direito real, 

aprimorando a ideia estática contratualista proposta por Jakobs. Portanto, avalia 

a inserção desse conceito a partir de uma ideia de Estado de Polícia, 

amplamente presente nos Estados constitucionais de direito modernos, como 

legitimador dinâmico da presença do inimigo no direito penal. 

Diante disso, será brevemente abordada a conceituação dada pelo autor 

sobre a aplicação de fato da ideia de inimigo no direito penal, bem como o debate 

sobre sua inserção nos Estados modernos. Por essa análise, será aproximado 

esse conceito ao caso de drogas brasileiro, como será amplamente evidenciado, 

pela análise de caso do Recurso Extraordinário, bem como pela abordagem 

dada pelos Ministro do Supremo que já decidiram pela questão, uma 

aproximação dessa ideia quando se trata da política de drogas nacional.   

 

1.2.1 A ideia de inimigo segundo Zaffaroni  

Segundo ao autor, a essência do tratamento do indivíduo como inimigo 

seria a negação de sua condição como pessoa pelo direito. Ou seja, esse 

indivíduo é visto como um ente perigoso ou daninho (Idem. p. 18), passando, 

portanto, a ser vistos como “não-pessoa” ou não-cidadão de direitos. 
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 Por essa condição, portanto, o inimigo passa a ser privado de certos 

direitos fundamentais individuais, deixando de ser considerado como pessoa 

para o direto penal. A presença de um hostis no direito, por si só, é uma ofensa 

ao princípio do Estado constitucional, que, segundo o autor, aceita um 

tratamento diferenciado ao cidadão que só deveria ser conferido em casos de 

guerra na presença de um inimigo externo que, mesmo assim, tem seus direitos 

de cidadão assegurados pela Convenção de Genebra (1949). 

Desse modo, seria intolerável a presença de um ser perigoso dentro do 

Estado constitucional. Essa inserção de tratamento releva uma guerra sem 

guerra do Estado contra sua própria população, revelando a aproximação desse 

com uma Estado absoluto, no qual a exceção se perpetua.  

Diante disso, aborda que a essência desse tema se deu no direito romano, 

resgatado por Carl Schimitt que trabalhou o tema em sua teoria política. Afirma 

que, segundo Schimitt “o inimigo não é qualquer sujeito infrator, mas sim o outro, 

o estrangeiro”. Assim, tem-se como origem desse conceito, aquele indivíduo não 

pertencente à sociedade. Entretanto, Zaffaroni ressalta que no próprio direito 

romano surgiram subscrições que encaixavam qualquer indivíduo como sujeito 

à um exercício punitivo diferenciado pelo direito penal (Idem. p.21 e 22). 

Analisa, ainda, que a invocação de medidas emergenciais justificadoras 

de um Estado de exceção não são recentes. Limitando-se ao direito europeu pós 

Segunda Guerra, já se somavam, à época do livro, três décadas de sanção 

dessas leis na Europa, “tendo sido amplamente superadas pela legislação de 

segurança latino-americana”. (Idem. p.14) 

Segundo o autor, essa constatação se revela quando o direito penal, de 

garantias, antecipa as barreiras de punição por meio da imputação jurídica 

conforme critérios que são independentes da causalidade, como aponta o caso 

dos crimes de perigo abstrato (perigo sem perigo), das leis penais em branco, 

dentre outros fatores, que justifiquem uma perseguição de certos indivíduos 

apenas por seu comportamento perigoso presumido. 

Nesse ponto, cabe o paralelo com o art. 28 da Lei de Drogas, sendo, sem 

dúvidas, um crime de perigo abstrato, sem lesividade, e sendo uma norma penal 

em branco, que abre poderes ao Executivo regulamentar as drogas que são 

combatidas, revelando uma perseguição criminal personalizada diante dos 

usuários de determinadas drogas.  
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A própria propositura da ideia de “Guerra às Drogas” remonta essa ideia 

de Estado absoluto. Ressalte-se aqui, que é sabido não haver guerra alguma 

contra as drogas, conforme aponta Valois, essa guerra é contra o indivíduo. Essa 

serviu apenas de legitimador para, nesse caso específico, abrir um parêntese 

para a inserção de um Estado de exceção por toda a rede de influência norte-

americana.  

Nesse ponto, acertou o professor Valois ao afirmar que “em razão de as 

drogas serem um objeto, uma mercadoria, qualquer combate que se trave ao 

seu redor terá objetivos pessoais e, como vítimas, pessoas, pois drogas não 

andam, não falam nem têm desejos”. (VALOIS, ,2017) 

Assim, o que se observa, nesse contexto, é uma guerra declarada contra 

indivíduos específicos, ou seja, declarada contra o inimigo, que não deve ser 

visto como a droga. Esta serviu apenas de legitimador cômodo para a inserção 

desse modelo de guerra, sem guerra, travado no Brasil para perseguir 

determinado setor da sociedade.  O verdadeiro inimigo, portanto, são os 

indivíduos perseguidos por esse tipo penal que, como se verá adiante, causou 

resultado drásticos no sistema carcerário brasileiro. 

O presente trabalho também abordará, exaustivamente, tanto no curso do 

processo, como na análise dos votos no STF, a mitigação de diversos valores e 

garantias individuais e processuais que, pela análise realizada, insere esses 

indivíduos na lógica do Estado de exceção. Portanto, se demonstrará o 

tratamento diferenciado desses indivíduos frente à lógica de um direito penal 

que, segundo Zaffaroni, deveria sempre ser garantista. 

A proposição, aqui, não é de que a “guerra às drogas” no Brasil criou esse 

inimigo. Como se analisou, essa abordagem é histórica. Então, no presente 

trabalho, identificam-se os critérios desse tratamento diferenciado, além de 

relacionar a perseguição das drogas como mais uma fonte de perseguição ao 

inimigo.  

O que se observa, nesse aspecto, é o superpoder do Estado de Polícia, 

que sempre busca desenvolver-se como absoluto, em detrimento às garantias 

individuais. O avanço desse poder, por outro lado, deveria ser contido pelo direito 

penal, sendo a programação e treinamento de juristas e operadores para a 

contenção e redução desse poder punitivo. Dessa forma, o direito penal deve 
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caminhar sempre em direito ao Estado de Direito ideal, sendo, portanto, a ideia 

de um direito penal garantista, por si só, uma redundância. (Idem. p.170) 

A inversão da lógica da presunção do direito penal de garantias, conforme 

aborda Zaffaroni, deixando de cumprir a proposição realizada acima, legitima o 

tratamento de alguns como inimigos.  

Nessa linha, a supressão de garantias individuais e processuais, como a 

inversão do princípio da não-culpabilidade, além do desrespeito à autonomia 

individual (amplamente evidenciados nesse trabalho), demonstram uma 

aplicação do direito penal que foge à lógica garantista, abrindo espaço para o 

avanço do poder punitivo contra todos os cidadãos. Zaffaroni ressalta que esse 

avanço nunca é específico, sendo refletido em toda a população, como forma de 

conter um perigo abstrato em específico.  

Portanto, o que será trabalhado ao longo desse projeto, é a inserção 

dessa lógica de direito penal do inimigo quando se tratando de combate às 

drogas no Brasil. Para isso, vale lembrar que o porte para consumo individual, 

segundo a nova Lei, foi “despenalizado” e, mesmo assim, os delitos relacionados 

a isso refletem em aproximados 30% da população carcerária pátria, como 

aponta o Ministro Fachin em seu voto usando de dados do Infopen.  

De mesma forma, como será visto no voto do Ministro Gilmar Mendes, 

houve um aumento nas imputações pelo crime de tráfico, art. 33 da Lei de 

Drogas, mesmo diante de pequena quantidade e critérios que indicavam apena 

o uso, o que pode relevar uma rejeição no deslocamento desses inimigos para 

o sistema médico-jurídico conferido pela Lei de Drogas e a imputação desses 

indivíduos pelo uso de ilícitos no art. 28 de Lei. 

Além disso, observa-se, no caso brasileiro, uma discricionariedade 

conferida ao policial na imputação dos crimes de tráfico ou uso, bem como do 

magistrado de reverter essa condição. Conforme se verá ao longo do trabalho, 

essa discricionariedade e a rejeição do tratamento médico ao usuário, junto com 

essa ideia do inimigo, podem explicar o porquê do aumento exponencial da 

imputação do crime de tráfico, mesmo em caso de quantidade ínfimas, desde a 

promulgação da nova Lei para cá.   

A seletividade do sistema penal é um tópico bem discutido na doutrina 

pátria, bem como reconhecida pelos Ministros que já se manifestaram. 

Entretanto, pretende-se observar, aqui, a inserção desse indivíduo selecionado 
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no modelo de Estado de exceção, no qual, seria um não sujeito de direitos, mas 

apenas de repressão. Dessa forma, se observará, por diversas vezes, a inversão 

do direito penal “garantista” para uma lógica estritamente persecutória. 

Com isso, evidencia-se que, no caso da perseguição às drogas, no Brasil, 

os indivíduos selecionados por essa política discricionária, se adequam ao 

chamado de inimigo por Zaffaroni. Portanto, para estes, o direito penal trabalhará 

em um estado de exceção permanente, no qual, sua principal função será 

invertida para, ao invés de combater o Estado de Polícia, perseguir o indivíduo, 

se aproximando de uma lógica inquisitorial. 

Diante disso, a seguir se realizará um paralelo do debatido aqui com o 

modelo persecutório nacional, apontando suas convergências com esse Estado 

de Exceção proposto por Zaffaroni. 

1.2.2 O Direito Penal do inimigo e a “guerras às drogas” no Brasil 

Primeiramente, cabe salientar que, diante do conceito de inimigo, sendo 

um tratamento diferenciado ao indivíduo no qual, este, é percebido pelo sistema 

penal como um não-cidadão, não sendo sujeito de garantias. Além disso, a 

Estado apresenta-se como persecutório frente a este, afastando-se do Estado 

constitucional e aproximando-se do Estado de exceção.  

Conforme debatido acima, um dos preceitos identificadores da presença 

do Estado de exceção seria a adoção de medidas emergências. Para tanto, o 

legislador de valeria da edição de tipos penais de perigo abstrato, bem como de 

normas penais em branco. Diante disso, o alcance dessa medida emergencial 

se expandiria tanto na perseguição das condutas de perigo abstrato, abrindo um 

grande leque de possibilidades, e, com mesmo efeito, expande a perseguição 

do objeto, que posteriormente editado e listado pelo Poder Executivo, 

completando a norma em branco. 

Diante dessa mesma análise, o que se observa dos dois artigos 

criminalizadores da conduta (art. 28 e art. 33), é que ambos são, tanto crimes de 

perigo abstrato, quanto normas penais em branco. Isso evidencia a adoção de 

medidas emergenciais no combate às drogas, o que identifica um dos preceitos 

da presença, logo no tipo penal, do cunho de exceção do Estado no tratamento 

desse tema. 
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Com isso, afirma Valois em artigo publicado no IBCrim (VALOIS, 2016)6 

que, a própria tipicidade prevista nesses artigos serviria para tornar qualquer 

pessoa que se aproxime de alguma substância ilícita um potencial traficante, a 

medida em que a diferenciação de cada caso se dá para a destinação da droga, 

o que, na prática, é realizada pelo policial militar responsável pela apreensão, se 

tornando única testemunha em 91% (VALOIS. 2017. p. 457) dos casos 

analisados pelo autor. 

Com isso, as duas principais características da perseguição às drogas no 

Brasil se revelam como a discricionariedade e a seletividade, palavras-chave 

para o tratamento diferenciado dos indivíduos dentro de um Estado de exceção. 

Além disso, a principal crítica da adoção dessa política, atualmente, é o 

desrespeito à garantia da autonomia e da vida privada, bem como do princípio 

da presunção da inocência, invertendo a lógica de um direito penal garantista.  

Para o início desse tópico, é de suma relevância mencionar as palavras 

quando fala da seletividade do sistema penal, dotado de uma chamada 

discricionariedade, quase arbitrária, para perseguir e encarcerar apenas 

determinado setor da população.  

“Tem-se repetido o termo discricionariedade justamente por 

isso, porque a criminalização das drogas favorece a escolha de 
quem deve ser perseguido por quem detém o poder ou, na 
prática da rua, por que possui o distintivo naquela ocasião. Uma 
discricionariedade que chega às raias da arbitrariedade, mas 
com essa não se confunde, porque sabemos que as drogas são 
consumidas no alto escalão da camada social, como também 
são traficadas, e os lucros resultados do seu comércio são 
usufruídos principalmente pela elite, embora o sistema 
penitenciário fale por si só: lotado de pobres e miseráveis.  

Seria um poder arbitrário se o policial pudesse escolher entre 
entrar em uma mansão dos Jardins, em São Paulo, ou em um 
apartamento na Vieira Souto, no Rio de Janeiro, ao invés de em 
uma casa pobre, mas ele não pode. Ou ao menos não pode 
como entra nos barracos da periferia. 

A arbitrariedade está na capacidade de escolha arbitrária, o que 
o policial não tem. Há, portanto, uma discricionariedade, mas 
uma discricionariedade que se exerce entre a camada pobre da 
população.” (VALOIS, 2017, p. 326)  

 
                                                             
6 Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf Acesso em: 19 de junho 
de 2018 

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf
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Dessa análise, aponta, tanto a seletividade do sistema penal que tem, 

como ponta de lança o policial militar,  

O Autor afirma ainda, em artigo publicado no IBCCrim que, “como os que 

estão morrendo, encarcerados ou na guerra do dia a dia, não interessam ao 

Estado, este pode continuar fazendo de conta que se preocupa com o que 

chama problema das drogas, encarcerando”. (VALOIS, 2016. p.2) 

Portanto, como bem observa o professor, a política de drogas no Brasil 

é discricionária, optando por uma abordagem seletiva dos indivíduos “pobres e 

miseráveis”, a medida que, este, de nada importa para o Estado que, justifica 

sua perseguição segundo os preceitos de uma guerra, sem guerra, às drogas, 

que não se volta contra o produto, mas contra as pessoas. (VALOIS. 2017. p. 

450) 

Diante disso, inicia-se o esboço do inimigo no direito penal brasileiro, não 

que este sejam todos os indivíduos envolvidos com drogas, diante da 

discricionariedade, mas essa política abre espaço para a persecução. Todavia, 

conforme será visto, o consumo de drogas no mundo, desde sua criminalização, 

só aumentou. Dessa lógica, o número de indivíduos potencialmente perigosos 

aumentou também, entretanto, a discricionariedade da política permite uma 

concentração dos esforços nos estes daninhos, vistos como sujeito 

potencialmente perigoso, e não como sujeito de direitos. 

Como já dito por Valois (VALOIS, 2016)7, a própria tipicidade prevista no 

artigo 28 e no artigo 33 serviria para tornar qualquer pessoa que se aproxime de 

alguma substância ilícita um potencial traficante, a mesma análise será 

observada nos presentes votos, inferindo o alto grau de discricionariedade dada 

à autoridade policial no momento da detenção.  

Portanto, o primeiro paralelo realizado com a teoria de Zaffaroni é a 

identificação de um Estado de Polícia, de exceção, em se tratando do controle 

de drogas. Afirma Valois que, todos esses verbos dos tipos penais acima e a 

retirada da necessidade de se comprovar qualquer desígnio do possuidor de 

ilícitos, afasta a ideia de instrumentos de garantia do processo penal, e o 

aproxima da ideia de um poder punitivo do Estado. 

                                                             
7 Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf Acesso em: 19 de junho 
de 2018 

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf
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Nesse sentido, a inversão da lógica de garantias para alguns entes 

determinados da população, enquadrados em um tipo penal em branco e de 

perigo em abstrato, começa a revelar a presença de um hostis dentro de nosso 

ordenamento jurídico.  

Fique claro que, mesmo que isso não se legitime/afirme juridicamente, a 

realidade dos fatos, tanto do poder conferido ao policial, quanto a ausência de 

contrapeso a esse poder, revela um combate à indivíduos que não são sujeitos 

das garantias de nosso ordenamento. Com isso, se faz, no ser um esboço do 

inimigo. Ou seja, no dia a dia do combate as drogas, por mais que não se declare, 

trava-se um embate contra o inimigo, que, por mais que não se admita em nosso 

Estado, como em qualquer Estado constitucional, recebe um tratamento 

diferenciado de não cidadão diante de sua condição.  

Portanto, a inserção dessa ideia, no Brasil, deve ser analisada, 

primeiramente, sob a ótica da autuação da polícia militar que, como afirma 

Valois, são os primeiros juízes da causa. Essa atuação, antes de mais nada, é 

reflexo direto das competências atribuídas pelo legislador e pelo Poder Executivo 

e Judiciário. Portanto, a atuação do policial não se dá sozinha, mas sim 

organizada por todo o aparato estatal que legitima sua conduta. 

Dessa forma, a política de drogas se faz discricionária desde sua origem, 

sendo a Lei de drogas. O próprio legislador apontou uma série de diversos 

verbos criminalizadores em um mesmo tipo penal. Um dos efeitos observados 

por isso, conforme se verá adiante, é a redução do ônus comprobatório do 

policial, recaindo a comprovação da inocência sobre o indivíduo. Além disso, 

analisa-se que a maior parte das drogas apreendidas se dá por meio de 

abordagens policiais, na maioria das vezes durante as rondas, quando são 

identificados sujeitos potencialmente perigosos. Dito isso, esses sujeitos são 

abordados, apenas por parecerem perigosos, sofrem uma revista corporal 

autoritária, em desrespeito com o artigo 240 do Código de Processo Penal, então 

encontra-se a droga e imputa-se ao sujeito, dependendo de suas características, 

majoritariamente o tipo de tráfico de drogas.  

Para isso, analisa Marcelo Campos8, em comparação com o ano de 

2004 para o ano de 2009, a probabilidade de alguém ser preso por tráfico em 

                                                             
8 Acesso disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/pt-
br.php>. Último acesso em: 30/06/2018. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/pt-br.php
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relação ao uso de drogas se demonstrou 4 (quatro) vezes maior, mesmo para 

pequenas quantidades. Afirma ainda que a casa ano aumentaram 

gradativamente as chances (de alguém) ser incriminado pela polícia por tráfico 

em relação ao uso. (CAMPOS. 2015. p. 155) 

Debate-se, agora, que a pena para uso foi extinta, ao passo que para o 

tráfico foi majorada. Nessa lógica, ou a quantidade de traficantes aumentou 

muito ao longo do ano, ou a “despenalização” do uso serviu para que se 

convertesse o usuário em traficante apenas para justificar a imposição da pena 

privativa de liberdade. Portanto, a observação da praxe da postura policial, bem 

como do Poder Judiciário revelam a segunda afirmativa.  

Nesse sentido, Campos (p. 104) demonstra em seu trabalho que a 

mudança feita pelo sistema político acarretou na intensificação do 

encarceramento por comércio de Drogas. Isso porque, devida àquela mudança 

legislativa, as instituições que compões o sistema criminal podem rejeitar esse 

quadro de mudanças e retomar o vocabulário de motivos e as práticas 

centralizadas no uso da prisão. 

Após isso, observa-se que “a prática da ação policial pode ser entendida 

como o modo de aplicação da lei pelos agentes em sua tarefa diária. As forças 

policiais são a primeira linha na aplicação da lei e, diariamente, cabe a elas 

decidir como essa tarefa deve ser cumprida. Essa situação gera importantes 

níveis de discriminação, entendida como “(...) a liberdade percebida (...) para 

tomar decisões com relação ao tipo, quantidade e qualidade das sanções e 

recompensas que são oferecidas quando se implementa uma política” – neste 

caso, a política de drogas. (VERGARA. 2016. p.3)9 

Ainda segundo este autor, há muitos fatores e atores que influenciam 

como a lei é aplicada e geram os impactos observados pela política de drogas, 

dentre eles, destaca a orientação política das autoridades policias e sua postura 

diante desses casos, a interação entre a polícia e organizações criminosas, por 

meio de acordos ou enfrentamentos, assim como a corrupção em níveis 

elevados. (Idem. p.3) 

Salienta esse autor, ainda, que “a polícia não age no vazio e sua atuação 

é um reflexo de como funciona o sistema político, da orientação de seus 

                                                             
9 Acesso disponível em: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/11/AE-22_  Duroes-contra-
os-fracos_31-10.pdf> Último acesso em: 28/06/2018 

https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/11/AE-22_%20%20Duroes-contra-os-fracos_31-10.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/11/AE-22_%20%20Duroes-contra-os-fracos_31-10.pdf
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dirigentes e da sociedade” (Idem. p.4). Aponta ainda que, “no Rio de Janeiro, o 

perfil dos condenados por tráfico de drogas é de pessoas sem antecedentes 

criminais (66,4%) que agiam individualmente (60,8%). Além disso, só 14,1% 

foram condenados também por porte de arma.” (Idem. p. 5) 

Diante disso, o que se observa é que a distinção realizada pelo policial, 

primeiramente, se faz sem qualquer tipo de investigação, e em segundo lugar, 

em grande parte das vezes, o texto legal é interpretado contra o cidadão. A 

autoridade policial, frente a estes, tende a imputar nos indivíduos o crime mais 

grave para a mesma conduta, lembrando que o uso e o porte não preveem mais 

pena de prisão. 

O que se observa, portanto, são amplos poderes de convencimento da 

autoridade policial sobre o momento de sua abordagem, bem como na 

imputação de qualquer das condutas. Isso, portanto, revela outro ponto 

importante da política de drogas: a seletividade.  

Como medida emergencial que é, a política de drogas é seletiva, ou seja, 

ela atua em sua face mais perversa, majoritariamente, frente à população mais 

vulnerável, conforme abordagem realizada por Valois acima. Vergara (2016), por 

sua vez, traz a ideia de “durões contra os fracos”. Diante disso, é possível aferir 

que aquele aumento de probabilidade de um sujeito ser imputado por tráfico, 

como aponta CAMPOS (2015) é direcionada, em sua maioria, contra essa 

população vulnerável. 

Esse, portanto, é o primeiro passo para delinear a caracterização do 

inimigo da guerra às drogas no Brasil. Este, então, é o sujeito determinado como 

alvo de uma política pública emergencial, discricionária e seletiva. Nesse ponto, 

então, é preciso analisar a inserção desse indivíduo no conceito de não-cidadão 

proposto por Zaffaroni, diante da não observância de garantias individuais e 

processuais.  

Para melhor ilustrar essa ideia, busca-se a principal origem dessa política 

de criminalização de drogas que, como bem aponta VALOIS, (2017. p. 329), 

alcançou o Brasil com um incentivo, ou interesse, puramente norte americano, 

sendo que o próprio Brasil faz pouca referência nessa construção. Portanto, 

formou no Brasil uma estrutura americanizada.  

Nesse cenário, é necessária aqui, uma breve análise da hipótese 

proibição nos Estados Unidos. Conforme aponta Mark Thornton (1991, p. 114), 
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a criminalização da maconha se deu antes da difusão da droga como recreativa 

na população média, por exemplo, e com isso, dialoga sobre uma das hipóteses 

que poderiam ter sido o gatilho dessa guerra às drogas sem fim. 

Com isso, o autor levanta a “hipótese mexicana” que sugere que a 

proibição da maconha teria sido uma reação contra os imigrantes mexicanos e 

outros, além das classes urbanas mais pobres e os negros. Segundo o autor, 

essa hipótese se baseia na disseminação do uso da canábis durante a década 

de 1920 e o início da de 1930 por essa camada média, bem como na presença 

da intolerância da população mexicana, que eram os principais consumidores, e 

sua disponibilidade em competir no mercado de trabalho por salários mais baixos 

do que os americanos, durante a recessão de 1929, ou seja, era uma 

canalização da perseguição penal estatal contra as pessoas pela criminalização 

de seus hábitos. 

Com essa breve análise, pode-se aferir que uma das hipóteses de início 

da guerra às drogas já se revelava seletiva. No caso norte-americano, o 

mexicano, na época, representava para aquela sociedade um sujeito indesejado, 

alvo de severa perseguição. Diante disso, pelo conceito romano, o estrangeiro 

se enquadrava na hipótese de hostis, base da palavra e ideia do inimigo. 

Assim, a inserção desse discurso no Brasil, como não poderia deixar de 

ser, foi feita de forma muito similar, conforme aponta Salo de Carvalho (2016. p. 

107 - 126), pela construção de um inimigo. Este autor também conceitua a ideia 

do inimigo, fazendo ele presente no ordenamento brasileiro. Assim, haveria uma 

distinção entre o cidadão, aquele pertencente ao pacto social que, 

eventualmente, venha a cometer crime, e entre o não-cidadão, que deixara de 

fazer parte do pacto-social, não sendo sujeito de direito e alvo de toda a 

repressão do aparato penal. 

Ainda segundo o autor, pela naturalização desse conceito pelo aparato 

penal, construindo uma figura de (não) cidadãos, que abrangia aqueles 

delinquentes habituais e profissionais, incluindo os traficantes de drogas ao lado 

de terroristas, houve uma reconfiguração do aparato penal que adquiriu 

características eminentemente punitivas em se tratando de drogas.  

Ou seja, o Estado adquiriu um papel essencialmente repressivo e punitivo, 

ao passo que deveria servir de freio e contrapeso aos aparatos de segurança 

pública. Aponta o autor ainda uma subversão do processo penal, que passou de 
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um sistema de garantias e contenção das violências públicas à um sistema 

punitivista agregador de toda a beligerância estatal.  

Dessa forma, o combate às drogas e ao crime organizado, com a 

instauração do direito penal do inimigo e de um estado de exceção permanente, 

rompe com as barreiras das políticas de segurança pública e as garantias do 

processo penal. Como dito antes, o processo penal passa a ser então uma fonte 

de poder de polícia e seus entes se tornam agentes de segurança pública, 

conforme bem aponta Valois (VALOIS, 2016)10.  

Então, ao longo da história da criminalização, houve a construção de uma 

imagem de inimigo público sendo este um ser ausente de direitos e alvo de todo 

o aparato repressivo estatal, incluindo o processo penal como ferramenta 

inquisitória. Como apontado por Thornton, nos EUA, o inimigo eram os 

imigrantes, já no Brasil, conforme apontado por Valois, tem a cara de pobre e 

miserável 

Concluindo esse paralelo, abre-se espaço, portanto, para a análise das 

alterações sistemáticas trazidas pela Lei. Observa-se, então, não apenas a 

mudança de seu texto legal, mas também as consequências trazidas para o 

mundo fático. 

 

1.3 ALTERAÇÕES SISTEMÁTICAS DA NOVA LEI 

Em 2006, a Nova Lei de Drogas revogou a Lei nº 10.409/2002, criando 

uma maior distinção entre usuários e traficantes. Por um lado, despenalizou o 

uso e porte, o qual previa punição de seis meses a um ano, reconhecendo 

direitos e garantias. Por outro lado, elevou as penas previstas para o crime de 

tráfico para o mínimo de cinco anos de reclusão. 

Assim, o dispositivo, teoricamente, criou uma política de redução de 

danos aos usuários, porém, manteve seu sério caráter repressivo, causando, 

ironicamente, na prática uma elevação no número de encarceramentos por 

crimes relacionados a drogas, como será analisado mais adiante. 

                                                             
10 Disponível em : <http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf> Acesso em: 19 de 
junho de 2018 

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf
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Primeiramente, é preciso realizar uma análise sistemática e jurídica 

provocada pela alteração da Lei de Drogas nº 11.343/06. O primeiro ponto a ser 

discutido aqui é a despenalização ou descriminalização formal do usuário trazida 

pela redação de ser artigo 28, qual seja:  

Art. 28.  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 às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo. (BRASIL, 2006) 

 Percebe-se que, com a nova redação, o porte de drogas para consumo 

pessoal deveria ser descriminalizado, entretanto, nem de longe os resultados 

reais são nesse sentido. Seja pela ausência de critérios objetivos para a distinção 

entre uso e tráfico, ou pela mera ignorância dos aplicadores da Lei, as 

apreensões pelo porte nunca cessaram. 

 Parte da doutrina reconheceu que o porte de drogas não poderia ser 

criminalizado diante da não estipulação de penas privativas de liberdade 

estipulando, penas restritivas de direitos para tal caso, que não teriam aspecto 

punitivo, sendo consoante com algumas vertentes internacionais, como o caso 

português. Assim, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código 

Penal (DECRETO-LEI nº 3.914/41), a conduta tipificada não seria crime, 

perceba-se:  

Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena 
de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa 
ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a 
infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão 
simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 
(BRASIL, 1941) 

 Entretanto, a visão majoritária hoje foi a imposta pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sua primeira turma, com o julgamento do RE 430.105-9 QO/RJ, de 

relatoria do Min. Sepulveda Pertence, se dá pela despenalização do previsto no 



29 
 

art. 28. Mesmo assim, aos inseridos nesse artigo, não há previsão de pena 

privativa de liberdade, sendo sua punição, em teoria, educativa. 

 Porém, a manutenção da criminalização do porte acaba por se 

demonstrar ineficaz, ao passo que a referida conduta não aponta para sanção 

efetiva. Portanto, de nada adianta manter uma conduta como crime se sua 

prática não oferece punição compatível como o sistema punitivo, cabendo ao 

usuário as “penas” aplicáveis nos incisos I, II e III da Lei de Drogas. 

 Mesmo assim, a alteração na lei trouxe uma diferenciação do tratamento 

do usuário, deixando de ser caso de coerção policial para ser um caso de saúde 

pública. Embora atrasada, a legislação acertou ao não diferir os adictos em 

substâncias ilícitas daquelas de substâncias lícitas, como álcool, tabaco e 

antidepressivos. Portanto, embora não tenha ocorrido uma descriminalização, a 

legislação busca uma nova abordagem do caso, sem buscar punir os usuários. 

 A legislação evidentemente busca um tratamento médico-jurídico em 

relação aos usuários e dependentes, com isso, em seu artigo 22 prevê, dentre 

seus incisos, no inciso I- respeito ao usuário e ao dependente de drogas, 

independentemente de quaisquer condições, observados os direitos 

fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;, bem como em seu inciso III 

- definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social 

e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;, convergindo assim 

para um tratamento mais isonômico em relação aos dependentes de outras 

drogas, afastando os dependentes de ilícitos do tratamento penal e aproximando 

para o tratamento de assistência médica e social. 

 O novo diploma também inova enquanto o procedimento policial e penal, 

conforme o art. 48 da Lei 11.343/06: 

Art. 48.  O procedimento relativo aos processos por crimes 
definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, 
aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de 
Processo Penal e da Lei de Execução Penal. 

§ 1o  O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 
desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos 
arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos 
arts. 60 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais. 
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§ 2o  Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não 
se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser 
imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta 
deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-
se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições 
dos exames e perícias necessários. 

§ 3o  Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas 
no § 2o deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade 
policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do 
agente. 

§ 4o  Concluídos os procedimentos de que trata o § 2o deste 
artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se 
o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender 
conveniente, e em seguida liberado. 

§ 5o  Para os fins do disposto no art. 76 da Lei no 9.099, de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no 
art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta. (BRASIL, 2006) 

 Com interpretação do artigo 22 concomitante com o artigo 48 é perceptível 

que, ao usuário, iniciou-se a inversão de uma ótica de inimigo, tendo em vista a 

garantia de diversos direitos ao longo de sua persecução, revelando a intenção 

do legislador de separação real do usuário dos casos policiais, sabendo que este 

não pode sequer ser detido, devendo ser levado à presença da autoridade 

judicial. Além disso, o rito processual passou a ser junto aos Juizados Especiais 

Criminais, revelando um tratamento mais célere e simplificado sobre os casos.  

 Afere-se então uma aproximação do modelo brasileiro com o modelo 

europeu, conforme aponta Felipe Hasson (HASSON, 2010)11, buscando o mais 

próximo de uma política de redução de danos. Entretanto, a tese da 

descriminalização foi afastada na Suprema Corte, conforme analisado, sendo o 

Brasil signatário de tratado internacional que impede essa tese, perpetuando o 

modelo proibicionista repressivo, o que pode ter levado aos reais impactos 

sociais e criminais dessa Lei, conforme será analisado adiante. 

 Soma-se a isso à discricionariedade na aferição das hipóteses de uso e 

de tráfico, tendo em vista que a legislação não apresenta critérios objetivos para 

a tipificação, sendo uma das principais críticas apontadas pelo Ministro Barroso 

em seu voto no RE 653.659, conforme se verá adiante. 

                                                             
11 Disponível em: <https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2018/02/mestrado_unibrasil_-
FELIPE-HASSON.pdf>  

https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2018/02/mestrado_unibrasil_-FELIPE-HASSON.pdf
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2018/02/mestrado_unibrasil_-FELIPE-HASSON.pdf
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 Além disso, essa discricionariedade se soma à um tipo penal forjado do 

artigo 33 da Lei de Drogas, com diversos verbos em seu núcleo típico, que tem 

a intenção de transformar qualquer pessoa que se aproxime da droga em um 

potencial traficante (VALOIS, 2006)12, se converte em um poder excessivo do 

braço armado do Estado, responsável pela distinção entre o usuário e o 

traficante, sendo o policial o primeiro juiz da causa (CARVALHO, 2016. p. 446), 

cabendo ao “bel prazer” da entidade coatora a imputação de qualquer dos tipos 

penais, conforme aponta o Ministro Barroso em suas anotações para o voto13. 

 Dessa análise e da percepção da existência de um hostis no Direito Penal, 

pode levar às consequências causadas com a edição da nova lei: um aumento 

de aprisionamento, da população carcerária e da proporção de presos por crime 

de tráfico de drogas em relação à outros crimes, sendo o crime que mais se 

aprisiona hoje, contando com 27% da população carcerário.14 

Mesmo diante da superpopulação carcerária existente no Brasil que, 

segundo o relatório de 2017 do Infopen15, tem 726.712 pessoas presas, com 

apenas 368.049 vagas disponíveis, resultando em um déficit de vagas de 

358.663, a taxa de aprisionamento subiu 119% do ano 2000 ao ano 201416, 

sendo que em 2007, o crime de tráfico contava com apenas 15% da população 

carcerária, assumindo a liderança hoje. Além disso, segundo relatório da DEPEN 

de 2014, a população carcerária é majoritariamente negra, contando com 67% 

dos presos17. 

Pode-se aferir, portanto, uma maior seletividade da política criminal de 

drogas, conforme trabalhado por Gabriela Braga (BRAGA, 2017)18 buscando 

criminalizar aquele construído como inimigo em nossa sociedade, aquele que 

não se enquadra nos padrões globalizados, ou seja, pobres, negros e moradores 

                                                             
12 Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf Acesso em: 19 de junho 
de 2018 
13 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf  
14Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-
feira/relatorio-depen-versao-web.pdf.  Acesso em 19/06/18. 
15 Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil  
16. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-
feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: 19/06/18 
17 Idem. 
18 Disponível em:                                                                                                        
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/gabriela_braga_20172.pdf>  Acesso 
em: 19/06/18 

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim286.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/gabriela_braga_20172.pdf
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de periferias. Esses indivíduos seriam escolhidos pelo sistema penal brasileiro 

para serem perseguidos e encarcerados pelo delito de tráfico de drogas (Idem). 

Junto a isso, analisa Marcelo da Silveira Campos (CAMPOS, 2015. p. 

107)19, que a população carcerária relacionada ao tráfico de drogas subiu de 

32.880 (12,91%) presos em 2005 para 146.276 em 2013 (27,20%). Além disso, 

analisa que, em duas regiões de São Paulo (Santa Cecília e Itaquera), a partir 

da edição da nova Lei houve um aumento nas incriminações por tráfico de 

drogas e a diminuição por uso de drogas, com isso, no final de 2007, aponta que 

81,6% dos detidos eram imputados como tráfico enquanto 18,4% por uso.  

Ressalta, também, a quantidade com a qual os indivíduos são 

apreendidos e imputados como tráfico, revelando que 75% das pessoas 

incriminadas pela venda portavam até 25 gramas de substância ilícita. Diante 

disso, da ausência de critérios objetivos na Lei e da discricionariedade policial 

em realizar essa distinção, há uma inversão e contaminação do avanço teórico 

da nova Lei. A despenalização do uso e ideia das drogas como inimigas da 

sociedade se traduziu, na prática, na imputação exagerada do crime de tráfico 

como forma de punir qualquer indivíduo que se relacione com o ilícito e a 

perpetuação do tratamento prisional ao combate as drogas e ao não cidadão. 

O que se observa então é a falsa descriminalização do porte, tendo em 

vista o altíssimo índice, crescente, de imputações de tráfico de drogas. Ou seja, 

o usuário deixou de ser usuário e passou a ser traficante. 

Nesse sentido, Marcelo da Silveira Campos afirma ainda que “a principal 

implicação da nova lei de drogas nestas duas regiões de São Paulo foi 

justamente a rejeição do deslocamento do usuário de drogas para o sistema 

médico e o envio destes para o sistema de justiça criminal’’. (Idem. p. 147). 

 Diante dessa análise, da análise do direito penal do inimigo e da análise 

de caso realizada a seguir, pode-se inferir que, quando se trata de delitos 

relacionados a drogas, tanto o porte quanto o tráfico, o que se observa é a 

inversão da lógica do Estado de garantias para um Estado de exceção de não 

garantias.   

 Portanto, embora a nova legislação tenha trazido avanços teóricos no 

tratamento do assunto, o punitivismo estatal que, se revela moralizador e 

                                                             
19 Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/pt-br.php 
Acesso em 19/06/18 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/pt-br.php
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repressivo, continua a perseguir indivíduos selecionados, aumentando, com a 

edição da nova Lei, a gravidade da imputação dada, como única forma de punir 

e excluir esses indivíduos hostis.  

  



34 
 

2 POR TRÁS DO RE 653.659: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE SEU 

PROCESSO ORIGINÁRIO 

O presente capítulo será voltado para uma análise crítica dos autos do 

processo originário do RE 653.659. Com isso, serão evidenciados alguns atos 

processuais, bem como argumentos levantados, que aproximam a dinâmica do 

direito penal brasileiro, no combate às drogas, de um sistema inquisitorial, que 

abre margens para a mitigação e desrespeito de garantias fundamentais e 

individuais. 

Portanto, aqui, a abordagem teórica levantada acima será trazida para o 

início do debate constitucional sobre o porte e uso de substâncias ilícitas, 

ressaltando pontos de convergências das ideias com as práticas que seguem 

essa mesma lógica. 

Com isso, busca-se evidenciar o tratamento real de indivíduos, como no 

presente caso, como sendo não cidadão de direito. Assim, busca-se uma 

aproximação desses indivíduos com os conceitos de inimigo trazidos por 

Zaffaroni em sua aplicabilidade real no cenário brasileiro. 

O presente debate acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da lei de 

drogas foi distribuído no STF com relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sendo 

autuado em 22/02/2011 e distribuído em 01/03/2011. Este RE e seu debate 

teórico, portanto é fruto de um caso concreto repleto de singularidades da rotina 

das apreensões por porte de drogas. 

É importante lembrar que, quando uma tese jurídica alcança o patamar 

do Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes, o caso concreto é ignorado e 

os olhares se voltam apenas para o debate constitucional. Assim, esse capítulo 

demonstrará, um pouco, a evolução desse caso, bem como as razões que 

derivaram o debate pela Suprema Corte. 

Com isso, se travará todo o debate realizado nas instâncias inferiores, 

bem como o argumento do Juízo de primeiro grau, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública. Assim, será analisado o plano de fundo do debate de drogas 

no Brasil nos patamares mais baixos do judiciário e do executivo.  
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2.1 O PROCESSO 161.01.2009.018946-6/000000-000 

O presente processo correu perante o 10º Juizado Especial Criminal de 

São Paulo, tendo como réu Francisco Benedito de Souza, brasileiro, casado, 

pardo, nascido aos 08/03/1960, natural de Cariu – CE. 

O Réu cumpria pena privativa de liberdade, de forma provisória, no 

Complexo Prisional Provisório de Diadema. 

Portanto, após uma revista de rotina das autoridades prisionais no dia 

21 de julho de 2009, foi localizado dentro de sua cela, dividida com mais 32 

presos, dentro de um marmitex, cuja posse nunca se comprovou do Réu, um 

invólucro de 3 (três) gramas de substâncias análoga à cannabis sativa ellen 

(maconha), sendo está identificada pelas autoridades prisionais como 

pertencente ao Réu, que, segundo os agentes penitenciários, teria confessado 

a autoria de forma extrajudicial, o que não foi corroborado em seu depoimento 

judicial  

No dia seguinte, 22 de julho de 2009, o réu foi conduzido à 1ª Delegacia 

de Polícia de Diadema para a lavratura do auto de exibição e apreensão. Com 

isso, foram identificados meros 2 (dois) gramas da substância que foi remetida 

à análise laboratorial (fls. 46), sendo confirmada como maconha. 

Então, o Ministério Público ofereceu sua denúncia (fls. 59) nos termos 

do artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a instauração do processo-crime, “a 

fim de que seja condenado pelo crime que cometeu” (fls. 61). Perceba, desde 

aqui, a inversão da atuação do órgão ministerial que, de custos legis passa à ser 

órgão coator, interessado na condenação da parte.  

 

3.1.1 – O Controle concentrado de Constitucionalidade  

 Com o recebimento da denúncia, foi realizada audiência em fevereiro de 

2010. Nesta foi aberto espaço para a defesa preliminar da Defensoria Pública 

que, desde logo, traçou os moldes da arguição de inconstitucionalidade material 

do referido art. 28 da Lei de Tóxicos, conforme se observa no pronunciamento 

do Defensor Público em audiência: 

"MM· Juiza, encerrada a instrução, a presente ação penal deve 
ser julgada improcedente. Inicialmente, impõe-se a absolvição 
do acusado diante da atipicidade do delito de porte para uso de 
drogas, eis que essa conduta não està eivada da necessária 
lesividade, necessária, segundo os principios do direito penal, 
para que qualquer conduta seja considerada criminosa. 
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Destarte, uma auto-lesão jamais poderá ser considerada fato 
criminoso, eis que ausente, na espécie, lesão a bem jurídico 
alheio. Exatamente por essas razões, a jurisprudência já 
começa a reconhecer a inconstitucionalidade da previsão 
contida no artigo 28 da Lei 11343/2006, por ofensa à intimidade 
e vida privada. Corroborando essas alegações, imperioso alegar 
que recentemente, a Corte Constitucional Argentina reconhecer, 
em controle de constitucionalidade, a inconstitucionalidade de 
aludida incriminação, afastando-a do ordenamento jurídico 
Hermano, eis que ausente a necessária validade da lei (instituto 
diverso de vigência). Essa a primeira razão que leva à 
improcedência do pleito condenatório. Ademais, encerrada a 
instrução, tem-se a completa insuficiência do acervo probatório. 
A substância entorpecente foi encontrada dentro de um 
marmitex, sem qualquer identificação e dentro de uma cela 
ocupada por cerca de 33 presos. O acusado, ouvido em 
audiência, negou que a droga lhe pertencesse. Os agentes 
penitenciários ouvidos nada puderam acrescentar de concreto, 
eis que não viram a droga em poder do acusado, tampouco 
declinaram de quem pertenceria referida marmita. É cediço, 
ademais, que em estabelecimentos prisionais é corrente a 
prática do laranja, isto é, aquele que assume prática alheia para, 
com o perdão da informalidade, livrar a cara de um Colega. 
Diante desses elementos, não há como se reconhecer que foi 
provada, por juízo de certeza, a autoria do delito. Impositiva, 
também por essa via, a absolvição. No tocante à pena aplicada, 
caso seja considerada procedente a ação penal, pugna pela 
simples advertência, eis que o acusado já possui pena aplicada 
superior a 10 anos, o suficiente para que sejam alcançadas 
todas as "funções" da pena. Para quê incidir eventual prestação 
de serviços? Desnecessária. Nada mais". 

 

Pelas palavras do Defensor Público, perceba que desde a defesa 

preliminar apontam-se as garantias violados pelo artigo 28 da Lei de Drogas e a 

condenação do Réu em seu tipo penal. Nesse ponto, indica o Defensor a não 

presença do princípio da lesividade, pelo qual não haveria crime sem dano, ou 

nullum crimen sine iniuria. 

Por essa argumentação, o porte e o uso de substâncias tóxicas não 

poderia ser criminalizado à não ser quando atingido o patrimônio jurídico de 

terceiros. Conforme apontado, essa lesividade é necessária, segundo os 

princípios do Direito Penal para que qualquer conduta seja considerada 

criminosa.   

Segundo Rogério Greco, o princípio da lesividade serve para limitar o 

poder do legislador dentre quais são as condutas que poderão ser incriminadas 

pelo Direito Penas. Esse princípio serviria para delimitar o princípio da 

intervenção mínima, que só permitiria a intervenção punitiva do Estado diante de 

ataques a bens jurídicos importantes. (GRECO, 2013. p. 51) 



37 
 

Aponta ainda o defensor o imperativo da auto-lesão, que não é 

considerada fato criminoso em nosso ordenamento jurídico, portanto, como são 

atípicas a condutas em que não haja lesão de terceiros, o mesmo deveria ser 

entendido enquanto o uso de substâncias ilícitas. 

Nessa linha, portanto, faz-se o primeiro controle de constitucionalidade 

difuso incidental do processo em tela. É difuso por não ser realizado diretamente 

no Supremo Tribunal Federal e é incidental pois sua aferição no caso não é o 

objetivo principal da demanda, sendo o reconhecimento da inconstitucionalidade 

uma causa incidental para a resolução do mérito. 

 É argumentado, então, que haveria uma vertente jurisprudencial 

tendendo pela declaração de inconstitucionalidade do presente artigo, inclusive 

em caráter internacional, como o caso argentino apresentado, dentre outros. 

Além disso, aponta o Defensor a violação dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, bem como da presunção de inocência no caso concreto, 

tendo em vista que não houve qualquer comprovação da real autoria dos fatos, 

sabendo que a cela era compartilhada por 33 (trinta e três) detentos, sendo o 

único elemento comprobatório o depoimento dos agentes carcerários 

responsáveis pela apreensão do acusado. 

Soma-se a isso o fato de que o acusado teria negado a autoria dos fatos 

em sua oitiva em audiência. Portanto, o que se observa é a inversão das 

garantias, que passam, de forma irônico, a se desenvolver como presunção de 

culpabilidade e como métodos garantidores da condenação acima de tudo.  

Alega também o defensor pela desnecessariedade da aplicação da pena 

no caso em concreto, tendo em vista a condenação do acusado ao cumprimento 

de pena em regime fechado por outro delito. A pena, assim, serviria apenas 

como instrumento punitivo, além de movimentar todo um aparato estatal apenas 

para a punição do uso de substâncias tóxicas. Assim, o dependente, à ótica de 

nosso sistema, merece ser punido. Isso revela o atraso brasileiro frente à 

debates internacionais travados sobre o tema, como o The Global Comission on 

Drugs  em seu relatório War on Drugs20  publicado em 2011. 

Outro ponto importante acerca do fato, que não foi arguido pela defesa 

nem pelo Ministério Público seria, o princípio da insignificância construído 

                                                             
20 Disponível em: <http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/the-war-on-drugs/> Acesso em: 
30/06/18 

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/the-war-on-drugs/
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jurisprudencialmente e doutrinariamente, tendo como marco o HC 92463, de 

relatoria do Ministro Celso de Mello. 

Segundo o Relator, o referido princípio deveria ser analisado com base 

nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do estado no 

Direito Penal, afastando a própria tipicidade material. Para tanto, aponta do 

Ministro, que devem estar presente determinados vetores, quais sejam: (i) 

mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social 

da conduta; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) 

a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Assinala ainda o Ministro que a privação de liberdade e a restrição de 

direitos individuais somente se justificam quando estritamente necessárias à 

proteção do próprio indivíduo, da sociedade ou de bens jurídicos essenciais, que 

exponham a dano efetivo ou potencial, conforme assinala o princípio da 

lesividade argumentado pela Defensoria Pública.  

Diante de todo o exposto, poderia ter sido realizado no caso o controle 

de constitucionalidade pela via de exceção. Por esse, diante de uma questão 

incidental, poderia alegar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas e 

declarada sua não aplicabilidade diante do caso concreto, conforme requerido 

pelo Defensor e ignorado pela autoridade coatora.  

 Entretanto, foi observado o oposto no posicionamento da 

Magistrada quando alegou que: Primeiramente, cumpre ressaltar que a conduta 

tem tela não é atipica e nem se trata de infração de menor potencial ofensivo, e 

sim, de infimo potencial ofensivo, onde se pune o porte de droga para uso 

próprio, não em função da proteção á saúde do agente, mas sim em razão do 

mal potencial que pode gerar á coletividade. 

Tem-se, portanto, “primeiramente” a violação das garantias aqui 

expostas.  Repare que a Magistrada reconhece o ínfimo potencial ofensivo da 

conduta, entretanto não reconhece garantia da não lesividade e da 

insignificância da conduta do sujeito. Além disso, impõe uma punição a este 

enquanto má influência, enquanto inimigo da coletividade. 

Conforme exposto, a conduta do agente tem de oferecer dano ou risco 

ao ordenamento jurídico para ser criminalizada, impregnada de significativa 

lesividade. Esta, à ótica do juízo a quo se exaure no conceito de má influência. 
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Todo o princípio da lesividade e da insignificância debatidos acima se resumem 

na afirmação de que o sujeito é uma má influência.   

Alerta ainda, a Magistrada, que se pune aqui, o porte de drogas, não em 

função da proteção da saúde individual, mas sim em razão do mal exemplo para 

a sociedade. Assim, o caráter médico-jurídico trazido pelo legislador, conforme 

debatido acima, é revertido a bel prazer do órgão coator. A visão do dependente 

como caso de saúde é ignorada e a punitividade do agente é ressaltada como a 

principal função da medida aplicada, mesmo com a corrente da “despenalização” 

sendo majoritária, conforme visto anteriormente. 

Ainda nesse sentido, defende a Juíza que é necessário “pelo menos a 

se aplicar uma sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico, 

evitando-se com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se 

traficante ou viciado”. 

Nessa parte da sentença, a Magistrada reconhece a presença da 

insignificância da quantidade de tóxico portado, entretanto, de forma irônica, 

contrariando todo o pensamento construído até então, pune o agente por uma 

suposição, esta futura e incerta, do mesmo se tornar um traficante de drogas, 

conduta que em nada se assemelha ao porte de drogas para uso pessoal, 

porém, se faz como justificativa basilar do punitivismo da sentença.  

Todavia ignora o preceituado nos incisos I do art. 28 da Lei de Drogas “I 

- advertência sobre os efeitos das drogas”, sendo a medida mais adequada de 

prevenção e combate ao vício, para aplicar ao agente a conduta mais punitiva 

prevista no inciso II 

Evidenciado, assim, o caráter punitivo de certos agentes do aparato 

estatal, que não pretendem, nem se importam, com a recuperação do 

dependente, apenas em sua punição para que este sirva de exemplo a 

coletividade sobre os malefícios que a droga pode causa, acabar cumprindo 

pena. 

Visto assim uma análise da mitigação e inversão das garantias pessoais 

no tratamento do acusado, que desde o início é tratado como convicto, observa-

se também a mesma lógica para as garantias processuais do agente, como a 

não comprovação de autoria. Isso posto, reflete-se a inversão do princípio da 

presunção de inocência, uma das características apontadas quando em se 
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tratando de Direito Penal do Inimigo, sendo o agente, aqui, o inimigo. 

(CARVALHO. 2016. p. 106-126) 

O princípio da presunção de inocência, quando invertido, atua como se 

fosse da presunção de culpabilidade, conforme explica Aury Lopes Jr. (LOPES, 

2015. p. 91), ocorreria quando a dúvida se converte em argumento condenatório 

ao sujeito. Aponta também que a insuficiência de provas equivale à uma 

“semiprova” contrária ao agente, que comporta um juízo de semiculpabilidade. 

Isso pode inferir em um comportamento inquisitorial do Estado na persecução 

de certos indivíduos, não-cidadão, merecedores de tratamento penal específico. 

Com base nesse pensamento, a Magistrada passa a decidir, da seguinte 

forma: “Assim, diante do contexto probatório analisado, isto é, pela confissão 

extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos dois policiais, e diante 

da ausência de qualquer outra prova a indicar que o entorpecente pertencesse 

a outro detento, entendo haver prova suficiente quanto á autoria delitiva”. 

O que se analisa diante desse trecho decisório é a completa inversão da 

presunção de inocência, quando, ausência de provas, ao invés de conduzir um 

juízo in dubio pro reo, o imputou a conduta delitiva com base na dúvida, 

corroborada pelo depoimento dos agentes penitenciários, que transbordam o 

interesse na condenação do acusado.  

Diante de toda a mitigação dos direitos e garantias individuais e 

processuais expostos aqui, e com base em toda a construção traçada em cima 

da aplicação do Direito Penal no Inimigo, tem-se, no caso concreto, na realidade 

brasileira de um grande estado da federação, a subversão do Estado 

Constitucional de Direito, no qual “a Constituição transforma-se no filtro através 

do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional”. (BARROSO, Direito 

Constitucional, 2013. p. 109). Segundo este autor, a constitucionalização do 

Direito deu novo sentido e alcance a ramos tradicionais e autônomos do Direito, 

como o direito civil, o administrativo, o penal e o processual.  

Dessa forma, é evidente o tratamento diferenciado aferido no caso 

concreto para conferir, de forma precisa, a punibilidade no agente.  Assim, foi 

decidido pela aplicação da pena-base de “01 mês e 15 dias de prestação de 

serviços à comunidade, já que a advertência é muito pouco diante da 

personalidade do réu”, que foi majorada diante de sua reincidência para 2 (dois) 

meses de cumprimento de serviço comunitário. 
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Diante do exposto e do decidido, é preciso realizar um paralelo com as 

palavras de Zaffaroni (ZAFFARONI, ed. 2011, p. 18), ao conceituar que “quando 

se propõe estabelecer a distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não-

pessoas), faz-se a referência a seres humanos que são privados de certos 

direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser considerados pessoas, e 

esta é a primeira incompatibilidade que a aceitação do hostis, no direito, 

apresenta com relação ao princípio do Estado de direito”. 

Portanto, conforme analisado, a sentença condenatória do acusado 

apresentou diversas violações de direito e garantias, razão pela qual é possível 

aferir a caráter inquisitorial do modelo penal aplicado, tangendo para um 

tratamento do sujeito como inimigo do ordenamento jurídico pátrio, conforme 

analisa Zaffaroni.  

Analisa o autor, ainda que essa concepção de inimigo, ou hostis, aponta 

para uma lesão aos limites do poder do Estado com respeito ao cidadão, se 

convertendo em um Estado mais absoluto do que Estado de direito, havendo 

assim, uma expansão do tratamento mais repressivo para toda a coletividade, o 

que se pode aferir em se tratando da política de “Guerra às Drogas” mal inserida 

em nosso ordenamento jurídico, aplicada, conforme o caso concreto indica, com 

cunho repressivo e discriminatório, buscando uma parcela específica da 

população e sua identificação, pelo ordenamento repressivo, como inimigo do 

deito penal.  (ZAFFARONI, ed. 2011. p. 121) 

Com isso, a Defensoria Pública interpõe recurso de apelação com base 

na atipicidade da conduta de porte de drogas que seria ausente de lesividade, 

alegando, ainda, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Tóxicos, bem como 

requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. 

Aponta a Defensoria Pública, então, que para que o fato seja 

determinado materialmente típico, é preciso que haja criação de um risco 

proibido e que haja ofensa a um bem jurídico, em consonância com o princípio 

da lesividade demonstrado acima. Assim defende que o porte para uso de 

entorpecente não produz qualquer lesão ao bem jurídico alheio, especialmente 

em se tratando de saúde pública. 

A garantia individual à intimidade e liberdade são especialmente 

destacadas na peça, afirmando o Defensor que uma norma infraconstitucional 



42 
 

jamais poderia confrontar essas garantias, considerando crime uma conduta 

amparada por valores constitucionais relevantes. 

Argumenta, ainda, com base no direito comparado, que a corte 

internacional argentina teria, em 2009, declarado a inconstitucionalidade do 

parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 23.737 de seu país21, se valendo da ofensa à 

liberdade individual, conforme se observa no direito brasileiro. 

Alega também o reconhecimento desse pensamento nas corte 

brasileiras colando a ementa do julgamento da Apelação Criminal nº 

01113563.3/0-0000-000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual é 

reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas no caso 

concreto, afirmando haver um bloco de opinião amplamente aceito na doutrina 

que reconhece a inconstitucionalidade. 

Assim, reque a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do 

referido artigo, conferindo a atipicidade da conduta do agente e sua consequente 

absolvição.   

Aponta ainda o Defensor pela insuficiência probatória, conforme 

demonstrado acima, e a mitigação do princípio da presunção de inocência, que 

não fora observado no caso concreto. Portanto, argumenta que a autoria não foi 

comprovada sendo apenas deduzida pelas provas apresentadas e que a 

substância teria sido encontrada na cela do acusado, dividida com mais 32 (trinta 

e dois) detentos, sendo a prática do crime imputada ao acusado pelos agentes 

penitenciários. 

 Soma-se a isso a ausência de confissão do acusado que, conforme 

apontado, não serviria de caráter extrajudicial, ou realizada “nos porões das 

delegacias de polícia”. A confissão judicial serviria para desconsiderar qualquer 

afirmação extraída em cede policial ou de qualquer tipo, sabendo que esta pode 

estar contaminada por utilização de tortura física ou psicológica por parte dos 

agentes estatais. Entretanto, no caso concreto, sua confissão realizada no 

interior da cela, na qual tinha como únicas testemunhas do juízo exatamente os 

agentes responsáveis por sua apreensão, serviu de base de prova para a 

convicção do acusado.  

                                                             
21 Íntegra do julgamento do caso argentino disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/decisao-
justica-argentina-porte-.pdf. Acesso em : 15 de junho de 2018 

https://www.conjur.com.br/dl/decisao-justica-argentina-porte-.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-justica-argentina-porte-.pdf
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Com isso, requer o Defensor que o recurso seja provido para reformar a 

sentença condenatória e absolver o réu por atipicidade da conduta ou, 

subsidiariamente, por insuficiência probatória. 

Então, o Ministério Público, em sua atividade coatora, e não de fiscal da 

lei, contra argumentou no sentido da materialidade formal do referido artigo, 

invocando o dispositivo do inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição, que dispõe 

"não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal." 

O parquet remete ainda ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 

430.105-9-RJ de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence como fonte 

jurisprudencial para a manutenção da condenação e da imposição da pena 

prevista. 

Conforme debatido anteriormente, o Ministro, no julgamento acima, 

admite a hipótese de despenalização do porte, ou seja, “De minha parte, estou 

convencido de que, na verdade, o que ocorreu foi uma despenalização, 

entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade”. De 

fato o a corte não reconheceu a inconstitucionalidade do referido artigo, 

entretanto, conferiu a este uma caráter não punitivo, o que se contraria com a 

análise realizada da sentença de primeiro graus. 

Aponta a peça ministerial ainda que a privação da liberdade serviria para 

a distinção do usuário para o traficante de drogas, entretanto, a imposição de 

“penas alternativas” se configuraria como uma forma de sanção correspondente 

ao usuário. Ora, há, portanto uma contradição nesse ponto. De um lado, 

reconhece a despenalização do porte com o precedente citado e, por outro lado, 

demanda a sanção correspondente ao usuário. Em outras palavras, por mais 

que o usuário não possa ser preso, que seja aplicada uma pena a este, em 

contradição clara com o discurso médico-jurídico determinado pelo legislador.  

Ainda é afirmado na peça que deve haver uma soberania do interesse 

público ao interesse privado e que a conduta típica do artigo 28 da Lei de Drogas 

afetaria a saúde coletiva. Entretanto, a acusação trata esse tema como um 

axioma, se omitindo da argumentação da afetação da saúde pública pela 

conduta do agente, restando ausente de qualquer comprovação e se fazendo 

necessária apenas para consolidar a persecução aqui pretendida.  
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Afirma ainda que a autoria é absolutamente induvidosa, sendo formado 

um acervo probatório completo e inquestionável. Acervo este que conta com o 

depoimento, e testemunho, dos agentes penitenciários responsáveis por sua 

apreensão e uma suposta confissão do acusado no interior da cela, na presença 

de outros 32 (trinta e dois) detentos, “(a)lém do que, em nenhum momento ficou 

comprovado que as drogas pertenciam a outro detento.” O Ministério Público, 

enquanto fiscal da lei e da ordem jurídica, nesse ponto, ignora a presunção de 

inocência e passa a trabalhar, conforme exposto, com a presunção de 

culpabilidade, revelando a sede condenatória deste órgão cegado pela 

perseguição ao inimigo.  

Acolhendo os argumentos ministeriais, o Colégio Recursal do Juizado 

Especial da Comarca de Diadema, negou seguimento ao recurso interposto, 

entendendo pela condenação do réu nos termos da sentença de primeiro grau. 

Portanto, em agosto de 2010, a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo interpôs Recurso Extraordinário com base nos argumentos já debatidos 

acima, são eles a violação do art. 5º, X da CF22 quando garante a inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada, bem como a ausência de lesividade na conduta 

do agente, sendo um valor basilar do direito penal, além de o porte para uso não 

afetar a saúde pública, sendo uma questão de saúde individual. 

Portanto, alega a Defensoria Pública que o art. 28 da Lei de Drogas 

violaria preceitos constitucionais e infraconstitucionais, sendo uma norma em 

desacordo com a hierarquia normativa do Estado constitucional de Direito e que 

merece ser declarada inconstitucional, agora em sede de controle concentrado 

de constitucionalidade, para consequente absolvição do réu por atipicidade da 

conduta. 

Foi requerida ainda a repercussão geral do julgamento, com base na 

extensão desse dispositivo aos recursos extraordinários prevista pela Emenda 

Constitucional 45/04, como medida para reduzir o excessivo número de recursos 

idênticos que impediriam uma melhor apreciação do Supremo em relação aos 

novos casos interpostos. Repercussão Geral esta que foi admitida em novembro 

de 2011 pelo Ministro Marco Aurélio. 

                                                             
22 Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
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O dito recurso foi então remetido em março de 2011 ao Supremo 

Tribunal Federal e distribuído para a 2ª Turma com a relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes recebendo a numeração de Recurso Extraordinário nº 635.659. 

Com vista dos autos aberta ao Ministério Público, a Procuradoria Geral 

da República se manifestou, basicamente, no sentido de que “A alegação de 

inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 por falta de ofensa a bem 

jurídico de terceiro não se sustenta”, sem adentrar no mérito da discussão, bem 

como apresentar argumentos que baseiem sua afirmativa. 

Ainda, foi alegado que “No caso, o bem jurídico tutelado é a saúde 

pública, 

que fica exposta a perigo pelo porte da droga proibida, independentemente o uso 

ou da quantidade apreendida. A conduta daquele que traz consigo droga de uso 

próprio, por si só, contribui para a propagação do vício no meio social. O uso de 

entorpecentes não afeta apenas o usuário em particular, mas também a 

sociedade como um todo”. 

Evidencia-se aqui a presunção de que o consumo próprio na verdade, não 

é consumo próprio, no sentido de que o agente induziria, persuadiria ou 

convenceria demais pessoas à utilizarem a droga, o que não se faz verdade, 

nem foi o previsto pelo legislador. Consumo próprio deve ser entendido conforme 

é de fato, o que afeta única e exclusivamente a vida pessoal do agente, não com 

suposições de que este seria uma “má influência” ou que induziria agregaria 

demais pessoas para seu vício. Fica claro assim a intenção do parquet, inclusive 

em seus patamares federais, no induzimento da construção de um sujeito a ser 

combatido, por isso alega-se que o mesmo violaria a saúde pública, o que não 

se reflete verdade, nem na conduta do agente, nem na conduta típica do artigo 

em questão. 

Com isso, finaliza-se a análise do caso concreto e parte-se para a análise 

da discussão na Suprema Corte, conforme será realizada adiante. 
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3 OS VOTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.659 

Diante da violação das garantias constitucionais e processuais debatidas 

acima em consequência da aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, o presente 

processo alcançou a Suprema Corte para que seja discutido o controle de 

constitucionalidade concentrado pela via de exceção.  

Além disso, um ponto importante de ressalte é a repercussão geral 

conferida ao caso. Com isso, a futura decisão será dotada de efeito sobre todos 

(erga omnes), bem como terá efeito vinculante.  

Então, o presente capítulo se destinará à análise dos votos já proferidos 

ao tempo deste trabalho. Resguarda-se, portanto, da certeza do resultado final 

desse julgamento, tendo em vista que apenas os Ministros Gilmar Mendes, Luiz 

Barroso e Edson Fachin se manifestaram, estando o Recurso em vistas ao 

Ministro Alexandre de Moraes, que assumiu o lugar do Ministro Teori Zavascki 

falecido  

 

3.1 A DESPROPORCIONALIDADE SO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS 

PERANTE O MINISTRO RELATOR GILMAR MENDES 

O Ministro Relator23, em sua síntese inicial do processo, constrói que o 

debate se dá em torno da garantia da individualidade prevista no art. 5, X da 

Constituição, conforme já debatido, e que esse dispositivo protegeria as 

escolhas do indivíduo em âmbito privado, desde que não ofenda a terceiros, sem 

lesão à bem jurídico alheio. 

Em sequência cita a jurisprudência da Corte em relação a 

despenalização do artigo 28 da Lei de Drogas na Questão de Ordem do RE 

430.105 de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, como já mencionado, que, 

embora tenha suprimido a pena privativa de liberdade, não desfigurou o caráter 

penal da conduta tipificada. 

De mesmo modo, aquela jurisprudência estaria relacionada com a 

medidas previstas no artigo, ao passo que o atual debate se dá pela 

                                                             
23 Voto disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659.pdf> 
Acesso em: 20/06/18 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659.pdf
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incompatibilidade da criminalização do porte e uso com as garantias 

constitucionais da intimidade e da vida privada. 

Superada essa introdução, o Ministro identifica, no primeiro ponto de seu 

voto, os direitos fundamentais que se colidem com este tema, sendo o direito 

coletivo à saúde e a segurança pública versus o direito à intimidade e à vida 

privada. Diante disso, cabe examinar em seu julgamento os parâmetros e limites 

do controle de constitucionalidade das leis penais, sobretudo aquelas de 

proteção de risco abstratamente considerado. 

O Ministro aponta em nossa Constituição uma série de mandados 

criminalizadores destinados ao legislador como forma de proteção ao bem 

jurídico, entretanto, os direitos fundamentais não podem ser considerados 

apenas como proibições interventivas. Assim, o Relator, a partir de uma 

construção doutrinária alemã de Claus-Whilhelm Canaris, aponta que os direitos 

fundamentais contemplam uma proibição de excesso, bem como de proteção 

insuficiente. Portanto, relativizam a separação entre ordem constitucional e 

ordem legal, irradiando os efeitos dessas garantias por todo o ordenamento 

jurídico. O Estado, portanto, tem um dever de tomar as “providências 

necessárias” para a garantias dos direitos fundamentais. 

Além desses mandados expresso de criminalização, a ordem 

constitucional confere ao legislador a atuação mais adequada nas garantias 

desses direitos, inclusive a opção por medidas de direito penal. 

Então, ressalta o Ministro, que, dentre essa discricionariedade 

legislativa, o espaço de atuação do legislador deve estar sempre limitado pelo 

princípio da proporcionalidade, caso contrário, o legislador incorreria em excesso 

de poder legislativo. 

Diante de excessos legislativos apontados pela doutrina, o princípio da 

reserva legal se converteu em princípio da reserva legal proporcional, que 

pressupõe a adequação dos meios utilizados para o alcance dos resultados 

pretendidos e a sua real necessidade como legitimadores do processo 

legislativo. Dessa forma, segundo o Relator, “o meio não será necessário se o 

objetivo pretendido puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele, 

a um só tempo, adequada e menos onerosa” (p. 6). 

Nesse sentido, afirma que há, portanto, possibilidade do controle de 

constitucionalidade em atividade legislativa de matéria penal. Para tanto, aponta 
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três níveis de controle a serem realizados no caso, distinguindo o grau de 

intensidade do controle: “a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle 

de justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); e c) controle material de 

intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle)”. (p. 7) 

Esclarece o Relator:  

“No primeiro nível, o controle realizado pelo Tribunal deve 
reconhecer ao legislador uma ampla margem de avaliação, 
valoração e conformação quanto às medidas que reputar 
adequadas e necessárias. A norma somente poderá ser 
declarada inconstitucional quando as medidas adotadas pelo 
legislador se mostrarem claramente inidôneas para a efetiva 
proteção do bem jurídico fundamental. 

(...) 

No segundo nível, o controle de justificabilidade está orientado a 
verificar se a decisão legislativa foi tomada após uma apreciação 
objetiva e justificável de todas as fontes de conhecimento então 
disponíveis 

(...) 

No terceiro nível, o controle material de intensidade aplica-se às 
intervenções legislativas que, a exemplo das leis penais, por 
afetarem intensamente bens jurídicos de extraordinária 
importância, como a liberdade individual, devem ser submetidas 
a um controle mais rígido por parte do Tribunal.” (MENDES, 
2015)  

Nesse terceiro nível, portanto, analisa o Relator, se a medida interventiva 

é necessária para a garantia de certo direito fundamental, do ponto de vista 

constitucional, diante da violação e supressão de outra garantia dada pela 

Constituição. Portanto, o Tribunal deve analisar a ponderação dada pelo 

legislador diante dessa mitigação de garantias. 

O terceiro nível seria, assim, o que merece maior atenção e rigidez do 

tribunal tendo em vista que, esse juízo de proporcionalidade conferiria à norma 

um possível equilíbrio entre a intervenção penal e os objetivos alcançados.  

Ressalta o Relator que, nas razões da edição da Lei, não foi analisada 

a proporcionalidade dos meios utilizados para os fins pretendidos, bem como o 

legislador não enfrentou as consequências sociais da criminalização individual 

do porte, e que os dados disponíveis à época não justificavam a criminalização. 

Nesse ponto se faz necessária a transcrição:  
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Em análise de mérito, cumpre fazer uma breve abordagem sobre 
a questão das drogas no país. A demanda e a oferta de drogas, 
no Brasil, são consideradas questões de Estado, em razão de 
seus impactos negativos nas instituições nacionais e nas 
relações sociais em suas diversas modalidades. Afetam, dentre 
outros, a saúde, a segurança, o trabalho, a previdência social, o 
bem-estar individual, a família e, até mesmo, alguns aspectos da 
soberania nacional. Dados do I Levantamento Domiciliar sobre 
o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, que envolveu as 107 
maiores cidades do país, realizado, em 2001, pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas da Universidade Federal 
de São Paulo, apontaram que “19,4% da população pesquisada 
já fez uso na vida de drogas (...) O uso na vida da maconha 
aparece em primeiro lugar entre as drogas ilícitas com 6,9% dos 
entrevistados (....) Entre os medicamentos usados sem receita 
médica, os benzodiazepínicos (ansiolíticos) tiveram uso na vida 
de 3,3%”. O crescimento significativo do consumo de drogas no 
Brasil vem sendo observado, quando se comparam 
levantamentos nacionais de diferentes períodos feitos entre 
estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio. De 1987 
a 1997, o uso na vida de maconha passou de 2,8 para 7,6%, o 
de cocaína subiu de 0,5% para 2% e o de anfetamínicos de 2,8% 
a 4,4%. Não propriamente crescimentos explosivos, mas 
marcantes. O número de ocorrências de delitos envolvendo 
drogas também tem aumentado. Dados da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública registram 79.791 ocorrências no ano de 
2001, 81.132 em 2002 e, apenas no primeiro semestre de 2003, 
42.569. A Polícia Federal apreendeu, em 2003, 7,4 toneladas de 
cocaína e 164 toneladas de maconha, além de ter efetuado 
2.969 prisões de traficantes e 61 de consumidores. O uso 
indevido de drogas implica, quase sempre, em contato precoce 
com o mundo da ilegal idade e da violência e deixa, por vezes, 
um legado de sofrimento e vulnerabilidade social para o 
indivíduo e sua família. O Brasil vive, hoje, um momento de 
mudança, com sua atenção voltada à parcela da população que 
vive em condições de exclusão social. Nesse contexto, as 
políticas voltadas para a maior qualidade de vida do cidadão 
ganham relevância e destaque na agenda do Governo e na 
pauta dos assuntos defendidos por esta Casa. Um dos temas de 
maior premência é a questão do uso indevido e do tráfico ilícito 
de drogas. A maior parte dos dispositivos que regulam as 
atividades de redução da demanda e da oferta de drogas no 
Brasil datam de 1976 - Lei n° 6.368, de 1976 –, nada obstante 
tenham ocorrido alterações em seu texto original, introduzidas 
pela Lei n ° 10.409, de 2002. A legislação brasileira sobre drogas 
constitui-se, portanto, em documento elaborado há mais de vinte 
e cinco anos, em uma realidade diversa dos momentos atuais, 
nos aspectos políticos, culturais, econômicos e sociais do País, 
em especial no que se refere à garantia de direitos dos cidadãos 
brasileiros. Nesses quase trinta anos que se passaram, o avanço 
do conhecimento científico, aliado aos novos contornos 
assumidos pelo fenômeno da droga, nos cenários nacional e 
mundial, tornaram ultrapassados os conceitos e métodos 
utilizados na abordagem do tema. De uma visão meramente 
médico-policial, o uso indevido e o tráfico ilícito de drogas 
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passaram a ser tratados como questões de alta complexidade, 
relacionadas à saúde pública, à segurança e ao bem-estar 
social. O texto da Lei n° 6.368, de 1976, guarda anacronismos e 
conceitos controversos, quando confrontados com o momento 
político-social do País, em que a sociedade é conclamada a 
compartilhar, com o Estado, a responsabilidade pelas políticas 
sociais e a atuar na plena observância dos direitos essenciais da 
pessoa. Nesse aspecto, ressalte-se a qualificação similar dada 
ao usuário ou dependente de drogas e ao traficante, igualmente 
tratados, na Lei 6.368, como criminosos com pena restritiva de 
liberdade, desconsiderando-se as motivações originais de cada 
situação. O usuário ou dependente de drogas, antes de se 
constituir um contraventor, deve ser visto como uma pessoa com 
vulnerabilidades de fundo individual e social, que não pode ser 
confundida com a figura do traficante. Merece, para si e para sua 
família, atenção à saúde e oportunidades de inserção ou 
reinserção social. (MENDES, 2015) 

Aponta o relator sobre a ausência de justificativa do Projeto de Lei que 

não conta com nenhuma referência técnica de correlacione o porte para uso 

pessoal e os bens jurídicos que visa tutelar, servindo apenas como mais um 

dispositivo penal, embora reconheça a fragilidade do usuário, merecendo ser 

alvo de reinserção social e oportunidade, o que se reflete oposto na atual 

legislação, com as taxas de aprisionamento crescentes. 

Discute também a natureza normativa dessa imposição legal como uma 

norma de perigo abstrato, ou seja, aquela cujo teor visa proteger um bem jurídico 

relevante, como a saúde e a segurança pública, de um potencial dano futuro 

causado por uma possível conduta do indivíduo. Dessa forma, os crimes de 

perigo abstrato não exigem a efetiva lesão, bem como o risco de lesão, ao bem 

jurídico protegido. O legislador, portanto, baseado em dados empíricos, 

seleciona grupos ou classes de condutas que geralmente causam um perigo a 

algum bem jurídico fundamental, sendo essa definição, por si só, incompatível 

com um comportamento inconstitucional do legislador. Contudo, “a atividade 

legislativa de produção de tipos de perigo abstrato deve, por isso, ser objeto de 

rígida fiscalização a respeito de sua constitucionalidade”. 

Em seguida, o Ministro aborda as diferentes políticas possíveis para a 

regulação do uso de drogas, sendo elas a proibição, que estabelece sanções 

penais para os agentes; a despenalização que exclui a pena privativa de 

liberdade nos casos, embora mantenha o teor criminal da conduta; e a 

descriminalização, quando são excluídas as sanções penais para a conduta. 

Aponta ainda as políticas de redução de danos e de prevenção de riscos, sendo 
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a adoção de medidas que visam reduzir o estigma e as consequências negativas 

do uso de drogas, legais ou ilegais, na sociedade, conforme utilizado no modelo 

europeu. 

Assim, parte o Ministro para o efetivo controle de proporcionalidade da 

norma editada, analisando sua efetiva adequação sob os parâmetros do controle 

de evidência, sendo a norma efetiva à proteção do bem jurídico, e de 

justificabilidade, se o legislador se utilizou das fontes disponíveis para uma 

apreciação objetiva na confecção da norma.  

Diante do controle de evidência, é apontado que a diferenciação objetiva 

dos tipos de tráfico e de uso consiste na distinção realizada no final do artigo 33 

da Lei que indica a “produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas”, ao 

passo que o artigo 28 da mesma Lei aponta para “para uso pessoal”. Entretanto, 

não houve uma distinção precisa por parte do legislador nessa distinção que, 

segundo o Ministro “na maioria dos casos, todos acabam classificados 

simplesmente como traficantes”. Afirma o Ministro que a tipificação do núcleo é 

semelhante, sendo a única distinção entre as duas condutas a destinação dada 

para o ilícito. Aponta, ainda, que a legislação não busca o modelo criminalizador 

do usuário, conforme já apresentado nas razões do projeto de Lei.  

Com isso, é trazido no voto uma pesquisa pertinente com o presente 

trabalho, apontando as consequências sistemáticas da edição da lei, voltadas 

para uma seletividade de aplicação, bem como a rejeição do tratamento médico-

jurídico previsto na lei, corroborando com o que foi afirmado acima, bem como 

com o debate trazido nesse artigo. Portanto, tal análise merece transcrição para 

seu total entendimento:  

“Segundo a pesquisa, na qual foram examinadas 730 sentenças 
condenatórias pelo crime de tráfico de entorpecentes no período 
de outubro de 2006 a maio de 2008, por volta de 80% das 
condenações decorreram de prisões em flagrante, na maioria 
das vezes realizadas pela polícia em abordagem de suspeitos 
na rua (82% dos casos), geralmente sozinhos (cerca de 60%) e 
com pequena quantidade de droga (inferiores a 100g). Outro 
dado interessante é que, em apenas 1,8% dos casos da 
amostra, houve menção ao envolvimento do acusado com 
organizações criminosas. A pesquisa constatou, também, uma 
considerável presença de jovens e adolescentes nas 
ocorrências. A maioria dos apreendidos (75,6%) é composta por 
jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos. Verificou-se, ainda, 
que 62,1% das pessoas presas responderam que exerciam 
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alguma atividade remunerada – formal ou informal. Revela a 
pesquisa, também, que 57% das pessoas não tinham nenhum 
registro em sua folha de antecedentes. O padrão de abordagem 
é quase sempre o mesmo: atitude suspeita, busca pessoal, 
pequena quantidade de droga e alguma quantia em dinheiro. Daí 
pra frente, o sistema repressivo passa a funcionar de acordo 
com o que o policial relatar no auto de flagrante, já que a sua 
palavra será, na maioria das vezes, a única prova contra o 
acusado. (grifo próprio)”. 

(Tráfico e Constituição: um estudo sobre a atuação da justiça 
criminal do Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de 
drogas. Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 94, 1-29, jun/set 2009, 
publicação quadrimestral da Presidência da República) 

Diante dessa análise, conclui pela incongruência entre os preceitos 

criminalizadores do uso pessoal, os resultados auferidos e os objetivos traçados 

pelo legislador em relação ao usuário e o dependente. Essa disparidade se 

amplifica com a ausência de critérios objetivos para a distinção entre o usuário 

e o traficante, restando essa atribuição ao policial militar, principais testemunhas 

no processo, que, conforme analisa o Ministro, não são partes desinteressadas 

no caso, tendo uma atuação tendenciosa. 

Portanto, conclui o Relator pela manifesta violação do princípio da 

proporcionalidade, enquanto controle de evidência. Então, parte para a análise 

do controle de justificabilidade, observado a falta de estudos suficientes ou 

incontroversos que revelem a repressão ao consumo como forma mais eficiente 

de combate ao tráfico de drogas, apontando que, desde a declaração da “guerra 

as drogas” o consumo no mundo só aumentou, compartilhando de entendimento 

similar ao desenvolvido nesse trabalho.  

Pela observação de estudos realizados na Europa2425, o Ministro 

concluiu que a despenalização e a descriminalização têm se mostrado mais 

eficiente na redução da população usuária, bem como reduzindo o impacto do 

tráfico de drogas, sendo uma maneira mais adequada e efetiva para a aferição 

dos resultados pretendidos pela Lei pátria. 

Conclui, assim, “que resta suficientemente claro que a criminalização de 

condutas adstritas ao consumo pessoal de drogas mostra-se, também nesse 

                                                             
24 (ROSMARIN, A. & EASTWOOD, N, A quiet revolution: drug decriminalization polices in practice across 
the globe. Release Drugs: London, 2012) 
25 (EMCCDA, Anual Report on the state of the drugs prolem in Europe, 2011). 
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plano, em manifesta dissonância com o princípio da proporcionalidade” 

(MENDES. 2015. p. 25) 

Parte então para o controle material de intensidade, ao analisar se a 

medida legislativa adotada, ou seja, com a intervenção do direito penal para a 

proteção de uma garantia fundamental, demonstra-se necessária, tendo em vista 

a mitigação de outros direitos de igual relevância.  

Defende-se, com isso, que a incriminação do porte de droga para uso 

próprio serviria de justificativa para a contensão, em sentido de perigo abstrato, 

da expansão do perigo à saúde pública. Contudo, questiona o Ministro sobre a 

existência real de um bem jurídico digno de proteção, tendo em vista que o uso 

de drogas afeta, quando muito, a esfera pessoal do usuário ou dependente. 

Aponta ainda que, não se trata aqui de ignorar os riscos e malefícios que 

o uso de drogas pode trazer ao indivíduo e à sociedade, entretanto, é preciso 

valorar se a intervenção penal se demonstra necessária e eficiente para a 

garantia desse valor. Para tanto, é preciso analisar o conflito existente entre as 

garantias em questão, a intensidade da intervenção e os seus fundamentos 

justificadores.  

Com isso, aborda duas teorias que visam proteger o núcleo essencial 

das garantias, que estaria a salvo de qualquer intervenção estatal, impondo um 

limite à atividade legislativa. 

De um lado, há a teoria absoluta, que entende o núcleo das garantias 

como unidade substancial autônoma que, independentemente de qualquer 

situação concreta, não poderia ser atingido por eventual decisão legislativa. 

Assim, há uma parte disponível para mitigação e outra que deve permanecer 

absoluta, impondo um “limite do limite” à atuação legislativa 

Por outro lado, há a teoria relativa. Para esta o núcleo essencial da 

garantia deve ser definido caso a caso, diante do objetivo da norma restritiva. 

Seu núcleo, portanto, seria definido mediante uma ponderação entre meios e 

fins, com base no princípio da proporcionalidade, alcançando o núcleo como 

mínimo insuscetível de redução.  

Assim, baseado na obra de HESSE (HESSE, Grunzuge des 

Verfassungsrechts, cit., p. 134), o Ministro dialoga com uma proteção das 

garantias contra a atividade legislativa sendo protegido seu núcleo essencial 

sem que haja limitações arbitrárias ao poder legislativo. 
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Alerta o Ministro que, a solução buscada não advém de uma simplificada 

ponderação entre os princípios conflitantes, atribuindo à qualquer deles um 

sentido de hierarquia ou significado. Entretanto, há de se contemplar as 

circunstâncias peculiares a cada caso. Com isso, resulta-se que a resolução do 

conflito deve ser feita mediante uma concordância prática, de modo que cada 

um dos valores jurídico seja debatido e ganhe realidade.  

Parte, portanto, o Relator, para a aferição das consequências do porte 

de drogas para uso pessoal nas garantias à saúde e segurança pública, com a 

intenção de realizar essa concordância e a aplicação concreta das garantias no 

assunto tratado, como medida de justificar a aplicação do direito penal para a 

proteção de qualquer dessas garantias. 

Com isso, reconhece a necessidade do conhecimento dos crimes de 

perigo abstrato em um Estado Social, como forma de garantia da ordem pública. 

Entretanto, aponta a necessidade de um determinado grau de lesividade 

individual da conduta para que se justifique a intervenção do direito penal.  Dessa 

forma, não basta a constatação de um perigo à saúde pública, mas, é preciso 

que se demonstre a afetação concreta desse bem para uma intervenção penal. 

Conclui, acerca disso, que as noções de saúde e segurança pública, 

apesar de serem bens jurídicos relevantes, merecedores de garantias do Estado, 

não houve a valoração dos riscos os quais a criminalização do porte de drogas 

para uso pessoal está sujeita. Diante disso, cabe examinar o grau de 

interferência nos direitos individuais afetados e a alternativa criminalizadora 

interventiva como forma de garantia. 

Afirma, em seguida, que a criminalização do porte para uso pessoal afeta 

diretamente o desenvolvimento da personalidade em diversas escalas. Não que 

seja garantido ao indivíduo o direito de se entorpecer, mas, deve ser 

resguardado a este, o direito de querer ou não se entorpecer, fazendo isso parte 

do desenvolvimento de sua personalidade.  

O Relator aponta que, em nossa Constituição, quando consagrada a 

dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à 

imagem, pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à 

autodeterminação. Dessa forma, a proteção do indivíduo contra interferências 

indevidas do Estado pode ser garantida pelo princípio da liberdade geral, que 

não tolera restrições à autonomia da vontade, a não ser quando necessárias 
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para finalidade constitucional, além da proteção da dignidade da pessoa 

humana, que abre uma margem de autonomia dos indivíduos frente às 

imposições estatais.  

Assim, afirma o Relator que “é sabido que as drogas causam prejuízos 

físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso 

de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida 

privada e à autodeterminação”. Além disso, “o uso privado de drogas é conduta 

que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas 

mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios 

coletivos decorrentes da atividade ilícita.” (MELO, 2015. p. 36)    

Assim, a criminalização da posse de drogas para uso pessoal seria uma 

ofensa à privacidade e à intimidade do usuário ao passo que o Estado está por 

desrespeitara decisão do indivíduo de por sua vida e sua saúde em risco. Assim, 

entende o Relator que tal conduta é inconstitucional por atingir, em grau máximo 

e desnecessário, o direito à personalidade em suas várias manifestações, sendo 

a criminalização uma atitude desproporcional do poder estatal.  

Concluindo assim seu controle de constitucionalidade, o Ministro Relator 

entende pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Com isso, 

inicia um debate sobre as alternativas adotadas de modelo por diversos países, 

em consonância com o Plano de Ação da ONU elaborado em 2009 na Comission 

on Narcotic Drugs, que prevê estratégias para a descriminalização.  

Então, aponta que países como Portugal, Espanha, Holanda, Itália, 

Alemanha e República Checa têm adotado medidas administrativas como 

alternativa à proibição para o porte e uso de pequenas quantidades.  

Exemplifica o modelo adotado por Portugal, cuja política de 

descriminalização do usuário se deu em 2001 e foram adotadas medidas não 

penais como restrição de determinadas atividades, multas e encaminhamento 

para tratamento. Nesse modelo, a pessoa flagrada com drogas para uso pessoal 

tem sua droga apreendida e é notificada a comparecer a uma das Comissões 

para a Dissuasão da Toxicodependência vinculadas ao Ministério da Saúde e 

compostas por equipes integradas de profissionais da área da saúde, assistência 

social, psicologia e direito que realizam uma avaliação rigorosa da situação do 

usuário, valorizando suas necessidades psicossociais e aproximando os 

dependentes de drogas ilícitas do sistema de saúde português.  
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Em referência à entrevista prestada por João Goulão, presidente do 

Instituto da Droga e da Dependência (IDT), ao Diário de Notícias de Portugal, 

edição de 25.4.2011, relata que o balanço apontado foi positivo dos resultados 

da lei desde seu vigor em 2001, dez anos após a descriminalização em Portugal. 

Aponta, o entrevistado, que o sistema contava, na época, com 40 mil 

toxicodependentes em tratamento e que cerca de 10% são usuários de cannabis, 

que reconheceram as consequências do uso para a saúde. Relata, também, a 

redução do uso dessas substâncias por jovens entre 15 e 19 anos, além disso, 

índice de portadores de HIV relacionados ao uso de drogas ilícitas deixou de ser 

o principal de ser o principal grupo infectado, passando a ser o de heterossexuais 

e homossexuais.  

O Ministro faz, também, referência à Colômbia, quando, em 1994, a 

Corte Constitucional colombiana declarou a inconstitucionalidade da 

criminalização do consumo de entorpecentes. Na Argentina, o processo de 

descriminalização também se seu na Corte Constitucional quando, em 2009, foi 

reconhecida a incompatibilidade da norma penal com a garantia da intimidade, 

além da ineficácia da política criminal. 

Para sintetizar essa análise, ao Ministro elaborou em seu voto um quadro 

comparativo de modelos de descriminalização, com base em dados coletados 

no Transnational Institute e Colectivo Estudios Drogas y Derecho (CEDD) e pelo 

European Legal Database on Drugs/European Monitoring Center for Drugs and 

Drugs Addiciton,(emcdda.europa.eu/elddm, 15.8.15): 

País Alternativa à criminalização Critério de Distinção 

Argentina Sem medidas administrativas Interpretação do juiz 

Bolívia Tratamento compulsório Uso equivalente a 48 

horas de consumo 

Chile Medidas administrativas Interpretação do juiz 

Colômbia Sem medidas administrativas 20g de maconha, 5g de 

haxixe, 1g de cocaína 

Equador Sem medidas administrativas 10g de cannabis, 2g de 

pasta base de cocaína 
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Paraguai Sem medidas administrativas 10g de cannabis, 2g de 

cocaína, heroína e 

derivados 

de opiáceos 

Peru Tratamento compulsório 8g de maconha, 5g de 

pasta de cocaína, 250g 

de 

Ecstasy 

Uruguai Sem medidas administrativas 40g de maconha por 

mês 

Costa Rica Sem medidas administrativas Interpretação do juiz 

Honduras Internação compulsória Interpretação do juiz 

Jamaica Somente cannabis. Sem medidas 

Administrativas 

2 onças (cerca de 57 

gramas) de maconha, 

2.8g de cocaína, heroína 

e morfina 

México Sem medidas administrativas 5g de cannabis, 2g de 

Ópio, 0.5g de cocaína 

Alemanha A lei não permite a não instauração 

de processo criminal 

Entre 6 e 15g de 

maconha (14 Estados 

fixaram em 

6g). Cocaína e heroína 1 

a 2g (prática judicial) 

Bélgica Apenas cannabis. Sem medidas 

administrativas 

3g de resina ou da erva. 

Espanha Medidas administrativas 25g de haxixe, 100g de 

cannabis, 3g de heroína, 

7.5g de cocaína 

Holanda Sem medidas administrativas 5g de maconha, 0.5g de 

cocaína 

Itália Medidas administrativas 1g de THC, 0.25g de 

heroína e 0.75g de 

cocaína 
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Lituânia Medidas administrativas 5g de maconha, 0.2g de 

heroína e 0.2g de 

cocaína 

Luxemburgo Apenas cannabis. Medidas 

administrativas. 

Interpretação do juiz 

Portugal Medidas administrativas 25g de maconha 

(equivalente a 10 dose 

diárias), 1g de ecstasy e 

2g de cocaína 

Países 

Baixos 

Sem medidas administrativas 5g de maconha e 0.5g 

de heroína ou cocaína 

República 

Checa 

Medidas administrativas 15g de maconha, 

dependendo da pureza, 

1g de cocaína, 

4 tabletes de ecstasy 

Fontes: Voto do ministro relator Gilmar Mendes no âmbito do Recurso Extaordinário 635.659 
baseado nos estudos do Transnational Institute e Colectivo Estudios Drogas y Derecho (CEDD) 
e do European Legal Database on Drugs/European Monitoring Center for Drugs and Drugs 
Addiction (MENDES, 2015) 

 

Com esse estudo, o Ministro busca uma alternativa que se encaixe ao 

modelo brasileiro, afirmando que o Brasil não deve apenas descriminalizar o 

porte, mas implementar critérios objetivos para a distinção entre usuário e 

traficante, de acordo com a realidade pátria, diante da disparidade de critérios 

adotados em casa país, o que impossibilita a adoção de qualquer desses 

modelos.  

Aponta que a própria Lei 11.343/06 apresenta diretivas que podem ser 

mais eficazes no combate à dobrado, do ponto de vista do usuário, do que a 

criminalização em si.  

Diante dos desafios encontrados, principalmente por jovens, que 

sofreram as medidas previstas no artigo 28, como aponta sobre uma pesquisa 

publicada em 2014 pela Universidade de São Paulo com apoio do Ministério 

Nacional da Justiça e da Secretaria Nacional de Política as Drogas, 

principalmente de reinserção social, bem como de reiteração da prática de 

pequenos delitos, aponta o Ministro que o sistema penal provoca um 
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amedrontamento no usuário, que, as vezes, volta a delinquir por conta do vício 

na droga. Com isso, justifica a necessidade da aproximação do usuário com o 

sistema de saúde e o afastamento com o sistema penal, propondo, por tanto, 

medidas administrativas para a contenção do uso e do vício, ao invés das medias 

penais atualmente adotadas.  

Aponta que, diante de uma abordagem mais técnica e mais humana, os 

efeitos da política seriam mais eficientes, tendo em vista que o tratamento penal 

seria um dos obstáculos para uma abordagem preventiva e de recuperação, 

contribuindo com a redução de danos.  

Assim, afirma que, a criminalização restringe, em grau máximo e 

desnecessário, a garantida da intimidade, da autodeterminação e da vida 

privada, ao reprimir condutas semelhantes à autolesão. Sob essa perspectiva, o 

Ministro afirma novamente a inconstitucionalidade da norma impugnada, por 

violação ao princípio da proporcionalidade.  

Diante dessa declaração, o Ministro, receoso com um possível vácuo 

regulatório deixado caso sua posição seja majoritária e com um possível 

entendimento errôneo no qual o voto pretenderia legalizar irrestritamente o porte 

de drogas para consumo pessoal, aponta que as políticas de redução de danos 

legitimam medidas restritivas de caráter não penal. 

Dessa forma, defende que a aplicação das medidas previstas no artigo, 

no que couberem, deveriam se manter em aplicação desde que com caráter não 

penal, apenas nesse momento transitório, deslocando sua aplicação para a 

esfera cível para garantir maior efetividade no alcance dessas medidas, além de 

conferirem uma nova abordagem para enfrentar o problema social do uso de 

drogas.  

Por outro lado, defende ainda que o indivíduo identificado por tráfico pela 

polícia deve ser levado de imediato à autoridade judicial para que se analise suar 

circunstâncias. O Ministro criticou por algumas vezes em seu voto a 

discricionariedade dada ao policial na distinção do tipo, bem como no poder 

excessivo que a presunção de veracidade de sua palavra tem, sabendo que 

muitas vezes a polícia é a única testemunha judicial contra o indivíduo. 

Dessa forma, o Relator, não só defende a inconstitucionalidade do artigo 

28, como propõe alterações em outras partes da legislação. Dentre elas, a 

vedação de condução coercitiva do usuário à presença do juiz, prevista no artigo 
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48, §2º. Além disso, na hipótese do artigo 50, caput, no qual se prevê a prisão 

pela posse quando o policial entende a conversão do artigo 28 no artigo 33, ou 

seja, tráfico. Com isso, caso o policial efetua a prisão em flagrante do indivíduo 

imputado por tráfico, este deverá ser encaminhado de imediato ao juiz, em uma 

medida de garantir mais segurança do cidadão frente ao possível abuso dos 

policiais.  

Para isso, explica que “a zona cinzenta entre o tráfico de drogas e a 

posse de drogas para consumo pessoal. A diferença entre um e outro 

enquadramento é decisiva para pessoa abordada. Ou poderá ser presa, por até 

quinze anos, ou seguirá livre, embora sujeita, pelo menos transitoriamente, às 

medidas previstas no art. 28, sem efeitos penais”.  (MENDES, 2015. p.51) 

Além disso, aponta que, devido à essa fragilidade, há vários indicativos 

que demonstram uma inadmissível seletividade do direito penal. Portanto, 

elementos objetivos apontados em uma avaliação judicias rigorosa podem 

contribuir para um correto enquadramento da conduta. Ressalta que, ao 

contrário da prática, a comprovação de conduta de traficância deveria ser ônus 

da acusação, violando a presunção de não culpabilidade prevista no artigo 5º, 

LVII, da Constituição.  

Aproveita essa crítica para expor sobre o excesso de prisão preventiva 

que, sendo o artigo 312 do CPP, só poderia ocorrer mediando prova da 

existência do delito e indícios suficientes de autoria. Entretanto, aponta o Ministro 

que, muitos magistrados se utilizam do in dubio pro societate, como visto no caso 

em concreto, para justificar a prisão preventiva, violando os dispositivos legal e 

constitucional descritos acima. Afirma, portanto, que a prisão em flagrante e sua 

conversão em preventiva deve ser objeto de especial apreciação do Poder 

Judiciário, junto com a apresentação do detido, em curto prazo, para que se 

decida sobre o relaxamento da prisão, ou sua conversão em preventiva.  

Após toda essa análise, o Ministro finaliza seu voto, dispondo que:  

Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para:  
1 – Declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do 
art. 28 da Lei 11.343/2006, de forma a afastar do referido 
dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Todavia, 
restam mantidas, no que couber, até o advento de legislação 
específica, as medidas ali previstas, com natureza 
administrativa;  
2 – Conferir, por dependência lógica, interpretação conforme à 
Constituição ao art. 48, §§1º e 2º, da Lei 11.343/2006, no sentido 
de que, tratando-se de conduta prevista no art. 28 da referida 
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Lei, o autor do fato será apenas notificado a comparecer em 
juízo;  
3 – Conferir, por dependência lógica, interpretação conforme à 
Constituição ao art. 50, caput, da Lei 11.343/06, no sentido de 
que, na prisão em flagrante por tráfico de droga, o preso deve, 
como condição de validade da conversão da prisão em flagrante 
em prisão preventiva, ser imediatamente apresentado ao juiz; 
4 – Absolver o acusado, por atipicidade da conduta; e  
5 – Determinar ao Conselho Nacional de Justiça as seguintes 
providências:  
a) Diligenciar, no prazo de seis meses, a contar desta decisão, 
por meio de articulação com Tribunais de Justiça, Conselho 
Nacional do Ministério Público, Ministério da Justiça e Ministério 
da Saúde, sem prejuízo de outros órgãos, os encaminhamentos 
necessários à aplicação, no que couber, das medidas previstas 
no art. 28 da Lei 11.343/2006, em procedimento cível, com 
ênfase em atuação de caráter multidisciplinar;  
b) Articulação, no prazo de seis meses, a contar desta decisão, 
entre os serviços e organizações que atuam em atividades de 
prevenção do uso indevido de drogas e da rede de atenção a 
usuários e dependentes, por meio de projetos pedagógicos e 
campanhas institucionais, entre outras medidas, com estratégias 
preventivas e de recuperação adequadas às especificidades 
socioculturais dos diversos grupos de usuários e das diferentes 
drogas utilizadas. 
 c) Regulamentar, no prazo de seis meses, a audiência de 
apresentação do preso ao juiz determinada nesta decisão, com 
o respectivo monitoramento;  
d) Apresentar a esta Corte, a cada seis meses, relatório das 
providências determinadas nesta decisão e resultados obtidos, 
até ulterior deliberação. (MENDES, 2015) 

  

 Nestes termos, o Ministro Relator fecha seu voto decidindo pela 

inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e, por dependência, conferir 

interpretação conforme à Constituição do artigo 48, §1º e 2º e do artigo 50, caput. 

Além disso, absolve o acusado diante a atipicidade material da conduta, 

concluindo seu controle de constitucionalidade. 

3.2 A INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O MINISTRO EDSON FACHIN 

Por sua vez, o Ministro Fachin elaborou sua tese para votar no sentido 

da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, sem alteração de texto. 

Nesse ponto, o Ministro divergiu do Relator, no sentido de conhecer da aplicação 

da inconstitucionalidade para a situação específica do caso concreto, ou seja, 

seu voto abrange apenas o consumo da cannabis, não se estendendo à outras 

drogas, as quais manteve sua proibição nos termos da Lei atual. 

Além disso, manteve a tipificação dos meios de produção e 

comercialização da cannabis, declarando, no entanto, sua inconstitucionalidade 
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progressiva desses atos, até que sobrevenha regulamentação legislativa. Para 

tanto, determina que o Poder Legislativo estabeleça parâmetros objetivos para 

a distinção do usuário e do traficante, além de determinar que Poder Executivo, 

por meio de órgãos relacionados à política de drogas, como o SENAD e o 

CNPCP citados pelo Ministro, elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, 

parâmetros provisórios para que se realize aquela distinção. 

Nessa mesma linha, o Ministro propõe, à presidência do STF, a criação 

de um Observatório Judicial sobre Drogas, para que se acompanhe os efeitos 

dessa deliberação pela Suprema Corte nos demais casos, principalmente acerca 

da diferenciação de tráfico e uso, buscando a participação de instituições e 

profissionais de diversas áreas, como médicos, psiquiatras e pesquisadores, 

para apresentar um relato na forma de subsídio e sistematização. 

Com isso, o Ministro decide pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 

11.343/06, bem como absolve o recorrente por atipicidade de sua conduta. Dito 

isso, serão analisados os principais argumentos que levaram o Ministro a esse 

entendimento.  

Em seu voto, logo de início, o Ministro fixa o debate sobre a 

inconstitucionalidade da criminalização do porte apenas em torno da “maconha”, 

com os preceitos de violação de liberdades, como a autonomia e a privacidade.  

Afirma, ainda o Ministro, se paradoxal a descriminalização do uso, 

enquanto a comercialização permanece proibida. Isso porque, segundo o voto, 

o usuário permanecerá enredado no tecido criminoso, pois afirma, 

enfaticamente, que “a dependência é o calabouço da liberdade mantida em 

cárcere privado pelo traficante” (FACHIN, 2015, p. 2). 

Nessa linha, afirma que o uso de drogas pode acarretar sérios 

transtornos físicos e mentais nos usuários, entretanto, o tema se coloca diante 

da liberdade, da autonomia e dos limites de interferência estatal sobre o 

indivíduo. Nesse sentido, busca referência em Carlos Santiago Nino (NINO, 

1989), que relaciona três argumentos geralmente usados para punir o uso 

pessoal de drogas: um argumento perfeccionista, um argumento paternalista e 

o argumento de defesa da sociedade.  

O primeiro argumento se daria em torno de uma reprovabilidade moral 

do estado frente essa conduta. Nesse sentido, é reprovável, moralmente, que o 

indivíduo, no uso de sua autonomia, rompesse com uma moral subjetiva, em 
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tese digna e adequada, criada pelo Estado. Entretanto, como reconhece o 

Ministro, não é compatível com o Direito a imposição de qualquer tipo de moral 

subjetiva. Não cabe ao legislador a imposição de um dever de comportamento 

em sua atividade legislativa, tendo em vista que tais escolhas devem ser 

tomadas pelo indivíduo, compondo a autonomia privada de cada sujeito.  

O argumento paternalista se dá pela postura do estado de justificar o 

tratamento penal do usuário baseado na reprovação, no desincentivo e na 

prevenção geral que as respostas penais deveriam gerar. Nesse ponto, 

interroga-se que, no intuito de proteger seus cidadãos, persegue determinados 

indivíduos pelo caminho criminal, impondo-lhes penas drásticas, que servem 

para muitas coisas, menos para proteger o cidadão.  

Por último, identifica o Ministro, que a criminalização do uso de drogas 

está defesa sob o argumento de defesa social contra os eventuais danos 

causados pelos usuários. Nesse ponto, o Ministro identifica, também, a “família” 

como instituição que pode sofrer os efeitos ou consequências dos atos de que 

usa drogas. Entretanto, aponta, que o Direito Penal possui outras formas de 

impor sanções àqueles que causem transtornos à sociedade, como as penas 

para os crimes de roubo e furto, para aqueles que cometam delitos para 

sustentarem seu vício.  Com isso, “afirma o Ministro que, a diferença entre ações 

privadas e ações que possam ofender a moral pública por afronta aos bens de 

terceiros seria insustentável, pois toda e qualquer ação, seja ela privada ou 

pública, teria o potencial de se desdobrar em outra ação reprovável”. (FACHIN, 

2015, p. 4). 

Conclui o Ministro, que a criminalização do uso de drogas se traduz em 

uma imposição de um padrão de moral individual sob uma proteção excessiva. 

Esta, além de não prevenir que o sujeito se drogue, cria uma falsa sensação de 

proteção da sociedade.  

Isso porque, o direito penal já abrange, com demais normas 

criminalizadoras, qualquer dano real que esses indivíduos causem à sociedade, 

como furtos e roubos. Aponta, também, que esse processo foi uma criação mista, 

sendo criada pelo Estado em detrimento do indivíduo, envolvendo o Poder 

Legislativo na edição da norma, do Executivo em criar a portaria que determina 

as substâncias perseguidas e do Judiciário, por assentar tais condutas, que 

estão sendo discutidas no caso concreto.  
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Aponta, o Ministro, que o recente processo de constitucionalização do 

direito penal brasileiro não observa os valores da dignidade da pessoa humana 

em sua matriz kantiana e republicana, que impede a tutela penal com escopo 

em valores morais. Com isso, passa diretamente pelo controle de 

constitucionalidade das hipóteses de criminalização primária, que são aqueles 

tipos penais e condutas incriminadas previstas na legislação. 

Diante do artigo 28 da Lei de drogas, assevera o Ministro que a colisão 

de valores releva uma opção história pela criminalização, representando, assim, 

uma atitude “político-criminal”. De mesma forma, aponta o elenco de drogas 

consideradas ilícitas, sob forma da Portaria nº 344/98, editada pelo Poder 

Executivo e a distinção de tratamento dado às drogas lícitas, como álcool e 

tabaco.  

Portanto, indica o Ministro que, dentre as opções indicadas pelo Ministro 

Relator, o controle de constitucionalidade por exame de legalidade proporcional 

com base no controle material de intensidade se relevou o mais indicado para a 

análise do caso em concreto. Com isso, trabalha esse controle mediante uma 

análise de proporcionalidade e de ofensividade.  

Diante disso, a mera análise de proporcionalidade, segundo o Ministro, 

não seria um critério hábil para, isoladamente, determinar a compatibilidade 

constitucional da criminalização de condutas de perigo abstrato, se fazendo 

necessária a análise da ofensividade dessas condutas diante do bem jurídico 

tutelado. 

Nesse sentido, afirma que o princípio da ofensividade, 

constitucionalmente previsto, deve servir de parâmetro para o controle de 

atividade do Legislativo. Dessa forma, aferiu que o ponto de partida para se 

delimitar o campo de restrição à autonomia individual deve ser o princípio da 

ofensividade. Assim, somente diante de dano efetivo se legitimaria uma coerção 

interventiva do direito penal, sendo essa a maior interferência na autonomia 

individual. Cumpre, portanto, avaliar se essa coerção foi adequadamente 

imposta. Assim, se faz necessário o controle de proporcionalidade.  

Dito isso, apontou que a criminalização do uso de drogas seria ilegítima, 

em vista da ofensa a um bem jurídico individual, não podendo dar ensejo à 

interferência coercitiva.  



65 
 

Diferenciou, portanto, os crimes de resultado e os crimes de mera 

conduta, inserindo os crimes de perigo abstrato nessa classificação, pela ótica 

do próprio tipo penal. Dessa forma, os crimes de mera conduta, e os de perigo 

abstrato, necessitam de uma probabilidade de aferição de danos a um bem 

jurídico. Portanto, para que a criminalização seja legítima, o dano em potencial 

da conduta deve superar o dano causado por sua criminalização.  

Diante do juízo de adequação, o Ministro aferiu que a criminalização do 

uso não se demonstra a estratégia mais eficaz para a proteção desses bens. A 

adequação, portanto, se traduz em identificar se, para além da uma “dúvida 

razoável”, a incriminação objetivada para a tutela de determinado bem jurídico 

com a utilização do direito penal se demonstra justificada. Portanto, essa análise 

visa avaliar se o legislador propôs, superada a dúvida razoável, a melhor 

estratégia para abordar o tema, diante da colisão de bens jurídicos tutelados. 

Conclui que, diante disso, a norma penal não supera essa barreira.  

Com isso, distinguiu um “ponto nodal” para o debate: “o dependente é 

vítima e não criminoso germinal”. Portanto, afere importante a separação dos 

mercados e a divisão entre os tipos de drogas, isso porque, dessa distinção se 

observa uma realidade carcerária preocupante. 

Para isso, se utilizou de dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (Infopen) e apurou alto índice de encarceramentos 

por drogas e quão significativo isso se traduz frente a população carcerária 

nacional. Junto a isso, apontou dados de um estudo paranaense que revelou o 

índice de 30% de presos imputados por tráfico específico de maconha.  

Dessa análise, apontou que o usuário em situação de dependência deve 

receber tratamento médico para a superação do vício, garantia prevista no texto 

constitucional em seu art. 19626, conforme abordagem a seguir: 

Disso se extrai que o acesso à saúde é universal, frise-se bem, 
e, por conseguinte, deve abarcar todos os indivíduos que 
necessitarem dos seus serviços para preservação da própria 
integridade física e mental. Ao referir-se a “todos”, em tal 
significante se inclui a integralidade dos cidadãos, sem qualquer 
pecha discriminatória sobre a patologia acometida ou sua 
origem, sua raça ou sua cor que os prive de tratamento ou 

                                                             
26 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
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cuidado. Ter acesso legal à saúde é direito fundamental. Repita-
se: toda droga, lícita ou ilícita, traz sequelas, e pode fazer mal, 
seja afetando o sistema de recompensa, seja gerando 
dependência física ou psíquica. (FACHIN, 2015. p. 14) 

 
Asseverou que o tema deve ser tratado como questão de saúde pública, 

necessitando, prioritariamente, de políticas públicas de cuidado e atenção com 

a saúde do dependente. Afirma que tal ponto é sabia pelo Poder Executivo, como 

demonstrado em estudo realizado pelo Ministério Público em 2000 (BRASÍLIA, 

2003)27. 

Afirmou que é preciso debater a questão do uso de drogas em todo seu 

circuito de produção, que vai além do consumo no Brasil. Entretanto, reconhece 

um vazio legislativo em torno da questão, que afirma dever ser suprida, não pelo 

STF em sede de recurso, mas pelo Poder Legislativo em consonância com suas 

atribuições básicas.  

Portanto, apesar da nulidade constitucional chancelada nesse recurso, 

o tráfico de drogas permanece destinatário das políticas cujos efeitos estão em 

pauta, tendo o usuário como fomentador dessa atividade. Com isso, sendo 

“injurídico” o uso e o porte para consumo, o enfrentamento do tráfico ainda se 

faz alvo de devida regulamentação legislativa. A separação de mercados, e a 

valoração específica da droga, serviriam, então, como uma política de redução 

de danos. 

Afirma o Ministro que “meias soluções são apenas remédios efêmeros 

para problemas graves”, portanto, apesar de não haver solução perfeita, se faz 

necessário que o legislador é definir se a autorização lícita, pode contribuir para 

solver essa retroalimentação do tráfico. Aponta, ainda, a necessidade de se 

estabelecer parâmetros objetivos sobre a natureza e a quantidade da droga que 

possibilitem a distinção entre uso e tráfico, entretanto, reconhece não ser do 

Judiciário a atribuição de fazer tal distinção. Portanto, exigiu do Poder Legislativo 

a elaboração dessa distinção, bem como a respectiva regulação e execução pelo 

Poder Executivo na elaboração de políticas públicas sobre drogas. 

Entretanto, até que isso se dê, e mesmo após, deve-se adotar de forma 

imperativa uma audiência de apresentação em até 24 horas, para que o juiz 

                                                             
27Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf.>  p. 8. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf
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avalie o qualquer desvio emprego desses critérios, principalmente em casos de 

tráfico, e avalie a imputação adequada ao indivíduo. Apontou que tais medidas 

vigoram em caráter rebus sic stantibus, vigorando até a devida regulamentação. 

Diante do exposto, o Ministro Fachin votou pelo provimento parcial do 

recurso, declarando a inconstitucionalidade da norma arguida, para absolver o 

recorrente por atipicidade material da conduta.  

3.3 DESCRIMINALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PORTE PARA USO 

DR DROGAS SEGUNDO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 

O último voto proferido, até o momento de finalização do trabalho, foi o 

do Ministro Barroso. Diante da falta de publicação do seu voto no diário oficial, a 

presente síntese foi elaborada pela utilização de suas anotações para voto28. 

Em notas introdutórias, tal como o Ministro Fachin, optou por focar sua 

decisão ao tema da maconha, não abrangendo todo o tema de drogas, afirma 

que é possível que algumas ideias discutidas são aplicáveis a certas drogas, e 

a outras, não. De mesma forma, ressaltou que “não há solução juridicamente 

simples nem moralmente barata” (BARASSO, 2015, p. 1).  

Adiante, diferencia, para compreensão geral, a utilização da terminologia 

descriminalizar e a legalizar. A primeira, seria deixar de tratar como crime, 

conforme o sistema em vigor atualmente, ao passo que a segunda significa que 

o direito considera esse fato normal, insuscetível a qualquer tipo de sanção. 

Portanto, a presente discussão se faz em torna da descriminalização do fato, 

mantida a ilicitude do fato, porém, a reação do direito não se fará na esfera 

criminal.  

Parte, então, para a interpretação constitucional do tema, ao passo que 

essa busca a proteção dos direitos fundamentais. Estes, aponta o Ministro, 

funcionam como uma reserva mínima, funcionam como limites ao legislador e 

mesmo ao poder constituinte reformador. 

Assim, desenvolveu a análise sob a ótica de um pragmatismo jurídico, 

que tem, dentre outras, duas características que merecem destaque aqui, sendo 

a primeira o contextualismo, sendo avaliado o peso da situação em concreto e a 

determinação da solução adequada, ao passo que a segunda é o 
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consequencialismo, “na medida em que o resultado prático de uma decisão deve 

ser o elemento decisivo de sua prolação”. 

Após isso, o Ministro aponta algumas premissas fáticas e filosóficas que 

consubstanciam o fracasso sistemático da proibição das drogas, relevantes para 

sua decisão. 

Primeiramente, aponta que “O consumo de drogas ilícitas, sobretudo 

daquelas consideradas pesadas, é uma coisa ruim”. Para tanto, é papel do 

Estado e da sociedade desincentivar o consumo, tratar os dependentes e 

combater o tráfico. Portanto, ressalta que não se deve interpretar a presente 

discussão como autorização ou incentivo ao consumo de drogas. Pretende-se, 

ao contrário, determinar medidas mais eficazes para suprir os objetivos listados.  

Após isso, afirma que a guerra às drogas fracassou, sendo inclusive 

apontado por convenções da ONU. Para isso, aponta como um dos fatores do 

fracasso da política atual o aumento do consumo, bem como a organização do 

tráfico mundial, do mercado negro que envolve sua distribuição e do tráfico de 

armas destinadas, sobretudo, para a disputa de territórios e confrontos contra a 

polícia. Em contra partida, aponta dados do IBCCRIM sobre a redução do 

consumo de cigarro após as campanhas de advertência e informação. 

Aponta, também, a necessidade de um olhar nacionalizado para o 

problema das drogas. Afirma que não se pode olhar para o problema brasileiro 

sob uma ótica de primeiro mundo, pois seria “viver a vida dos outros”. Aponta 

que o principal problema nacional é o tráfico, ao passo que no “primeiro mundo”, 

seria o usuário.  

Assim, desenvolve a primeira prioridade como sendo a necessidade de 

neutralizar, a médio prazo, o poder do tráfico, acabando com a ilegalidade das 

drogas e regulando sua produção e distribuição, se aproximando da análise dos 

mercados feita pelo Ministro Fachin.  

A segunda prioridade seria impedir que os presídios fiquem entupidos 

de jovens pobres e primários, apontando para a seletividade da atual política de 

drogas. Segundo o Ministros, esses, de baixa periculosidade, cursam “a escola 

do crime”, unindo-se à facções dentro do presídio, se tornando, portanto, de alta 

periculosidade ao fim da pena. Indica o Ministro para um genocídio brasileiro de 

jovens pobres e negros imersos na violência desse sistema. 
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A terceira prioridade, portanto, serio o consumidor. Este, por sua vez, 

não deve ser tratado como criminoso, mas como um indivíduo que se sujeita a 

uma atividade de risco. Com isso, conclui que o risco de sua escolha, por si só, 

não fundamenta a criminalização da conduta. Nesse ponto, faz uma analogia a 

demais atividades de risco, como o alpinismo e o mergulho submarino, que não 

são criminalizados, apesar de serem de elevado risco.  

Como razões pragmáticas para a descriminalização, aponta o Ministro, 

como fundamento, o alto custo dessa política para a sociedade, resultando no 

aumento da população carcerária, da violência e da descriminação. Aponta, em 

seu voto, um aumento de encarceramento por infrações relacionadas às drogas 

de 9% para 27% de 2006 até 2013. Além disso, aponta que 63% das mulheres 

encarceradas se encontram nessa condição por delitos relacionados a drogas. 

Aponta, ainda, cada vaga no sistema penitenciário custa, de acordo com o 

Depen, R$ 43.835,20. O custo mensal de cada detento é de cerca de R$ 2.000.  

Afirma, ainda, que a criminalização afeta a proteção da saúde pública. 

Isso porque, além de a política repressiva drenas recursos de investimento em 

outras áreas, a criminalização do consumo promove a exclusão e a 

marginalização dos usuários, dificultando o acesso a tratamentos. 

Conclui, esse tópico, afirmando que a descriminalização do consumo é 

a melhor alternativa, tendo em vista que suas consequências negativas 

superam, em muito, os seus benefícios.  

Partiu, assim, para uma análise comparada da experiência de outros 

países que optaram pela descriminalização. Segundo o Ministro, países como 

Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai, Colômbia e Argentina observaram 

resultados satisfatórios após a adoção da nova política.  

Frente à fundamentação jurídica para a descriminalização, aponta três 

argumentos que legitimam tal questão, baseadas na Constituição.  

Primeiramente, identifica a violação do direito de privacidade. Dito isso, 

identifica que o a intimidade e a vida privada, componentes da privacidade, são 

garantidos pelo art. 5, X da Constituição. Essa garantia se define em um espaço 

na vida individual que é imune a interferências externas, sejam sociais ou 

impostas pelo Estado.  

Nesse ponto, constrói uma de suas abordagens mais emblemáticas 

sobre o tema, merecendo ser transcrita: 
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É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a 
sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. 
Se um indivíduo, na solidão das suas noites, bebe até cair 
desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se 
ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir 
dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o 
mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele 
fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se 
imiscuir nessa área. (BARROSO, 2015. p. 8.) 

Além disso, aponta a violação à autonomia individual, sendo um valor 

essencial nas sociedades democráticas. Aponta que essa autonomia individual 

é o núcleo essencial e intangível da garantia da liberdade. A autonomia, seria, 

assim, a parte da liberdade que não pode ser suprida pelo Estado ou pela 

sociedade. Diante disso, o indivíduo tem o direito de escolher seus prazeres 

legítimos. Nesse ponto, refaz o paralelo já construído sobre os riscos de 

determinados esportes e da impossibilidade de sua proibição.  

Conclui que o Estado tem o direito de combater o consumo, bem como 

realizar campanhas para desincentivar, educar e advertir a população sobre os 

riscos do uso de drogas. Entretanto, a abordagem penal se releva uma forma de 

autoritarismo e paternalismo que impede a autonomia individual.   

Por último, aponta a violação ao princípio da proporcionalidade ou 

razoabilidade. Esse, em sua dimensão instrumental, limita as restrições dos 

direitos fundamentais. Diante disso, a legitimação dessa restrição deve ser dar 

por um juízo de proporcionalidade. Em matéria penal, isso se afere em alguns 

conceitos específicos, que se relacionam com a lesividade da conduta, a 

vedação do excesso e a proibição da proteção deficiente.  

Nessa ceara, o Ministro aborda o princípio da lesividade, devendo, 

portanto, a conduta tipificada cause ofensa a bem jurídico alheio. Como a 

conduta em debate não extrapola o âmbito individual, não cabe ao Estado intervir 

para sua criminalização. Constrói que, nessa mesma lógica, o Estado não pune 

o suicídio ou a autolesão. Conclui que, “não havendo lesão a bem jurídico alheio, 

a criminalização do consumo de maconha não se afigura legítima” (Idem. p. 9). 

Diante da tese da proporcionalidade, deve-se avaliar a adequação, 

necessidade e proveito da medida restritiva. Dessa forma, a criminalização não 

se revela a medida mais adequada ao fim visado, sendo a proteção à saúde 

pública. 
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Quanto à necessidade, o Ministro avaliou que, diante de medidas 

alternativas frente o controle do consumo de drogas, sua criminalização não se 

faz necessária.  

Por fim, diante da proporcionalidade em sentido estrito, quando se avalia 

o custo benefício da política em debate, que a desproporcionalidade utilizada se 

revela de forma mais evidente. Aponta um custo imenso aos recursos públicos, 

a vida dos jovens que são destruídas no cárcere, além do poder do tráfico nas 

comunidades carentes como contrapartida para resultados ínfimos, que se 

revelam, no fim, em um aumento constante no consumo. 

Após essa abordagem, declara, também, a inconstitucionalidade, por 

arrastamento, do § 1º do artigo 28 da Lei de Drogas, o qual prevê que se submete 

às mesmas penas do caput, “quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva 

ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância 

ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”. Além disso, fixou 

como parâmetro objetivo de 6 (seis) plantas fêmeas que podem ser cultivadas 

para consumo individual, tal como o modelo adotado no Uruguai.  

Portanto, analisa a necessidade que se estabeleça um critério objetivo 

que possibilite a distinção entre o consumo e o tráfico, conforme aborda o §2º da 

Lei de Drogas, para, como apontado pelo Ministro, diminuir a discricionariedade 

judicial e uniformizar a aplicação da lei “evitando que a sorte de um indivíduo 

fique ao sabor do policial ou do juiz ser mais liberal ou mais severo”. 

Assevera, o Ministro, que essa discricionariedade revela um impacto 

discriminatório perceptível “a olho nu”. Nesse sentido, “os jovens de classe média 

para cima, moradores dos bairros mais abonados, como regra, são enquadrados 

como usuários; os jovens mais pobres e vulneráveis, que são alvo preferencial 

das forças de segurança pública, são enquadrados como traficantes”. (Idem. 

p.11) 

Assim, avança a análise do Ministro Gilmar Mendes, e propõe que se 

adote o critério objetivo de 25 (vinte e cinco) gramas, buscando um consenso, 

para que se distinga o usuário do traficante. Afirma que essa presunção pode 

ser afastada pelo juiz a partir dos elementos do caso concreto.  

Adiante dessa análise, o Ministro aborda uma série de argumentos não 

jurídicos que se fazem contrário à criminalização. Entretanto, devido seu teor 
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não jurídico, bem como sua superação nos autos do voto do Ministro, seu debate 

não se faz necessário aqui.  

Para concluir seu voto, o Ministro disponibilizou seu tese e ementa, como 

se segue: 

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE 
DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA 
CONSUMO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À 
INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA E À AUTONOMIA, E AO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A 
descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal é 
medida constitucionalmente legítima, devido a razões jurídicas e 
pragmáticas. 2. Entre as razões pragmáticas, incluem-se (i) o 
fracasso da atual política de drogas, (ii) o alto custo do 
encarceramento em massa para a sociedade, e (iii) os prejuízos 
à saúde pública. 3. As razões jurídicas que justificam e legitimam 
a descriminalização são (i) o direito à privacidade, (ii) a 
autonomia individual, e (iii) a desproporcionalidade da punição 
de conduta que não afeta a esfera jurídica de terceiros, nem é 
meio idôneo para promover a saúde pública. 4. 
Independentemente de qualquer juízo que se faça acerca da 
constitucionalidade da criminalização, impõe-se a determinação 
de um parâmetro objetivo capaz de distinguir consumo pessoal 
e tráfico de drogas. A ausência de critério dessa natureza produz 
um efeito discriminatório, na medida em que, na prática, ricos 
são tratados como usuários e pobres como traficantes. 5. À luz 
dos estudos e critérios existentes e praticados no mundo, 
recomenda-se a adoção do critério seguido por Portugal, que, 
como regra geral, não considera tráfico a posse de até 25 
gramas de Cannabis. No tocante ao cultivo de pequenas 
quantidades para consumo próprio, o limite proposto é de 6 
plantas fêmeas. 6. Os critérios indicados acima são meramente 
referenciais, de modo que o juiz não está impedido de 
considerar, no caso concreto, que quantidades superiores de 
droga sejam destinadas para uso próprio, nem que quantidades 
inferiores sejam valoradas como tráfico, estabelecendo-se nesta 
última hipótese um ônus argumentativo mais pesado para a 
acusação e órgãos julgadores. Em qualquer caso, tais 
referenciais deverão prevalecer até que o Congresso Nacional 
venha a prover a respeito. 7. Provimento do recurso 
extraordinário e absolvição do recorrente, nos termos do art. 
386, III, do Código de Processo Penal. Afirmação, em 
repercussão geral, da seguinte tese: “É inconstitucional a 
tipificação das condutas previstas no artigo 28 da Lei no 
11.343/2006, que criminalizam o porte de drogas para consumo 
pessoal. Para os fins da Lei nº 11.343/2006, será presumido 
usuário o indivíduo que estiver em posse de até 25 gramas de 
maconha ou de seis plantas fêmeas. O juiz poderá considerar, à 
luz do caso concreto, (i) a atipicidade de condutas que envolvam 
quantidades mais elevadas, pela destinação a uso próprio, e (ii) 
a caracterização das condutas previstas no art. 33 (tráfico) da 
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mesma Lei mesmo na posse de quantidades menores de 25 
gramas, estabelecendo-se nesta hipótese um ônus 
argumentativo mais pesado para a acusação e órgãos 
julgadores.” 

Nesse sentido, o Ministro Barroso conclui seu controle de 

constitucionalidade votando pela descriminalização do porte e uso de 

substâncias ilícitas diante da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06. 

Além disso, vincula a caracterização da atipicidade das condutas previstas no 

artigo 33 da mesma Lei, ou seja, o tráfico, quando o porte for de quantidade 

inferior 25 gramas, ou o cultivo três plantas fêmeas. Assim, confere provimento 

ao presente recurso para absolver o Réu. 
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CONCLUSÃO 

O combate à venda de substâncias ilícitas, como bem visto, é alvo de 

criminalização desde as bases do Império brasileiro. Isso demonstra certa 

sensibilidade e a não contemporaneidade deste tema na legislação pátria. 

Entretanto, os preceitos da política atual de combate às drogas se deu 

apenas no meado do sec. XX, diante de uma pressão internacional proposta 

pelos Estados Unidos para a propagação da política de “guerra às drogas” 

elaborada no governo Reagan.  

Com a inserção nessa política no sistema nacional, observou-se uma 

guinada repressiva, tanto do uso, quanto do tráfico, que moldou a atual política 

de drogas. Esta, revela um sistema incriminador voltado para o encarceramento 

dos indivíduos selecionados por esse sistema. Além disso, o que se observou 

foi uma arbitrariedade na escolha dos indivíduos que sofreram os efeitos mais 

drásticos dessa política.  

O presente trabalho buscou, portanto, a realização de um paralelo do 

sistema penal brasileiro, atuando diante da política de guerra às drogas, e a 

incorporação de um viés absolutista nesse sistema, com a inserção de um 

Estado de Polícia. Para isso, a política de drogas seria dotada de um caráter 

emergencial, se demonstrando arbitrária e seletiva. 

Com isso, buscou-se a aproximação do sistema penal pátrio com o 

conceito de direito penal do inimigo proposto por Zaffaroni. Em consonância, 

Salo de Carvalho aponta que essa ideia se inseriria em nosso sistema ao passo 

que os indivíduos selecionados pelo sistema penal seriam não sujeitos de 

direitos e garantias, sendo considerados, portanto, não-cidadãos. 

Então, foi realizado um estudo de caso do processo originário responsável 

por levar a presente discussão o Supremo Tribunal Federal. Assim, por meio de 

uma abordagem crítica dos incidentes processuais, foram observadas diversas 

rupturas com um sistema penal de garantias, previsto dentro de um Estado 

constitucional, ao passo que o indiciado foi privado de diversas garantias 

processuais e individuais, como a não culpabilidade, a insuficiência de provas, 

além da sua intimidade e privacidade. 

Em seguida, é feita a análise dos votos proferidos até o momento do 

Recurso Extraordinário citado. Nesses votos foi observado um consenso entre 
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os três Ministros votantes pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 

da Lei de Drogas, reconhecendo sua desproporcionalidade frente às garantias 

constitucionais da intimidade e vida privada. 

Dessa análise, observa-se um ambiente favorável para o reconhecimento 

da inconstitucionalidade do referido artigo e, consequentemente, a 

descriminalização das drogas no Brasil, não pelo Poder Legislativo, mas pelo 

Poder Judiciário atuando como freio e contrapeso do primeiro poder. 

Isso demonstra uma conexão com alguns casos internacionais, como o 

argentino, que teve a descriminalização da maconha conferida por sua Suprema 

Corte. O Brasil, assim, caso decida segundo o entendimento dominante, entrará 

em consonância com ótica internacional moderna da política de drogas, 

afastando-se das medidas penais e bélicas.  

Caso o artigo 28 da Lei de Drogas seja, ao final, declarado inconstitucional 

pela Corte, advertem os Ministros para a observação de um vácuo legislativo 

sobre o tema. Para isso, apontaram algumas diretrizes básicas da atuação da 

política de drogas frente o usuário, prevendo medias administrativas, bem como 

taxação da quantidade mínima de porte, até que o Poder Legislativo regulamente 

o tema. 

Como possibilidade de extensão, há a linha de pesquisa sobre os 

impactos dessa possível descriminalização diante do cenário carcerário, bem 

como a vinculação da “despenalização” proposta pelo artigo vigente e a recusa 

do sistema penal em conferir um tratamento médico-jurídico ao usuário como 

motivo do aumento exponencial do encarceramento por drogas visto ao longo do 

trabalho. 
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