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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o princípio da lesividade, seus contornos e o 
confronto deste com o artigo 28 da Lei 11.343/2006, que criminaliza o porte de 
drogas para consumo próprio. De antemão, busca-se realizar um apanhado 
histórico, que explica as opções políticas, econômicas, culturais, religiosas e 
preconceituosas pelas quais se adotou um modelo proibicionista, marcando 
determinadas drogas como ilícitas e considerando o comércio, a venda e o consumo 
delas como crime. Após, analisa-se de forma pormenorizada o supracitado princípio, 
explicando as características a que deve obedecer e seguir o legislador e o operador 
do direito no momento de criação e aplicação de uma norma penal incriminadora. 
Expõe-se, com isso, a necessidade de que uma conduta afete bens jurídicos de 
terceiros para ser criminalizada, bem como a vedação de se tornar crime 
comportamentos íntimos ao indivíduo, meramente autolesivos, devendo-se respeitar 
as escolhas pessoais, de autodeterminação, próprias à dignidade da pessoa 
humana e de um Estado Democrático de Direito. A partir disso, confrontam-se tais 
características com o tipo penal incriminador e o alegado bem jurídico referente ao 
porte de drogas para uso pessoal, demonstrando as incoerências jurídicas de se 
criminalizar tal conduta. Por fim, avaliam-se os votos até aqui proferidos no Recurso 
Extraordinário 635.659, que tem como objeto a inconstitucionalidade do art. 28 da 
Lei de Drogas, traçando as especificidades e divergências, que podem definir os 
novos rumos deste tema no Brasil. 
 

Palavras-chave: Lei 11.343/2006; Princípio da lesividade; Direito Penal; Recurso 

Extraordinário.  



 

 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo visa analizar el principio de levisividad, sus contornos y su 
confronto con el artículo 28 de la Ley 11.343/2006, que criminaliza el porte de 
drogas para el consumo proprio. De antemano, lo que se busca es realizar un 
resumen histórico, para explicar las opciones políticas, económicas, culturales y 
prejuiciosas por las cuales fue adoptado un modelo prohibicionista, marcando ciertas 
drogas como ilícitas y considerando el comercio, la venda y el consumo de ellas 
como crimen. Después, se analiza de forma detallada el principio ya mencionado, 
explicando las características que se debe obedecer y seguir el legislador y el 
operador del derecho en el momento de la creación y aplicación de una norma penal 
incriminadora. Con esto, se expone la necesidad de que una conducta afecte bienes 
jurídicos de terceros para que sea criminalizada, bien como el vedamiento de se 
tornar crimen comportamientos íntimos al individuo, meramente autolesivos, 
debiéndose respetar las escojas personales, de autodeterminación, propias a la 
dignidad  de la persona humana y de un Estado Democrático de Derecho. A partir de 
esto, se confrontan tales características con el tipo penal incriminador y el alegado 
bien jurídico referente al porte de drogas para el uso personal, demostrando las 
incoherencias jurídicas de se criminalizar esta conducta. Por fin, se evalúa los votos 
hasta acá proferidos en el recurso extraordinario 635.659, que tiene como objeto la 
inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Drogas, trazando las especificidades 
y divergencias, que pueden definir nuevos rumbos de este tema en Brasil. 

Palabras-clave: Ley 11.343/2006; Principio de Levisividad; Derecho Penal, Recurso 

Extraordinario.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objeto o princípio da lesividade frente à 

criminalização do uso das drogas. De antemão, importa esclarecer que não se deixa 

de reconhecer a necessidade dos estudos sociológicos, políticos, econômicos e 

culturais que envolvem as drogas no mundo.  Da mesma forma, também não se 

deixa de conhecer da importância de uma abrangência mais detalhada em relação 

às políticas de drogas, ciente de que este objeto comporta maiores debates e 

propostas, que envolvem, por exemplo, as políticas de redução de danos, bem como 

de legalização. 

 Neste viés, sabe-se que a descriminalização é apenas mais uma das formas 

de estratégia de abordagem das drogas, existindo ainda a despenalização e, como 

dito, a legalização e as políticas de redução de danos. Tem-se, portanto, a exata 

noção de que a descriminalização é um ponto ainda muito pequeno, embora 

progressista em relação aos dias atuais no Brasil, e de que apenas uma política 

voltada à legalização poderia findar com o comércio ilegal de drogas e mudar 

efetivamente o panorama de violência, de segregação do usuário das drogas hoje 

consideradas ilícitas e de todos os males que envolvem uma Guerra que não gerou 

resultados positivos.  

Não obstante tais preceitos, dedica-se neste projeto a um estudo mais 

guinado à ordem jurídica sobre parte do problema, qual seja, a criminalização do 

usuário de drogas no Brasil. Adota-se tal temática por alguns fatores, como por 

exemplo, a busca de um foco e estudo mais propriamente jurídico, a falta de 

possibilidades temporais e de pesquisas quando em um trabalho de Conclusão de 

Curso de graduação, além da necessidade neste tipo de projeto em limitar-se ao 

máximo o tema, por não se poder estender e realizar uma pesquisa mais 

abrangente.  

Assim, toma-se um viés jurídico, jamais ignorando a importância sociológica, 

econômica, política e cultural do tema, analisando os princípios de direito penal, 

sobretudo, o princípio da lesividade, frente à criminalização do uso das drogas. De 

forma a traçar as problemáticas e incoerências em considerar crime a conduta de 

portar droga para uso próprio.  
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Friso, não se quer aqui atuar com índole conservadora, desconhecendo os 

estudos favoráveis à legalização (entendidas como o viés ideal a ser tratado para o 

tema) e suspostamente entendo ser a descriminalização o caminho final e ideal, 

muito embora seja uma política progressista em relação à postura atual adotada no 

Brasil, e de extrema razoabilidade e necessidade. Porém, apenas se trabalha este 

pequeno ponto, pela necessidade de limite sobre o objeto em um trabalho de 

Conclusão de curso e pelo cunho jurídico dado a essa pesquisa, conforme 

salientado acima.    

Para entender o objeto traçado, é fundamental esclarecer que se busca nesta 

pesquisa apontar primeiramente as origens históricas que envolvem tanto o uso das 

drogas, quanto a política de controle destas de índole proibicionista movida pelos 

Estados Unidos e seguida pelo resto do mundo ocidental ao aderir aos Tratados 

Internacionais, que serão melhor demonstrados.   

Tal manejo histórico permite uma maior compreensão acerca do uso milenar 

que envolvem as drogas no mundo, permitindo conhecer o seu consumo, tanto no 

que tange as hoje consideradas lícitas quando as ilícitas , de forma a notar que a 

prática recreativa e medicinal das mesmas é algo que sempre foi produto da 

humanidade, enquanto o proibicionismo começou a dar os primeiros passos apenas 

a partir do século XX.  

Em outro ponto, já tendo um curso histórico envolvendo as drogas no mundo, 

abordando inclusive as políticas de controle destes psicoativos, principalmente a 

proibicionista, passa-se ao confronto entre a criminalização da conduta de porte de 

drogas para uso próprio em relação ao princípio da lesividade, que deve balizar o 

legislador no momento de criar os tipos penais, bem como o jurista ao aplicar o 

direito ao caso concreto.  

Para tanto, tomam-se apontamentos doutrinários que explicam primeiramente 

o referido princípio, demonstrando, após, a incoerência e a falta de razoabilidade na 

criação do tipo penal incriminador do uso de drogas. Ademais, seguindo tais 

entendimentos, detém-se sobre as questões referentes ao argumento da suposta 

tutela do bem jurídico saúde pública, descontruindo esta justificativa. Mostra-se que 

em verdade a conduta criminalizada em nada afeta bens de terceiros, tampouco a 

saúde pública, haja vista a ausência de expansibilidade de perigo, a finalidade 

prevista na norma e a impossibilidade de se criminalizar com base em exercícios de 
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futurologia, em responsabilidades penais objetivas ou mesmo em flagrante tentativa 

de configurar-se um direito penal do autor.   

Incoerentemente, a saúde individual, que poderia ser protegida, é esquecida 

pelos órgãos de repressão penal, que afastam a possibilidade de tratamento 

daqueles que se tornam viciados no uso da droga, restringindo-se em estigmatizar o 

usuário e colocá-lo à margem da sociedade.    

Por fim, abordam-se os votos do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário 635.659 com Repercussão Geral, que analisa justamente a 

possibilidade de considerar-se inconstitucional o art. 28 da Lei 11.343/2006, ou seja, 

o porte de drogas para consumo próprio. Nesta análise, busca-se traçar os pontos 

mais cruciais de divergência nos votos até aqui proferidos pelos ministros Gilmar 

Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, avaliando, por exemplo, a aplicação 

de um critério objetivo a diferenciar a imputação ao traficante e ao usuário, evitando 

a discricionariedade policial; à abrangência da inconstitucionalidade do supracitado 

artigo para envolver todas as drogas hoje reconhecidas ou tão somente a maconha; 

e à definição ou não de um número máximo de produção de plantas psicoativas para 

consumo próprio.  
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1. DA ORIGEM HITÓRICA: AS DROGAS NO MUNDO E NO BRASIL  

 

De início, deve-se neste tópico esclarecer que é milenar a origem do consumo 

de drogas pela humanidade, que sempre buscou fazer uso religioso, recreativo e 

medicinal das mesmas, sendo um ponto de suma importância em diversas culturas e 

ritos religiosos.  

O historiador Henrique Carneiro ilustra a descoberta e importância do uso das 

drogas já na Pré-história da humanidade, em que o homem foi desvendando-as 

através do conhecimento da flora: 

 
 
As drogas surgiram do conhecimento da flora por parte dos povos 
pré-históricos, que buscavam não apenas se alimentar, mas também 
obter efeitos úteis no combate à dor, no aumento do estímulo para as 
atividades e na obtenção de estados de êxtase que se tornaram 
manifestações do sagrado1.   

 

 

O uso antigo das drogas aliado a práticas religiosas tem um exemplo no Brasil 

relatado por Luciana Boiteux, que conta sobre a prática de origem indígena de uso 

das plantas psicoativas em seus rituais: “Na região brasileira do Acre, plantas 

psicoativas compõem rituais indígenas, como é o caso do uso do cipó ayahuasca na 

confecção de um chá alucinógeno que até hoje ainda é utilizado pela comunidade do 

Santo Daime”2. Existiu no século XX, inclusive, o envolvimento de personalidades 

públicas com os cultos de ayahuasca, gerando na década de 1980 a legalidade do 

preparo da substância.  

 A importância das drogas nas tradições e cultos religiosos rendeu atribuições 

divinas à cerveja e ao vinho, por exemplo, sendo ainda encontradas substâncias 

como a maconha, o chá, os cogumelos nestas práticas antigas de caráter religioso: 

 
 
 

                                                           
1
 CARNEIRO, Henrique. Álcool e outras drogas. Da coerção à coesão. Módulo: Drogas e Sociedade. Florianópolis 

UFSC, 2014. Pág. 13. Disponível em: <https://unasus.ufsc.br/alcooleoutrasdrogas/files/2015/03/Modulo-
1.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
2
 RODRIGUES, Luciana Boiteux. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo no sistema 

penal e na sociedade. 2006. 273 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. Pág. 27 

https://unasus.ufsc.br/alcooleoutrasdrogas/files/2015/03/Modulo-1.pdf
https://unasus.ufsc.br/alcooleoutrasdrogas/files/2015/03/Modulo-1.pdf
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Há uma grande importância das drogas também na produção dos 
estados de êxtase e devoção em diversas tradições religiosas. Essa 
natureza sagrada dos usos tradicionais e ritualizados em diversas 
culturas pode ser exemplificada pela atribuição de uma origem divina 
tanto ao vinho como à cerveja. O vinho foi encarnado nas figuras dos 
deuses Dionísio na Grécia e Baco no mundo romano, e seu culto 
associa-se ao culto da deusa Deméter ou Ceres, da agricultura e dos 
cereais. As cervejas eram o sangue dos deuses na mitologia 
germânica, e a humanidade as teria conhecido a partir dessa origem 
divina. 
Em todos os continentes vamos encontrar cultos e práticas religiosas 
e de cura ligados à utilização, respectivamente, do tabaco, da 
maconha, do chá, dos cogumelos, dos cactos, do cipó ayahuasca, 
etc3.  

 

 

A chegada da modernidade, com as grandes navegações, teve nas drogas 

um dos principais produtos de busca nas Américas e no Oriente, tendo as 

especiarias, o tabaco, o açúcar, o café e mais produtos marcado esta era, com 

intenso consumo4.  

As grandes navegações e a descoberta de novas culturas nativas originais de 

novos povos, encontrando novas substâncias, como o haxixe, o tabaco e o ópio, 

além de outras especiarias e fármacos, influenciou a civilização europeia: 

 
 
Os navegadores que descobriam o novo mundo encontraram 
sociedades indígenas nativas fazendo uso sagrado de alucinógenos 
típicos de suas culturas. Há relatos de que o tabaco, o ópio e o 
bangue da Índia (ou maconha) tinham como utilidade “sair de si” e 
“descansar do trabalho”, e ainda serviriam para criar “sonhos e 
ilusões”. Por sua vez, na América Latina, havia o tradicional uso da 
folha de coca, que era misturada ao tabaco, para dar mais força 
ajudar a suportar melhor o trabalho5. 

 

 

No século XVI assistiu a Europa a uma certa intensificação no comércio de 

especiarias asiáticas, e do consumo de drogas, especialmente o ópio, explicado 

                                                           
3
 CARNEIRO, Henrique. Álcool e outras drogas. Da coerção à coesão. Módulo: Drogas e Sociedade. Florianópolis 

UFSC, 2014. Disponível em: <https://unasus.ufsc.br/alcooleoutrasdrogas/files/2015/03/Modulo-1.pdf>. Acesso 
em: 20 fev. 2016. 
4
 Ibdem. 

5
 RODRIGUES, Luciana Boiteux. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo no sistema 

penal e na sociedade. 2006. 273 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. Pág. 27 
 

https://unasus.ufsc.br/alcooleoutrasdrogas/files/2015/03/Modulo-1.pdf
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provavelmente pelo aumento das massas nômades expulsas do campo. Estas, 

corroídas dos velhos laços sociais da servidão e ausente de novos laços, 

presenciaram um aumento da fome e das doenças, bem como de uma maior busca 

pelo consumo de plantas, haja vista sua função não só para alimentação como para 

um consolo ou uma fuga da realidade6. 

A maconha, inclusive, teve no Brasil um uso predominante entre os escravos, 

o que explica a estigmatização dada a esta substância:  

 

Drogas de uso predominante entre os escravos, como a maconha, 
foram perseguidas pelos senhores de escravos, dando origem a sua 
estigmatização como substância dos afrodescendentes, dos pobres e 
dos moradores de favelas. Mesmo havendo um uso farmacêutico dos 
cigarros de maconha para asma e muitas outras afecções, estes 
eram importados da Europa e chamados de cânhamo indiano. O uso 
popular da maconha, termo que vem do idioma africano quimbundo 
da região Banto de Angola, se disseminou em camadas populares 
das grandes cidades e áreas do interior do país e só veio a ser 
proibida nacionalmente a partir do ano de 1932, embora desde o 
século XIX já houvesse registro de perseguições ao “pito de pango” 
dos escravos7. 

 
 

Todavia, em passo contrário, o modelo proibicionista das drogas não tem 

origem milenar. Longe disso, sua origem é bastante remota, tendo ganho aparição 

apenas a partir do século XX. Ilustra aqui também Luciana Boiteux:  

 

Diferentemente de outros delitos tradicionais como o homicídio, a 
criminalização do uso e do comércio de drogas é relativamente 
recente. As drogas ilícitas ou proibidas mais populares nos dias de 
hoje já eram conhecidas e consumidas pelo homem há séculos, mas 
seu controle penal pelo Estado somente se concretizou nas primeiras 
décadas do século XX, com as primeiras previsões legais de crimes 
e penas”8.   
 
 

Neste sentido, o comércio e o consumo de drogas, como a cocaína, ópio e a 

cannabis, não eram proibidos até o início do século XX, tendo os aspectos 

econômicos, sociais e políticos, mudado a ótica sobre o controle de tais substâncias. 

                                                           
6
 RODRIGUES, Luciana Boiteux. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo no sistema 

penal e na sociedade. 2006. 273 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. Pág. 28 
7
 Ibdem. Pág. 21 

8
 Ibdem. Pág. 26 
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Passava-se a aplacar o rótulo de ilícito e lícito de acordo com esses interesses, que 

se refletiam em meras escolhas legislativas.    

Sob a batuta e influência, sobretudo, dos Estados Unidos, passou-se a 

fomentar a ideia do proibicionismo. Influenciados principalmente por fatores 

religiosos, onde as bases de um protestantismo abstêmio defendia uma sociedade 

livre de quaisquer substancias psicoativas, incluindo o álcool9, bem como pela 

associação realizada entre o uso de drogas e algumas camadas da população. 

 Como se verá mais à frente, no que tange às pressões religiosas, estas 

foram influentes na política da Lei Seca estadunidense, quando se proibiu o 

comércio de álcool no país, mostrando o exemplo de que o proibicionismo não 

afasta os indivíduos do consumo de tais substâncias, além de alavancar a prática do 

comércio ilegal, que a partir de sua ilegalidade, adquire diversos outros contornos, 

como a violência, a dominação e etc. 

Ademais, a incongruência em relação ao tratamento em torno das drogas até 

o século XX em comparação ao proibicionismo instalado a partir deste momento faz-

se claro ao notar, por exemplo, o desenrolar histórico da Guerra do ópio chinês, no 

qual a Inglaterra, que passou a adotar posteriormente uma política que criminaliza o 

comércio de substâncias psicoativas, havia aprovado décadas atrás a referida 

Guerra, justamente por confrontar a política que tentava a China implantar de tornar 

o ópio ilegal no país. O que mostra o viés dos interesses econômicos e políticos nas 

mudanças de postura em relação ao controle sobre as drogas. 

Portanto, teve-se uma mudança completa de foco, guinada é claro por 

interesses políticos, econômicos e sociais, tendo os EUA como principal expoente e 

condutor das ideias proibicionistas que influenciaram todo o restante do Ocidente, 

mormente através dos Tratados Internacionais que melhor serão demonstrados.   

 

 

1.1. A INFLUÊNCIA NORTE AMERICANA 

 

Os EUA tornou-se sem dúvidas o principal expoente da política de 

criminalização do comércio e consumo de drogas no mundo. Estudos indicam que 

tal política foi profundamente influenciada por alguns fatores, como a religião 
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protestante e seus ideais abstêmios, muito forte no país, além da associação entre 

determinadas drogas e grupos sociais. Relata Thiago Rodrigues que:  

 

O movimento proibicionista tinha raízes na tradição puritana do 
protestantismo, interpretação do cristianismo radicalmente contrária à 
busca do prazer em vida e que prega uma conduta extremamente 
severa. Dentre o grupos formados, vale destacar o Anti-saloon 
League, fundado em 1893, e que dirigia seus ataques aos saloons, 
estabelecimentos que concentravam três dos maiores vícios na 
concepção de seus associados: jogos de azar, prostituição e 
consumo de álcool”  
(...) Nos Estados Unidos, a reprovação moral ao uso de substâncias 
psicoativas – representado pelas abstêmias ligas puritanas – foi 
tradicionalmente acompanhado pela associação entre determinadas 
drogas e grupos sociais10.  
 

  

Dessa forma, além das pressões políticas dos grupos religiosos, a referida 

associação das drogas aos grupos sociais deu-se à medida que ao uso do ópio 

foram associados os chineses, que chegavam aos EUA para trabalhar na construção 

das estradas de ferro no oeste do país. A maconha, por sua vez, era associada aos 

mexicanos. Já a cocaína, era ligada aos negros, que respondiam pela camada da 

população lançada em miseráveis condições de vida. Por último, o álcool era uma 

droga associada às comunidades de imigrantes irlandeses.   

Em suma, percebe-se quais foram as motivações políticas que levaram os 

EUA a adotar um modelo conservador em relação aos psicoativos, mudando a 

postura mundial em relação às drogas, que passava do seu uso milenar e nunca 

tendo sido restringido, até início do século XX, quando passou a adquirir aos poucos 

um conteúdo de ilegalidade, através das Conferências Internacionais e leis internas 

dos países.   

 

 

1.2. FOOD AND DROOG ACT (LEI FEDERAL SOBRE ALIMENTOS E DROGAS) 

E AS CONFERÊNCIAS DE XANGAI 

 

A situação de legalidade dos psicoativos e as constantes formações de blocos 

contrários às drogas começou a sofrer mudanças no início do século XX, com a 
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aprovação, em 1906, da Food and Drug Act (Lei Federal sobre Alimentos e Drogas). 

Não obstante não ter sido ainda uma lei de cunho proibicionista, passava ela a 

regulamentar a produção e venda dos psicoativos, gerando o primeiro 

intervencionismo estatal no campo das drogas. 

Três anos após a Food and Drug, é inaugurada a fase de encontros 

diplomáticos sobre controle das drogas, permeada pelo ímpeto proibicionista dos 

EUA, na conhecida Conferência de Xangai. Tendo o incentivo e liderança do EUA e 

com o intuito de discutir limites à produção e ao comércio de ópio e seus derivados, 

os Estados europeus aceitaram nesta Conferência formalmente a proposta norte-

americana de restringir o negócio do ópio.  

Já em 1912, também com liderança estadunidense, ocorreu em Haia, 

Holanda, uma nova conferência. Desta vez, porém, o encontro gerou um documento 

de maior impacto, sendo explícito na exigência de se limitar a produção e venda de 

ópio, opiáceos e também cocaína. Todavia, ainda com pouca eficácia em relação 

aos Estados que compareceram à reunião11.  

 

 

1.3. A APROVAÇÃO DO HARRISON ACT 

 

No âmbito interno, o governo estadunidense de forma estratégica utilizou a 

assinatura do Convênio na Conferência de Haia, para reforçar suas políticas 

proibicionistas na legislação do país. Justificava-se a mudança legislativa em 

decorrência da assinatura do Convênio de Haia. Dessa forma, com um rigor superior 

aos preceitos da referida conferência, foi aprovada em 1914 a lei mais conhecida 

como Harrison Act.  

A supracitada lei investiu na proibição de quaisquer psicoativos, quando não 

feito por finalidades médicas. Criou ainda a diferenciação entre a figura do traficante 

e do viciado. A esta entrada rigorosa ao proibicionismo, fez aparecer os primeiros 

passos do narcotráfico.  

O mundo acompanhou tais mudanças. Como bem preleciona Luciana 

Bouteux em sua tese de doutorado:  
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Pouco tempo depois, os países andinos marcadamente influenciados 
pelos EUA, como Bolívia e Equador, aprovaram suas primeiras leis 
de drogas em 1916; Colômbia assim o fez em 1920; o Peru em 1921 
e a Venezuela em 1930, sob a justificativa de adequar suas 
legislações nacionais aos compromissos internacionais. Na Europa, 
as primeiras leis penais sobre drogas surgiram um pouco antes, em 
decorrência da assinatura do tratado de 1912: na França em 1916, 
na Inglaterra e na Holanda em 1920, na Suiça em 1924 e na 
Alemanha em 192912.  
 
 

 

1.4. LEI SECA ESTADUNIDENSE E A CONTINUIDADE DAS CONFERÊNCIAS 

 

Alguns anos após a aprovação da lei conhecida como Harrison Act foi 

aprovada a 18ª Emenda à Constituição, que instituiu a proibição total da produção, 

circulação, estocagem, importação, exportação e venda de bebidas alcóolicas no 

território americano13. Esta política proibicionista, notadamente conhecida como Lei 

Seca, gerou nos EUA a criação de um mercado ilegal, com a formação de gangues, 

aumentando consideravelmente a violência no país, todavia, não diminuindo o 

consumo de bebidas alcóolicas.  

O fracasso desta política, traduzido pelo aumento da violência e a não 

diminuição do consumo, gerou a sua revogação em 1933. Esta frustrada política 

talvez seja um dos maiores exemplos de que a proibição no controle de drogas não 

se traduz em diminuição do consumo, tendo a Lei Seca a peculiaridade de ter sido 

proibidora do uso do álcool, hoje considerado de uso e comércio legais.  

Contudo, a revogação da Lei Seca não significou um retrocesso nas políticas 

de repressão norte-americana. O retorno do álcool foi acompanhado pelo 

endurecimento das medidas legais sobre psicoativos que já eram proibidos, como a 

cocaína, bem como daqueles que ainda não sofriam restrição, como a maconha14. 

Assim, foi editado em 1937 o Marijuana Tax Act (Lei Tributária sobre a Maconha), 

que proibia a comercialização e o cultivo das variações de Cannabis nos EUA.  

No plano internacional, após a Conferência de Haia de 1912, aconteceram 

mais dois encontros, um em 1925 e o outro em 1931, também em Genebra. Nestes 
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 RODRIGUES, Luciana Boiteux. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo no sistema 
penal e na sociedade. 2006. 273 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. 
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 RODRIGUES, Thiago. Narcotráfico: uma guerra na guerra. São Paulo. Desatino. 2012. Págs. 28. 
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 RODRIGUES, Luciana Boiteux. op. cit. Pág. 52 
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os EUA continuaram a dar sequência à sua política de proibição às drogas e dessa 

maneira a comunidade internacional incorporava ainda mais o modelo 

estadunidense.   

A Conferência de 1931 trazia, inclusive, uma cláusula que obrigava os 

Estados signatários a criar departamentos próprios de repressão ao tráfico de 

psicoativos nos moldes dos instaurados pelos EUA.  

Desta maneira, o governo americano abriu escritórios, como a Food and Drug 

Administration (FDA), que ficou responsável pela aprovação ou não de drogas e 

alimentos a serem lançados comercialmente no país, e o Federal Bureau of 

Narcotics (FBN), que em feições semelhantes aos do Federal Bureau of 

Investigation (FBI) concentrava as iniciativas de repressão ao tráfico de psicoativos.  

Na década de 50 foram aprovadas nos EUA duas leis, o Boggs Act, de 1951, 

e o Narcotics Control Act (Lei de Controle de Narcóticos) de 1956, que compilavam 

as leis antidrogas advindas desde a Lei Harrison de 1914, prevendo medidas de 

cunho severo, tal como a possibilidade de pena de morte ao traficante maior de 

idade que vendesse drogas ilícitas a menores de idade. Essa política de um ainda 

maior endurecimento no tratamento das drogas gerou reflexos na atuação norte-

americana no plano internacional.  

Neste diapasão, deu-se a Convenção de Viena de 1961, onde ficou 

estabelecido a implementação de uma política mundial unitária, na qual deveria ser 

seguido o modelo norte-americano de combate às drogas, isto é, com o objetivo de 

erradicação do consumo e do tráfico.  

Importa salientar que em 1972 foi elaborada a Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas, que incluiu as drogas psicotrópicas no rol das substâncias proibidas. 

Até aquele tempo apenas as drogas narcóticas, relacionadas com o ópio, além da 

cannabis e da cocaína, estavam sujeitas ao controle repressivo. A partir deste 

momento, alegou-se que as implicações das substancias, como as anfetaminas e o 

LSD, também geravam efeitos psicoativos, devendo sofrer do mesmo controle. 

Dessa forma, com a entrada em vigor da referida Convenção no ano de 1976, estas 
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novas substâncias, assim como os sedativos-hipnóticos e os tranquilizantes 

passaram a fazer parte do controle proibicionista internacional15.  

Posteriormente, em 1972, foi o momento em que Richard Nixon declarou a 

tão conhecida e influenciadora “Guerra às Drogas”, tratando os psicoativos como 

inimigos nº 1 da América, entendendo pelo aumento da repressão tanto no plano 

interno quanto externo16.  

A “Guerra às drogas” que remanesce até os dias atuais, não tendo surtido 

qualquer tipo de diminuição no consumo destas substâncias, gerou uma espécie de 

militarização na estratégia proibicionista. A declaração de guerra por si só já 

transmitia esse ideia de combate militarizado. 

Os EUA investiram milhões de dólares no combate às drogas, baseada na 

repressão, fumigação de cultivos nos países produtores, fortalecimento das polícias, 

compra de armamentos, construção de prisões, operações internacionais na 

América do Sul, especialmente na Colômbia. Todavia, não obstante esta política, o 

consumo de drogas no final da década de 1970 aumentou em grandes proporções.  

 

 

1.5. CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTOPERCENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988 

 

O ápice do sistema internacional de repressão ao controle sobre as drogas 

deu-se com a Convenção de Viena de 1988: 

 

O sistema internacional atual de controle de drogas baseado na 
referida Convenção de 1988, depende da participação dos Estados, 
que se comprometem a elaborar, implementar e ratificar tratados, 
sob os auspícios das Nações Unidas, que elaboram os modelos 
uniformes de controle de substâncias. No final da década de 80 
parecia que o consenso entre os governos tinha sido alcançado, 
considerando-se o fenômeno das drogas ilícitas como um desafio 
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coletivo global, assentado nos princípios da cooperação e da co-
responsabilidade, dentro da proposta repressiva17.  
 

 

A Convenção teve como estratégia o fortalecimento do combate às estruturas 

militares, econômicas e financeiras alcançadas pelos traficantes, enrijecendo o 

sistema repressivo de combate às organizações de traficantes, através de uma 

cooperação internacional, que incluía uma política de extradição e confisco de ativos 

financeiros, unificando e corroborando os instrumentos legais já existentes, inclusive 

no incremento de diversas condutas típicas penalmente relacionadas às drogas.  

Insistiu-se em uma uniformização internacional nas definições e planos de 

combate ao tráfico. Dessa forma, objetivou-se a erradicação dos cultivos de plantas 

narcóticas, o que traduzia em um combate rigoroso aos países produtores da folha 

de coca na América Latina, bem como em um maior controle sobre a produção das 

drogas consideradas ilícitas, como o monitoramento das substâncias que serviam ao 

preparo das ditas drogas.  

Portanto, esta Convenção ratificou o modelo norte-americano repressivo e 

declarador de Guerra às Drogas.  

 

 

1.6. AS DROGAS NO BRASIL 

 

Seguindo a trajetória mundial, também no Brasil não existia um modelo de 

proibição às drogas até o século XX, quando alguns fatores, como a influência norte-

americana nos tratados internacionais em que o Brasil foi parte, começaram a 

implantar o proibicionismo no país.  

O Brasil teve como grupo expoente na defesa do controle penal sobre drogas, 

os médicos legistas e psiquiatras, que chegaram a alegar ser o atraso do país 

decorrente do uso de substâncias como o álcool e o tabaco18.  

Influenciado por tais camadas de médico, além da influência norte-americana, 

foram alguns decretos promulgados no país, além de legislações penais 
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consolidadas, que alternaram no tratamento em relação ao usuário, mas sempre 

prevendo a criminalização do comércio.  

Passa-se agora, portanto, a uma sucinta abordagem do curso histórico das 

drogas no Brasil, perpassando pelos principais decretos, como o emblemático 

Decreto 20.930/92, como também na previsão do art. 281 no Código Penal de 1940, 

bem como no reforço ao modelo criminalizador das drogas a partir da Ditadura 

Militar, tendo a influência dos médicos passado a conviver com um modelo mais 

propriamente bélico e repressivo.   

 

 

1.7. O DECRETO 4.294/21 

 

Logo após a promulgação da Convenção de Haia de 1912, foi editado o 

decreto 4.294, que revogou o artigo 159 do Código Penal de 1890, e pela primeira 

vez na história do país se referiu expressamente a substancias entorpecentes, 

prevendo pena de prisão àquele que vendesse, expusesse à venda ou ministrasse 

as substâncias previstas19.  

Como exposto, os médicos influenciavam e cumpriam papel protagonista na 

defesa pela criminalização, tendo agora o suporte da lei.  

 

 

1.8. O DECRETO 20.930/32 

 

Diante dos pífios resultados no controle sobre as drogas, editou-se o decreto 

20.930/32, influenciado também pelos médicos, impondo a criminalização da 

produção e do comércio das drogas, o que intensificava o sistema repressivo.  
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Deu-se ainda início à multiplicação dos verbos na conduta do tráfico, traço 

existente ainda hoje na atual Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), ao tipificar várias 

condutas de venda e induzir ao uso no mesmo tipo penal20.  

Foi prevista a pena de um a cinco anos de prisão e multa ao tipificado 

traficante e três a nove meses para quem tivesse a posse ilícita de entorpecentes 

sem receita médica ou em quantidade superior à terapêutica determinada.  

 

 

1.9. CÓDIGO PENAL DE 1940 

 

Em um momento no qual as drogas ainda não eram tidas como o centro das 

atenções em relação ao controle penal, e que se vivia sob uma sociedade 

completamente diferente em relação aos dias atuais, é que foi promulgado o Código 

Penal de 1940.  

Foi previsto no art. 281 deste código a punição ao comércio clandestino de 

drogas, bem como de sua facilitação ao uso. No entanto, deixou-se de fora do 

âmbito criminalizador o usuário de drogas. Tal prática foi posta em discussão 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, que declarou à época que o consumidor não 

estava abrangido pelo art. 281, em uma ocorrência de descriminalização do uso. 

Além disso, previa-se a técnica da norma penal em branco em relação às 

drogas que seriam objeto de controle, nos moldes seguidos até os dias de hoje21. 

 

 

1.10. A DITADURA MILITAR 

 

O período da Ditadura Militar provocou profundas mudanças no tratamento 

em relação às drogas no país, gerando um endurecimento do controle penal sobre 

tais substâncias. Esta mudança teve como base um sistema militar, repressivo, 

cerceador de direitos essenciais ao homem, que de certa forma facilitou no 

enquadramento de um controle penal de cunho mais duro, bélico e conservador.  
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Neste sentido, logo após o AI-5, foi editado o Decreto-lei 385/68, de cunho 

não só repressivo, como também retrógado em relação às legislações anteriores, 

uma vez que não só criminalizava a conduta do usuário de psicoativos, como 

também o equiparava ao traficante, estabelecendo pena de um a cinco anos e 

multa22. 

Ainda no contexto do regime de exceção, editou-se a Lei 5.726/71, que 

alterou mais uma vez o art. 281 do Código Penal de 1840, impondo um tom menos 

repressivo e novamente mais próximo do discurso médico, diferentemente do 

modelo excessivamente bélico previsto até então. Todavia, se mantinha a proibição 

penal ao usuário de drogas, onde o usuário de drogas não dependente era 

equiparado ao traficante. 

Cabe salientar, porém, que se mostrou uma mudança maior na previsão da 

possibilidade de implantação de medida de segurança para recuperar o infrator 

viciado. 

 

 

1.11. A LEI 6.368/76 

 

Com a Lei 6.368/76 o legislador optou por uma legislação especial, instituindo 

definitivamente as figuras do traficante e usuário, onde ambos sofreriam com o 

controle penal sobre drogas. O discurso conservador e autoritário da lei aparece em 

pontos como no tratamento obrigatório como pena e no simplificado sistema 

processual, que limitou os direitos de defesa, como, por exemplo, na proibição do 

réu em apelar sem se recolher à prisão, em flagrante contrariedade ao princípio da 

presunção de inocência23.   

Como bem resumiu Thiago Rodrigues ao retirar das ideias de Guilherme 

Corrêa:  

 
 

(...) a consolidação do proibicionismo contemporâneo no Brasil vem 
com a aprovação da Lei 6.368/76, conhecida como Lei de Tóxicos. 
Essa lei, que regulamentou a questão das drogas ilícitas no país até 
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a aprovação da Lei 10.409, de 2002, instituiu definitivamente as 
figuras do traficante, criminoso que deve ser punido com rigidez, e do 
usuário, indivíduo tido como doente que deve ser encaminhado para 
tratamento. Fazendo uso de uma linguagem que se pretende 
científica, a Lei de Tóxicos investe numa combinação entre medidas 
repressivas, com destaque para as campanhas educacionais e a 
difusão de conhecimentos sobre drogas nas escolas que, em linhas 
gerais, permanecem ainda hoje (Corrêa, 2002). O enfoque, no 
entanto, é marcadamente repressor24.  
 

 

Neste diapasão, seguiu-se o modelo internacional de repressão, prevendo a 

pena de prisão tanto para o usuário quanto para o traficante.  No que tange ao 

usuário foi previsto no art. 16 da lei a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa para aquele que 

adquire, guarda ou traz consigo, substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica, estando sem autorização ou determinação legal25. 

Com relação à definição do crime perpetrado, atribuiu-se no art. 37 que a 

autoridade deveria atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao 

local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da 

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Tal forma de 

diferenciação e caracterização da modalidade criminosa perpetrada pelo agente não 

mostra um critério fixo de determinação de qual a conduta a ser imputada, fato que 

se manteve com a legislação seguinte, a Lei 11.343/2006, como ser verá adiante.  

É sabido que tal disposição da lei, que permite um excesso de 

discricionariedade à autoridade, gera enormes injustiças no sistema penal de 

controle de drogas, visto que se sabe a divergência de tratamento com aquele 

usuário de drogas encontrado em bairros abastados em relação àquele encontrado 

em barros humildes. O primeiro, a depender da discricionariedade, será imputado no 

artigo referente ao porte para uso próprio, enquanto o segundo corre considerável 

risco de ser imputado como traficante.    

Dessa forma, como salientado, vê-se a criação do tipo autônomo de uso, 

diferenciando-o do tráfico. As substâncias ilícitas não são dispostas no tipo, 
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constituindo o que se chama por norma penal em branco, quando se tem uma norma 

incompleta, necessitando de uma outra norma para complementar o seu sentido 

normativo. Tais disposições encontram-se em portaria do Ministério da Saúde.  

Além disso, o legislador alargou as possibilidades estendidas ao delito de 

tráfico, uma vez que não indicou nenhum elemento subjetivo do tipo (fim de lucro), 

sem a necessidade de um especial fim de agir, o que permitiu um alargamento do 

tipo penal de tráfico, que estava composto por mais de 18 verbos (núcleos do tipo).  

Por fim, cabe salientar que a entrada da Lei 6.368/76 constitui-se em um 

marco no tratamento penal das drogas consideradas ilícitas, apresentando os 

indícios concretos da índole internacional no controle de drogas. 

 

 

1.12. A ATUAL LEI DE DROGAS (LEI 11.343/2006) 

 

Com a atual Lei 11.343 percebeu-se um endurecimento em relação ao tráfico, 

com o aumento da pena mínima de 3 (três) para 5 (cinco) anos, mantendo em 15 

(quinze) anos a pena máxima. Ou seja, manteve-se o ideário proibicionista em 

relação ao tráfico, com penas altas, acreditando estar-se contribuindo para a 

diminuição do tráfico e, consequentemente, do uso das substâncias, fato que nunca 

ocorreu. Ao contrário, o consumo em nada diminuiu com a guerra às drogas.  

Com relação ao porte para uso pessoal das substâncias, acompanhando uma 

flexibilidade mundial no trato em relação ao usuário, deu-se com a 11.343/2006 a 

despenalização do mesmo, isto é, deixou-se de prever a pena privativa de liberdade 

no porte para uso pessoal, sendo o usuário submetido à advertência sobre os efeitos 

das drogas ou prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. Porém, importa frisar, mantém-se a 

conduta como crime.  

Tal flexibilização na proibição ao usuário de drogas é muito bem explicitada 

por Gilmar Mendes em seu voto: 

 

A alternativa mais em voga na atualidade é a não criminalização do 
porte e uso de pequenas quantidades de drogas, modelo adotado, 
em maior ou menor grau, por diversos países europeus, Portugal, 
Espanha, Holanda, Itália, Alemanha e República Checa, entre outros. 
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Muitos desses países passaram a prever apenas sanções 
administrativas em relação a posse para uso pessoal. 
Em outros países, a descriminalização decorreu por força de decisão 
judicial de suas Cortes Constitucionais. Em 1994, a Corte 
Constitucional da Colômbia declarou inconstitucional a criminalização 
do consumo de entorpecentes. Na Argentina, a Corte Constitucional 
reconheceu, em 2009, a incompatibilidade da norma penal com a 
garantia da intimidade prevista na Constituição, além da ineficácia da 
política de criminalização26. 
 

 

Todavia, a nova lei também não previu as quantidades de drogas ilícitas que 

seriam consideradas para uso pessoal ou para o tráfico, deixando a critério da 

autoridade, sob total discricionariedade (tendo em vista os critérios de distinções na 

lei), a responsabilidade de definir a qual crime seria imputado o agente. Expôs a lei 

que se definiria o crime através da natureza, quantidade da substância apreendida, 

ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente27. 

Tal falta de objetividade em relação aos critérios definidores da conduta de 

uso e tráfico gerou reflexos claros e concretos nas penitenciárias brasileiras, 

conforme explicitou Thiago Rodrigues: 

 

(...) Com isso, um dos efeitos diretos da nova legislação foi o 
aumento de encarcerados por crimes relacionados a drogas ilícitas, 
no qual se nota o aumento da sua importância como meio para o 
aprisionamento no país. Dados do Ministério da Justiça registram 
que, em junho de 2007 – primeiro ano da aplicação da nova lei sobre 
drogas -, havia 63.269 pessoas  cumprindo pena por crimes 
relacionados ao tráfico de drogas, sendo 54.585 homens e 8.654 
mulheres. Esse número significa 15% do total de presos naquele 
ano. Quatro anos depois, em junho de 2011, dados do mesmo 
sistema registram 117.143 pessoas presas por tráfico de drogas, 
sendo 101.229 homens e 15.914 mulheres. O número passou a 
representar 22,8% do total de encarcerados. Esse crescimento 
expressivo das prisões pelo crime de tráfico de drogas fez dele o 
segundo maior conjunto infrações a encarcerar pessoas no Brasil, 
aproximando-o dos chamados crimes contra o patrimônio – rubrica 
que reúne atos como ‘furto e qualificado’, ‘roubo simples e 
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qualificado’, ‘latrocínio” e “extorsão” – e que respondem, ainda, por 
45% das condenações (dados de 2011)28. 

 

 

Nesta toada manifestou-se também o ministro Gilmar Mendes no voto do 

Recurso Extraordinário 635.659 com repercussão geral, no qual é relator ao indicar 

pesquisa exposta na Revista Jurídica: 

 

Segundo a pesquisa, na qual foram examinados 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 
drogas (inferiores a 100 gramas)”.  
(...) 
“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 
acusado29.  

 

 

A título de ilustração cabe apresentar graficamente as pesquisas realizadas 

pelos expoentes professores João Pedro Pádua e Luciana Boiteux, demonstrando o 

crescente encarceramento por tráfico após a Lei 11.343/06. E aqui importa recordar 

o exposto acima, de que inúmeros são os usuários presos provisoriamente e 

condenados por tráfico: 
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Tabela 1 – População carcerária brasileira: total de presos e percentual de 

condenados por tráfico (2005/2012)30 

ANO PRESOS TOTAL PRESOS 

TRÁFICO 

% PRESOS 

TRÁFICO 

2005 361.402 32.880 9,10% 

2006 383.480 47.472 12,38% 

2007 422.373 65.494 15,50% 

2008 451.219 77.371 17,50% 

2009 473.626 91.037 19,22% 

2010 496.251 106.491 21,46% 

2011 514.582 125.744 24,43% 

2012 548.003 138.198 25,21% 

 

Tabela 2 – Crescimento de presos por crimes no Brasil: comparação entre 2007 e 

201231 

 Dez/2007 Dez/2012 Variação 

Tráfico de 
Drogas 

65.494  138.198 +111,00% 

Furto31 57.442 77.873 +35,57% 

Estupro 9.754 12.954 +32,80% 

Homicídio32 48.761 63.066 +29,33% 

Roubo33 120.079 148.067 +23,30% 

Latrocínio 13.258 15.415 +16,27% 
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 RODRIGUES, Luciana Boiteux; PÁDUA, João Pedro. A desproporcionalidade da lei de drogas. Os custos 
humanos e econômicos da atual política do Brasil. Rio de Janeiro, 2013. Pág. 25.  
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Tabela 3 – Crescimento dos presos por tráfico de drogas por sexo (2007-2012)32 

 2007 2012 Variação 

Masculino 57.610 
(87,96%) 

117.404 
(89,37%) 

+103,79% 

Feminino  7.884 
(12,03%) 

13.964 
(10,63%) 

+77,12% 

Total 65.494 131.368 +100,58% 

 

 

 

1.13. CONCLUSÃO SOBRE A HISTÓRIA DAS DROGAS 

 

Portanto, o curso histórico das drogas pôde demonstrar que enquanto o uso 

de tais substâncias, sejam as hoje consideradas lícitas quando as ilícitas, é produto 

milenar da humanidade, o controle penal proibicionista teve origem apenas a partir 

do século XX.  

Ademais, viu-se que tal postura de controle penal sobre os psicoativos teve 

base em critérios notadamente políticos, culturais, econômicos e religiosos, nos 

quais os EUA foram o principal expoente e influenciador.  

Tal modelo de combate a essas substâncias, com a culminante declaração de 

Guerra às Drogas gerou ainda que indiretamente o fomento do comércio ilegal, que 

se expandiu na esteira da proibição, não diminuindo em momento nenhum o 

consumo. 

Os países da América Latina, incluindo o Brasil, são exemplos desse fomento 

do comércio ilegal, onde o tráfico de drogas assumiu posição de destaque, usando 

do comércio das substâncias ilícitas e gerando uma verdadeira economia ilegal.    
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2. O PRINCÍPIO DA LESIVIDADE E A CRIMINALIZAÇÃO DO USO DAS 

DROGAS 

 

Passada as questões que envolvem a história das drogas no Brasil e no 

mundo, que demonstram neste trabalho, ainda que sucintamente, o viés politico, 

econômico, social e religioso pelos quais algumas substâncias passaram a ser 

consideradas lícitas e outras ilícitas, chega-se agora ao confronto mais propriamente 

jurídico do tema.  

Neste ponto, passa-se a abordar mais especificamente a conduta 

criminalizada do usuário, que porta a droga para consumo próprio. Observa-se que, 

para além do que mostrou a historia pela opção política por considerar determinadas 

drogas ilícitas, deve-se atentar para a deficiente e incoerente proibição do uso das 

drogas do ponto de vista jurídico, tendo o princípio da lesividade como fundamento 

principal desta assertiva.   

Assim, dedica-se este trabalho não somente a abordar a desproporcional e 

irrazoável política de controle penal sobre as drogas em suas origens, fruto histórico 

de um conservadorismo internacional, como também da equivocada e incoerente 

criminalização do usuário de drogas, utilizando-se dos argumentos jurídicos 

pertinentes ao tema.   

Para isso, como dito, optou-se por abordar de forma pormenorizada o 

princípio da lesividade, que desconstrói fundamentadamente a opção legislativa por 

criminalizar o porte de drogas para uso próprio, à medida que mostra o especial fim 

de agir do tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, de índole meramente 

autolesiva, dizendo respeito ao íntimo de cada indivíduo, bem como descontrói o 

argumento de suposta tutela do bem jurídico saúde púbica. 

Deve-se ter em mente que os princípio salvaguardam o Estado Democrático 

de Direito, evitando injustiças, tanto do ponto de vista legiferante, isto é, impedindo 

que se crie normas penais incriminadoras confrontantes das bases garantistas do 

direito penal, quanto do ponto de vista da operacionalização do direito, ao vedar a 

aplicação desproporcional e incoerente às condutas irrelevantes.   

Por fim, dissertando sobre os princípios penais, frutos de evoluções 

democráticas da sociedade, limitadores do poder punitivo estatal, fazendo-se 
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respeitar os direitos fundamentais, é que segue Cezar Roberto Bitencourt ao 

introduzir o tema dos princípios em seu livro.   

 

 

As ideias de igualdade e de liberdade, apagnágios do Iluminismo, 
deram ao Direito Penal um caráter formal menos cruel do que aquele 
que predominou durante o Estado Absolutista, impondo limites à 
intervenção estatal nas liberdades individuais. Muitos desses 
princípios limitadores passaram a integrar os Códigos Penais dos 
países democráticos e, afinal, receberam assento constitucional, 
como garantia máxima de respeito aos direitos fundamentais do 
cidadão33

.    

 

 

2.1. O PRINCÍPIO DA LESIVIDADE E DA OFENSIVIDADE 

 

 Tendo em vista as diversas abordagens trazidas pelos doutrinadores ao 

principio da lesividade, resolveu-se para esse trabalho compilar e explanar os 

diferentes conceitos, buscando a ideia mais completa sobre este princípio. 

O doutrinador Rogério Greco traz em sua explanação do princípio da 

lesividade as ideias de Nilo Batista em Introdução Crítica ao Direito Penal brasileiro:  

 

O princípio da lesividade, cuja origem se atribui ao período iluminista, 
que por intermédio do movimento de secularização procurou 
desfazer a confusão que havia entre o direito e a moral, possui, no 
escólio de Nilo Batista, quatro principais funções, a saber: a) proibir a 
incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de uma 
conduta que não exceda ao âmbito do próprio autor; c) proibir a 
incriminação de simples estados ou condições existenciais; d) proibir 
a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem 
jurídico34.  
 

 
 

Neste sentido, trabalha Rogério Greco com as ideias de Nilo Batista 

afirmando que o princípio supracitado deve ser pensado nessas quatro vertentes. 

Isto é, de que nenhuma pessoa pode ser punida por seus sentimentos de índole 

pessoal, tampouco por aquilo que pensa35. Ou seja, não pode o direito penal punir 
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 BATISTA, Nilo.  Introdução crítica ao direito penal brasileiro, p. 92-94. apud. GRECO, Rogério. Curso de Direito 
Penal. Parte Geral. 14ª edição. Volume 1. Rio de Janeiro. Editora Impetus. 2012. 
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os pensamentos do indivíduo, nem mesmo seus desejos. Para que exista alguma 

relevância para o direito penal, deve a conduta ser exteriorizada. Dessa forma, se 

um indivíduo deseja, por exemplo, a morte de alguém, mas não chega a percorrer 

qualquer outra etapa do inter criminis, ficando apenas na cogitação, não tem esta 

relevância para o direito penal, pois cogitationis poenam nemo patitur.   

Na segunda vertente, importa saber que o Direito Penal não deve preocupar-

se em punir as condutas que não são lesivas a bens de terceiros, uma vez que não 

estão excedendo ao âmbito do próprio autor36. Aqui, posicionava-se Nilo Batista em 

contrariedade ao art. 16 da antiga Lei nº. 6.368/76, que incriminava com pena de 

prisão o uso de drogas consideradas ilícitas37. Discussão esta que permanece nos 

dias atuais, haja vista que não obstante a despenalização ocorrida para o usuário 

com a Lei 11.343/2006 (como visto anteriormente), ainda é considerado crime no 

Brasil a conduta de portar as drogas consideradas ilícitas para uso próprio.  

A terceira vertente é a de impedir que se puna o agente por aquilo que ele é, 

e não pelo que ele fez.38 Deve o direito penal configurar-se por um direito penal do 

fato, e não por um direito penal do autor. Rogério Greco cita o mestre Eugenio Raúl 

Zaffaroni:  

 

Seja qual for a perspectiva a partir de que se queira fundamentar o 
direito penal de autor (culpabilidade de autor ou periculosidade), o 
certo é que um direito que se reconheça, mas que também respeite, 
a autonomia moral da pessoa jamais pode penalizar o “ser” de uma 
pessoa, mas somente o seu agir, já que o direito é uma ordem 
reguladora de conduta humana39.  
 

 

Como quarta e última vertente, tem-se que o princípio da lesividade afasta da 

incidência do direito penal as chamadas condutas desviadas, ou seja, aquelas 

tratadas com desprezo e repulsa no plano moral pela sociedade, mas que não 

afetam qualquer bem jurídico de terceiros. Assim, condutas que agridem o senso 
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 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Niterói, RJ. Editora Impetus. 2012. Pág. 52.  
37
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comum, se não lesivas a bens jurídicos de terceiros, não devem receber a proteção 

do Direito Penal. 40   

Portanto, em resumo às quatro vertentes acima expostas, tem-se que deve o 

direito penal estar impossibilitado de atuar caso um bem jurídico de um terceiro não 

esteja sendo efetivamente atacado. O que for da esfera íntima do indivíduo deve ser 

respeitado pelo coletivo da sociedade e pelo Estado.  

De forma mais sucinta, trabalha Rogério Sanches o princípio da lesividade 

afirmando ser aquele que “exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de 

lesão ao bem jurídico tutelado41”. Assim, apresenta-se de forma mais abreviada a 

ideia supracitada trazida por Rogério Greco e Nilo Batista, que explanam em quatro 

vertentes, a noção de que o princípio da lesividade é aquele que exige a lesão ou 

perigo de lesão ao bem jurídico de terceiro.  

Ademais, advogam demais doutrinadores que o princípio da lesividade deve 

ser observado tanto na posição legiferante, isto é, no momento de produção da 

norma pelo legislador, quanto no momento de aplicação da norma incriminadora, ou 

seja, no caso concreto pelo aplicador do direito42.  

Neste sentido preleciona Cezar Bitencourt:  

 

O princípio da ofensividade no Direito Penal tem a pretensão de que 
seus efeitos tenham reflexos em dois planos: no primeiro, servir de 
orientação à atividade legiferante, fornecendo substratos político-
jurídicos para que o legislador adote, na elaboração do tipo penal, a 
exigência indeclinável de que a conduta proibida represente ou 
contenha verdadeiro conteúdo ofensivo a bens jurídicos socialmente 
relevantes; no segundo plano, servir de critério interpretativo, 
constrangendo o intérprete legal a encontrar em cada caso concreto 
indispensável lesividade ao bem jurídico protegido43.  
 

 

Com isso, com base neste princípio, alguns autores começaram a defender a 

ideia de que as normas penais de perigo abstrato seriam inconstitucionais, devendo-

se estar ciente de que a norma do art. 28 da Lei 11.343/06 para aqueles que 

defendem estar tutelando o bem jurídico saúde pública, seria em teoria justamente 

um crime de perigo abstrato. Todavia, importa já aqui frisar, que se deve confrontar a 
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ideia de que o porte de drogas para consumo próprio afetaria o bem jurídico saúde 

pública, como melhor será demonstrado em tópico seguinte.  

O argumento pela inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato passa 

pela ideia de que tendo em vista serem estas conceituadas como aquelas em que 

da conduta se presume um perigo para o bem jurídico, não se estaria efetivamente 

tutelando um perigo, mas sim, uma presunção, fato este inconstitucional frente ao 

princípio da lesividade4445. Não existiria, portanto, um perigo concreto e real de lesão 

ao bem de terceiro. Todavia, tal defesa não tem sido aceita pelos Tribunais 

Superiores no Brasil, que consideram constitucionais as normas de perigo abstrato.  

Outrossim, discorre o professor Daniel Raizman sobre o princípio da 

lesividade para explicar como serve este de limitador ao poder punitivo estatal: 

 

 
Assim, com o princípio da lesividade, veda-se qualquer possibilidade 
de habilitar uma intervenção punitiva quando não exista um conflito 
que afete, por lesão ou perigo concreto, um bem jurídico alheio46.  
 

 

Nesta toada, defende o professor que este princípio serve como limitador ao 

direito punitivo estatal, à medida que limita o poder decisório aos casos de conflito 

concreto de interesses com relevância jurídico-penal. Exige-se que em tais conflitos 

se atinja lesionando ou por perigo um bem jurídico de terceiro com esteio no direito 

penal. Por isso, as atitudes internas, estados de ânimo e condições pessoais devem 

ficar de fora da proteção ao rótulo de normas penais incriminadoras47. 

O que é justamente o afirmado quando se olha para a criminalização do 

usuário de drogas, fato que será melhor demonstrado no tópico seguinte. Uma vez 

que a incompatibilidade desta norma proibitiva em relação ao princípio da lesividade, 

por exemplo, deveria afastá-la do ordenamento jurídico.  

O intérprete também deve estar atento à criminalização de condutas 

inofensivas a bens jurídicos, de forma a afastá-las no caso concreto. Ao deparar-se 

como uma conduta que atinge apenas o íntimo, deverá afastá-la.  
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Importa esclarecer ainda que, ao criminalizar uma conduta de esfera íntima 

do individuo, está-se infringindo a possibilidade de autodeterminação das pessoas, a 

vida privada e intimidade, preceitos inerentes ao Estado democrático de direito e em 

inteira consonância com o princípio da lesividade, claros demonstrativos da 

inconstitucionalidade da norma prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.  

Isto demonstra a inteira ligação entre este princípio da lesividade e os 

princípios da dignidade da pessoa humana, da vida privada e intimidade, uma vez 

que ao criminalizar condutas pessoais, que não se exteriorizam em lesividade a 

bens jurídicos de terceiros, se está atingindo o íntimo do indívíduo, criminalizando o 

autor por suas escolhas pessoais.  

Portanto, deflui-se dos conceitos trazidos pelos diferentes doutrinadores em 

relação ao princípio da lesividade, que este impõe primeiramente a necessidade de 

que o direito penal proteja apenas as condutas que gerem uma lesão ou perigo de 

lesão a bens jurídicos de terceiros, não se podendo criminalizar escolhas individuais. 

Necessita-se uma exteriorização da conduta praticada. Caso contrário, além da 

infringência à lesividade, desrespeita-se os preceitos constitucionais de proteção e 

resguardo à vida privada, a dignidade da pessoa humana e a autodeterminação.  

Por segundo, esclareceu-se que o princípio da lesividade e seus mandos 

devem ser observados tanto no momento de criação das normas penais 

incriminadoras pelo legislador quanto no momento de aplicação da norma jurídica ao 

caso concreto pelo operador do direito. De forma a declarar a inconstitucionalidade 

das normas incompatíveis com a Carta Magna, ainda que passado despercebido 

pelo legislador.  Tendo em vista sua guarida frente a um Estado Democrático de 

Direito e ligado aos ditos princípios de proteção da vida privada, da intimidade, da 

dignidade da pessoa humana, da autodeterminação, e até mesmo da legalidade.  

Por fim, verificou-se que todo o exposto serve como limitador ao poder 

punitivo estatal, que é de suma importância na formação de um Estado Democrático 

de Direito. Tal importância se justifica, à medida que não se deve permitir que o a 

figura do Estado ultrapasse as fronteiras de proteção aos cidadãos para tornar-se 

uma espécie de carrasco. O indivíduo deve ser protegido da força do Estado, 

evitando que malefícios ocorridos ao longo dos séculos ocorram novamente.    
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2.2. A INCOERÊNCIA ENTRE A CRIMINALIZAÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO 

NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, SEU ESPECIAL FIM DE AGIR, E O 

PRINCÍPIO DA LESIVIDADE 

 

Tomando-se em conta todo o exposto em relação ao princípio da lesividade, 

passa-se ao confronto deste com o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 

11.343/2006, com o fim de demonstrar o equívoco do legislador e do operador do 

direito em criminalizar o porte das drogas para uso próprio.  

Deve-se analisar o supracitado artigo, que diz:  

 

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 penas48. (grifo nosso). 
 

 

Nota-se, de antemão, que o tipo penal supracitado prevê como elemento 

subjetivo do tipo a finalidade do agente de ‘consumo próprio”, demonstrando o 

chamado especial fim de agir. Neste sentido, as condutas de adquirir, guardar, ter 

em depósito, transportar ou trazer consigo estão adstritas à finalidade de consumo 

do próprio indivíduo.  

Demonstra o tipo penal, dessa forma, que se está criminalizando uma 

conduta cujo elemento subjetivo atinge tão somete o próprio sujeito ativo, uma vez 

que todos os verbos núcleos do tipo estão dirigidos ao consumo individual.  

Tornar crime esta conduta, que tem o especial fim de agir apenas afetado ao 

próprio indivíduo, mostra a criação de uma norma penal incriminando a autolesão, o 

que fere radicalmente também os princípios da vida privada, da intimidade e 

dignidade da pessoa humana, além é claro do princípio da lesividade, uma vez que 

não se está afetando bens jurídicos de terceiros, tampouco existindo a exteriorização 

de sua conduta.   

Assim entendeu também o magistrado e expoente no tema, José Henrique 

Torres, em voto pela inconstitucionalidade do porte de drogas para consumo próprio: 
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 BRASIL, Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
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Como se vê nitidamente, o elemento subjetivo do tipo, desvelado 
pela expressão “para consumo pessoal”, delimita com exatidão o 
âmbito da lesividade e impede qualquer interpretação expansionista 
que extrapasse os lindes da autolesão”.   
(...) 
Realmente, em face do princípio constitucional da reserva legal, é 
preciso repelir, de imediato, a concepção de crime na ação contra si 
mesmo, nos exatos termos típicos do artigo 28 da Lei n. 
11.343/2006, que, expressamente, tipifica, apenas e tão-somente, a 
conduta de portar, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou 
portar drogas proibidas “para consumo pessoal”, ou seja, como o 
exclusivo e específico fim de consumi-las.   
(..) 
Portanto, o argumento de que o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é de 
perigo abstrato, bem como a alegação de que a saúde pública é o 
bem tutelado, não é sustentável juridicamente, pois contraria 
frontalmente a expressão típica desse dispositivo criminalizador, 
lavrado pela própria ideologia proibicionista, o qual estabelece os 
limites de sua incidência nos estreitos limites do elemento subjetivo 
elegido, que determina expressamente o âmbito da lesividade 
pessoal e proíbe o expansionismo indevidamente desejado49.  
 

 

Assim, está claro a incoerência entre o que norteia o artigo 28 da Lei 

11.343/2006, ou seja, o uso das drogas para um consumo próprio, com finalidades e 

malefícios restritos ao próprio indivíduo, e a criminalização de tal conduta, ferindo os 

princípios referidos.  

A criminalização de condutas pessoais, que digam respeito ao autor, fere por 

complemento os mandos e orientações de um Estado Democrático de Direito, à 

medida que se está punindo com base em um direito penal do autor, e não por um 

direito penal do fato. Esquece-se a possibilidade dos fatos e lesões que tal conduta 

poderia gerar a terceiros, preocupando-se apenas com a esfera íntima, através de 

uma produção legislativa de caráter predominantemente moral. O ilustre doutrinador 

Zaffaroni explica com maestria a necessidade de se respeitar a autonomia moral de 

cada pessoa.  

 

 

Seja qual for a perspectiva a partir de que se queira fundamentar o 
direito penal de autor (culpabilidade de autor ou periculosidade), o 
certo é que um direito que reconheça, mas que também respeite, a 
autonomia moral da pessoa jamais pode penalizar o ‘ser’ de uma 

                                                           
49 Julgado no Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas. Processo nº 2.564/13. Magistrado: José 

Henrique Torres. Disponível em: <http://www.leapbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 08 mar. 2016. 
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pessoa, mas somente o seu agir, já que o direito é uma ordem 
reguladora de conduta humana50.  
 

 

A vida privada e a intimidade, conectados neste ponto com o princípio da 

lesividade, na medida que este possui como um dos seus pontos a impossibilidade 

de criminalizar atitudes internas de cada pessoa, não exceda ao âmbito do próprio 

autor ou de simples estados ou condições existenciais, é de suma importância para 

configuração da segurança jurídica da sociedade, fazendo jus ao status de cláusula 

pétrea constitucional.  

O ministro Gilmar Mendes também entendeu pela irrazoabilidade em tratar-se 

como crime uma conduta que atinge tão somente a esfera individual. E, indo além, 

toca em ponto de extrema importância, que diz respeito à fragilidade com que se põe 

o usuário de drogas na medida que criminaliza a sua conduta. Isto é, ao reservar 

para o direito penal o controle do uso de drogas, afasta-se aquele usuário 

dependente de procurar os sistemas de saúde para viabilizar um eventual 

tratamento. Ademais, dificulta-se a sua reinserção social, deixando à margem da 

sociedade aqueles que moralmente não correspondem com a expectativa de 

determinada parcela da população;  

 

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à 
ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a 
desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria 
saúde. 
(...) 
Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso 
pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à 
intimidade. 
Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o 
usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem 
ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção 
social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 
11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de 
andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas 
sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua 
inserção social. 
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Toca-se o problema uma vez que, como visto, a conduta que, no máximo, 

atingiria apenas a saúde individual do próprio indivíduo, acaba por não poder ser 

tutelada. Isto porque as práticas de uso que podem gerar lesões individuais acabam 

por ser consideradas como crime, em nada participando um controle médico.  

Por fim, não se deve esquecer que ao criminalizar o porte de drogas para 

consumo próprio, se está ainda controlando e inibindo a liberdade individual, bem 

supremo da nossa sociedade. Não pode o Estado dizer o que se deve ou não fazer 

ou o que pode ou não usar, ao menos que se atinja terceiros. 

Seguindo esta lógica, não criminaliza o Estado o uso do álcool, preocupando-

se em um controle penal apenas se ao usar tal substância o indivíduo provocar 

lesões ou perigos concretos de lesões a bens jurídicos de terceiros. Todavia, o uso 

da substância por si só, assim como do cigarro de tabaco, não é criminalizado. E isto 

é certamente um paradoxo da sociedade, explicado através das questões políticas, 

econômicas, preconceituosas e culturais, que mostram o porquê de se criminalizar o 

uso de determinadas drogas e manter na legalidade o uso de outras, em certa 

medida até mais graves.  

 

 

2.3. A INCOERÊNCIA ENTRE A CRIMINALIZAÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO 

NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343 E A ALEGADA POR ALGUNS E FALSA 

PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO SAÚDE PÚBLICA  

 

Torna-se irrazoável também a alegação de que se tutela como bem jurídico a 

saúde pública, como querem afirmar alguns, ao criminalizar tal conduta. Não se 

mostra coerente que um tipo penal que descreva verbos de conduta do agente com 

o especial fim de agir de consumo pessoal, tenha como bem jurídico a tutela à saúde 

pública.  

Mostra-se que, na verdade, como dito, se está punindo a autolesão, uma vez 

que a única saúde que poderia ser afetada é a do próprio consumidor, que tem o 

livre arbítrio de escolha do que usar e fazer com seu íntimo, preceitos próprios de 

um Estado Democrático de Direito.  

Por isso, por resguardar as livres escolhas individuais, não pune o direito 

penal a tentativa de suicídio ou a possibilidade do indivíduo de autoflagelar-se. 
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Ademais, o uso de substâncias como bebidas alcoólicas ou o uso do cigarro afetam 

o indivíduo gravemente em sua saúde e nem por isso são criminalizadas. No 

entanto, não são essas drogas postas como normas penais incriminadoras 

justamente pelo fato das pessoas poderem escolher quais substâncias e qual estilo 

de vida levarão, desde que não afetem bens de terceiros.  

Com isso, faz-se perceptível a incompatibilidade entre a conduta de uso da 

droga para consumo próprio em relação à suposta tutela à saúde pública, haja vista 

que a destinação individual diverge da proteção a terceiros. Ao adquirir e usar a 

droga para consumo próprio, está o sujeito afastado da exteriorização de sua 

conduta, não havendo expansabilidade do perigo.  

Assim também defende Maria Lucia Karam ao esclarecer que:  

 

 
É evidente que na conduta de uma pessoa, que, destinando-a a seu 
próprio uso, adquire ou tem a posse de uma substância, que causa 
ou pode causar mal à saúde, não há como identificar ofensa à saúde 
pública, dada a ausência daquela expansibilidade do perigo (...). 
Nesta linha de raciocínio, não há como negar incompatibilidade entre 
a aquisição ou posse de drogas para uso pessoal – não importa em 
que quantidade – e a ofensa à saúde pública, pois não há como 
negar que a expansibilidade do perigo e a destinação individual são 
antagônicas. A destinação pessoal não se compatibiliza com o perigo 
para interesses jurídicos alheios. São coisas conceitualmente 
antagônicas: ter algo para difundir entre terceiros, sendo totalmente 
fora de lógica sustentar que a proteção à saúde pública envolve a 
punição da posse de drogas para uso pessoal51. 

 

 

Tal relação entre a destinação pessoal das drogas e o argumento pela tutela 

da saúde pública, portanto, mostra-se não só incoerente, como também paradoxal, 

uma vez que não se faz pertinente argumentar que se está protegendo este bem 

jurídico estando o tipo penal descrevendo uma autolesão, que não se exterioriza.  

O único lesado pela conduta tipificada é o próprio usuário de drogas, 

conforme nos ensina o magistrado Maurício Mortari: 

 

Na verdade, o único verdadeiramente lesado pelo uso continuado 
das drogas – sejam elas lícitas ou ilícitas – é o próprio usuário, ideia 
que traz à tona outra vertente importante para sustentar a atipicidade 
da conduta”. Ocorre que, o uso de drogas, por si, não atinge a esfera 
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jurídica de terceiros, a ponto de justificar a ingerência do Estado, 
através do controle punitivo. Usar drogas é uma escolha pessoal, 
talvez reprovável no campo da moral, mas não de repercussão 
penal. É efetivo que o sujeito pode estar prejudicando a sua saúde 
pessoal, mas o que o indivíduo faz consigo próprio, sem atingir 
terceiros, não justifica a repressão penal, tanto é assim que não é 
crime a auto-lesão ou a tentativa de suicídio52. 
 

 

Outrossim, importa esclarecer que não cabe afirmar que o bem jurídico saúde 

pública estaria sendo tutelado com a alegação de que o uso de drogas para 

consumo próprio levaria supostamente a uma possibilidade futura do cometimento 

de outros crimes pelo usuário, bem como de que o usuário estaria gerando uma má 

influência ao coletivo da sociedade ou mesmo na justificativa de criminalizar o 

consumidor para penalizar o tráfico.   

Primeiramente, o argumento de que a punição do porte de drogas para uso 

próprio se faria necessário para inibir eventuais crimes futuros, fere radicalmente o 

princípio da lesividade e a proporcionalidade que deve balizar o legislador no 

momento de criação da norma penal. Isto porque, não pode o direito penal basear-

se em possibilidades futuras, em exercícios de futurologia, para criação de normas 

penais, e de que se está incriminando simples estados ou condições existenciais 

Não se faz pertinente tornar crime uma conduta pela hipótese de que novos 

crimes seriam praticados. Se, por exemplo, eventuais furtos ou roubos decorrentes 

da dependência da droga vieram a ser cometidos, devem ser punidos por essas 

condutas que infringem os artigos 155 e 157 do Código Penal. Existindo, portanto, 

previsão penal para prática desses crimes.  

Inadequado é punir-se uma conduta pela criação, imaginação. Pois, assim, 

está-se criminalizando o sujeito pelo que ele é, ou seja, em um verdadeiro direito 

penal do autor. E não pelo correto direito penal do fato, já que não há fato a ser 

observado, mas apenas exercícios de futurologia. . 

Como se sabe, nem mesmo as cogitações e desejos devem ser 

criminalizadas, limitando-se o direito penal à tutela dos atos praticados a partir de 

                                                           
52
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sua execução pelo agente delituoso53. Dessa maneira, criminalizar a conduta de 

portar droga para uso próprio que, como vimos, atinge tão somente o íntimo do 

indivíduo, com base em hipóteses de práticas de crimes futuros, chega a ser ainda 

mais grave que o uso de um direito penal para proibir os desejos e cogitações, pois 

no caso do uso das drogas, não há nem mesmo como provar ou induzir a existência 

de tais comportamentos desejosos de prática de crimes. 

Além disso, importa esclarecer que, ao contrário do que alegam as correntes 

conservadoras e preconceituosas, não há uma relação estrita de resultado entre o 

consumidor de drogas e a dependência química às mesmas. Não são todos os 

usuários que passam a ser dependentes dos psicoativos. Muito pelo contrário, são 

poucos e excepcionais os casos, mormente se tomarmos em conta o uso de 

substâncias menos nocivas à saúde, como a maconha. Assim manifestou-se o 

doutrinador Eugenio Raul Zaffaroni: 

 

 
Argumenta-se que qualquer consumidor é um ‘traficante em 
potencial’, o que é inexato, especialmente nos casos de drogas que 
não produzem dependência rígida e, em geral, importa uma 
presunção juris et de jure de ‘tipo de autor’, o qual viola a legalidade 
e a igualdade diante da lei, entre outros direitos, sem considerar que 
nem todo possuidor é consumidor e, ainda, que o consumo faz do 
direito de disposição da própria pessoa, o qual não pode ser limitado, 
pois se trata de bem jurídico do próprio consumidor54.   
 

 

No que diz respeito à alegação de que a criminalização do uso de drogas 

seria meio para evitar uma espécie de má influencia ao coletivo da sociedade, não 

há razão de ser, eis que tal comportamento se traduziria em um paternalismo estatal 

e uma prática de cunho antiliberal, agindo autoritariamente.  

Ademais, o uso de substâncias como o álcool e o cigarro de tabaco, por essa 

lógica irracional, seriam criminalizados, pois são extremamente nocivos à saúde e 

possuem o uso permitido em ambientes públicos, o que geraria a alegada má 

influência. Todavia, tal argumento é irracional pois isso seria claramente antiliberal, 

confrontando com um Estado Democrático de Direito.  
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Dessa forma, proibir por supostamente ter-se um caráter influenciador, é 

permitir que atue o Estado nas escolhas dos indivíduos, censurando-os, 

doutrinando-os, e escolhendo de acordo com opções morais (influenciadas por 

políticas, culturais, preconceitos e religiões) quais condutas deveriam ser seguidas. 

São tais tipos de arbitrariedade, impondo comportamentos às pessoas, que geraram 

inúmeros danos à sociedade ao longo dos séculos. Foram posições políticas que 

buscaram imprimir determinadas condutas aos indivíduos, uma das causas de 

massacres e guerras. 

Por último, não se mostra coerente o argumento pela criminalização do uso 

de drogas tendo como finalidade penalizar o tráfico ou mesmo na alegação de que o 

consumo estaria atrelado à produção e venda delas. O consumo das drogas e o 

trato disto como crime não explica a causa do tráfico e em nada colabora para sua 

diminuição, tendo-se em vista primeiro: ser o seu uso de origem milenar, condição 

da humanidade, que sempre buscou a sua prática medicinal, religiosa ou recreativa, 

enquanto o proibicionismo tem origem apenas a partir do século XX; e segundo: 

criminalizar o usuário por questões relacionadas ao tráfico é o mesmo que tornar 

crime e responsabilizar um sujeito por condutas delituosas praticadas por outros.  

No primeiro argumento, temos que esta demanda pelo uso das drogas 

sempre existiu na história da humanidade, com finalidades diversas. Importa 

esclarecer que vem este consumo acompanhado tanto das drogas hoje consideras 

lícitas quanto das consideras ilícitas. Todavia, enquanto as drogas consideradas 

lícitas, como o álcool e o cigarro de tabaco, podem ser produzidas, vendidas e 

consumidas em pontos de venda legalizados, as drogas ilícitas estão envolvidas de 

um proibicionismo, gerando a formação de um mercado ilegal.  

Não se devendo esquecer que o rótulo de licitude e ilicitude às substâncias foi 

acompanhado de um critério político-legislativo, com bases sociais, econômicas, 

culturais e preconceituosas, que foi definindo, sem contornos científicos, quais 

seriam permitidas e quais seriam proibidas.    

A causa do tráfico ilícito de drogas, assim, não é decorrência do consumo, 

mas da política proibicionista, que faz nascer e fomenta um mercado ilegal. Prova 

disto é a estudada política de Lei Seca existente nos Estados Unidos durante os 

anos de 1920, que criminalizou a venda e consumo do álcool, criando um mercado 

ilegal, com a formação das conhecidas gangues. Não temos hoje o tráfico ilícito 
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atrelado ao álcool, justamente em razão desta substância estar envolvida sob o 

manto da legalidade. Se assim não fosse, ou seja, se também passa-se a ter status 

de ilegalidade, teríamos a formação de um mercado ilegal para fazer a sua produção 

e circulação por meio da venda.  

Em suma, o que cria e fomenta o trafico é a proibição, a ilegalidade, e não o 

consumo. Se as drogas hoje consideras ilícitas viessem a adquirir o status de 

legalidade, esbarraríamos com o fim da produção e comércio ilegal, isto é, com o fim 

do tráfico ilícito.   

Como segundo argumento deste último ponto, urge esclarecer que não deve 

se conceber a ideia de que alguém deva ser punido em decorrência de fatos 

produzidos por terceiros. Caso assim se faça, se estaria gerando uma 

responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo nosso Código Penal e de 

Processo Penal, que ensina dever-se comprovar a culpa ou dolo do agente para que 

o sujeito responda por sua conduta. Neste sentido é que se manifestou o juiz 

Gerivaldo Neiva: 

 

De outro lado, o argumento de que o usuário fortalece o tráfico e que, 
por isso mesmo, deve ser punido, é frágil e inconsistente, seja em 
face de argumentos jurídicos ou lógicos. Ora, em primeiro, ninguém 
poderá ser punido por crime que não cometeu, ou seja, só quem 
comete o crime de tráfico pode ser punido pela própria conduta; em 
segundo, a condição de usuário é subjetiva e diz respeito apenas a 
quem usa, encerrando-se as consequências do ato no próprio 
usuário55.  
 

 
 

Portanto, conectando-se todos os pontos até aqui explanados, percebe-se a 

irrazoabilidade da defesa de que ao criminalizar o porte de drogas para o próprio 

consumo se estaria protegendo a saúde pública. Além disso, reitera-se que inexiste 

na conduta produzida pelo consumidor de drogas qualquer tipo de expansabilidade 

do perigo, requisito necessário para criar uma norma penal incriminadora.  

Por fim, outro ponto de suma importância a ser analisado e que não pode ser 

esquecido, é o de que não faz sentido também defender a criminalização do porte 

de drogas para consumo próprio baseando-se na defesa de uma suposta norma de 
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perigo abstrato, argumentando pela sua presunção de perigo e necessidade de 

tratar, por isso, tal conduta como crime. A incoerência deste argumento se faz na 

medida que a destinação pessoal, demonstrada inequivocadamente pelo tipo penal 

desta conduta, não se compatibiliza com possibilidades de perigos a terceiros. São 

circunstâncias antagônicas.  

Ainda que possa se considerar a norma prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 

como de perigo abstrato, deveria existir, para validar a sua incriminação, ao menos 

uma expansabilidade do perigo, fato inexistente na conduta de portar drogas para 

uso próprio. Não é plausível que se queira proteger o bem jurídico saúde pública em 

torno de uma abstrata presunção de perigo, criminalizando uma conduta cuja 

destinação e lesão são meramente pessoais, e que não geram em hipótese alguma 

expansabilidade ou presunção de perigo, como se vem demonstrando. É ilógico 

querer compatibilizar uma presunção de perigo com uma conduta de esfera 

estritamente pessoal.    

Tomando-se como exemplo a Lei de Crimes Ambientais, que possui a 

classificação dada pela doutrina como de um crime de perigo abstrato, ainda que se 

critique com razão uma determinada hipertrofia do direito penal, pode-se discutir 

algum ponto de coerência em definir tal crime na lógica da presunção de perigo à 

coletividade, uma vez que a conduta de gerar perigo de lesão ao meio ambiente em 

nada possui ou se esgota em uma destinação pessoal. Ao cria-se perigo de lesão à 

coletividade, através de uma presunção, criminaliza-se a conduta, querendo evitar 

danos sociais, que serão causados por condutas que afetarão diretamente ao meio 

ambiente.  

O uso das drogas para consumo próprio está em direção oposta a tais 

preceitos, uma vez que não se enxerga esta presunção de perigo de lesão à 

coletividade, haja vista tratar-se de uma conduta provocada para atingir o próprio 

consumidor, que deseja em seu íntimo usar aquela substância, seja para meios 

medicinais ou recreativos.  

Nesta toada é que entendeu o Ministro Gilmar Mendes, afirmando pela 

necessidade de se exigir um mínimo de repercussão do interesse coletivo em 

relação a cada indivíduo. Há que se exigir um determinado grau de lesividade 

individual ao coletivo da sociedade para justificar a intervenção do direito penal: 
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Na valoração da importância de determinado interesse coletivo como 
justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do dano 
potencial associado à conduta objeto de incriminação. Em outras 
palavras, há que se verificar em que medida os riscos a que sujeitos 
os interesses coletivos podem justificar a conversão destes em 
objeto de proteção pelo direito penal. 
Conforme observa PUIG, o Estado Social não pode desconhecer, [na 
definição de crimes de perigo abstrato], a significação que, por si 
mesma, implica a extensão social de um determinado interesse e 
tampouco há de prescindir da exigência de um mínimo de 
repercussão do interesse coletivo em relação a cada indivíduo56

. 

 

 

Exemplifica ainda, citando os ensinamentos de Santiago Mir Puig, de que em 

relação ao tabaco tem sido alcançada uma determinada proteção coletiva na medida 

em que se proíbe o consumo em locais públicos, utilizando-se da esfera 

administrativa. Raciocinou-se, assim, que o uso do cigarro atinge somente a esfera 

individual do consumidor, utilizando-se de sanções administrativas para evitar seu 

uso em locais públicos57.  

Chega-se, portanto, à conclusão de que a conduta de porte de drogas para 

consumo próprio está circunscrita ao próprio indivíduo, não apresentado qualquer 

risco aos bens de terceiros, conforme mais uma lição do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Afigura-se claro, até aqui, que tanto o conceito de saúde 
pública, como, pelas mesmas razoes, a noção de segurança pública, 
apresentam-se despidos de suficiente valoração dos riscos a que 
sujeitos em decorrência de condutas circunscritas a posse de drogas 
para uso exclusivamente pessoal58. 

 

 

                                                           
56

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GILMAR, Mendes. Voto no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659 
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Em ponto diverso, cabe fundamentar que são inúmeros os doutrinadores que 

defendem pela inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, como foi 

demonstrado em tópico anterior. Se pensarmos pela necessidade de se ter um 

perigo real, concreto e efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado, já se descarta prima 

facie a hipótese daqueles que argumentam pela criminalização do porte de drogas 

para consumo próprio em decorrência de suposta proteção à saúde pública. 

Os que defendem a proteção do bem jurídico saúde pública devem 

necessariamente acreditar e defender pela constitucionalidade dos crimes de perigo 

abstrato. Caso contrário, estarão sendo extremamente paradoxais e ilógicos 

juridicamente.  
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3. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659 

 

Neste ponto, passa-se a avaliar sucintamente os votos até aqui proferidos no 

Recurso Extraordinário 635.659 com repercussão geral, que analisa a 

inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, no que tange aos pontos 

cruciais de divergência.  

Para isso, faz-se uma breve explanação sobre o caso que chegou até o 

Supremo Tribunal Federal para, após, confrontar pontos capitais dos votos até aqui 

proferidos pelos ministros Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.  

 

3.1. O CASO 

 

Trata-se, o caso, de imputação realizada pelo Ministério Público, alegando 

que no dia 21 de julho de 2009, no interior da casa de Detenção Provisória de 

Diadema, estaria o réu Francisco Benedito de Souza guardando em sua cela drogas 

para consumo próprio. Com isso, capitulou o parquet ao acusado a conduta prevista 

no artigo 28 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006).  

Em 1ª instância, o juízo condenou Francisco a uma pena de 02 (dois meses) 

de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidade pública. Irresignada, a 

defensoria pública apelou da decisão, pedindo a reforma da sentença e sua 

absolvição, com argumento na atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por 

insuficiência probatória.   

Todavia, o Colégio Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Diadema resolveu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defensoria, 

que mais uma vez insatisfeita interpôs Recurso Extraordinário. Alegou a defensoria 

neste recurso, sobretudo, ofensa ao princípio da intimidade e da vida privada, 

previstos no art. 5º, X da Constituição Federal e, por conseguinte, ao princípio da 

lesividade. No fim, pleiteou a reforma do acórdão prolatado, com o fito de absolver o 

réu Francisco Benedito por atipicidade da conduta, bem como requereu a 

declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 28, caput, da lei 

11.343/2006.  
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3.2. AS DIVERGÊNCIAS NOS VOTOS ATÉ AQUI PROFERIDOS PELOS 

MINISTROS  

 

No atual estágio do processo, que foi paralisado pelo pedido de vista do 

ministro Teori Zavaski, votaram os ministros Gilmar Mendes (relator do processo), 

Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, apresentando diferenças importantes em 

seus entendimentos. Divergiu-se em questões envolvendo, por exemplo, o alcance 

da inconstitucionalidade na criminalização das drogas, bem como na aplicação ou 

não pelo judiciário de um artigo de lei mais objetivo a diferenciar o usuário do 

traficante.   

O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, até aqui se mostrou com o 

voto mais progressista do Supremo Tribunal Federal na discussão desta matéria. 

Absolveu o acusado por atipicidade da conduta e declarou a inconstitucionalidade da 

criminalização do porte de drogas para consumo próprio, não restringindo à droga 

objeto do recurso extraordinário (maconha), mas sim, abrangendo todas as hoje 

consideradas ilícitas.  

Pontuou em seu voto, como se pode observar dos trechos destacados abaixo, 

que a criminalização do porte de drogas para o próprio uso ofende a decisão de 

cada indivíduo em colocar em risco a própria saúde, bem como que a criminalização 

do usuário atinge normalmente pessoas vulneráveis, frágeis do ponto de vista 

econômico, que passam, após o curso do processo, a ter ainda mais dificuldades de 

reconstruir a vida. E Isto decorrente de uma condenação criminal por uma conduta 

no máximo autolesiva, que em nada se exterioriza ao âmbito do corpo do próprio 

indivíduo.  

 
A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à 
ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a 
desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria 
saúde. 
(...) 
Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso 
pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à 
intimidade. 
Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o 
usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem 
ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção 
social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 
11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de 
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andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas 
sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua 
inserção social. 
A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de 
drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da 
personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente 
sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. 
Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal 
aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de 
fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as 
consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas 
depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão 
além de mera lesão pessoal. 
Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso 
pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e 
desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, 
claramente desproporcional59. 

 

 

Ademais, assinalou Gilmar Mendes que a criminalização do usuário, limitando 

as garantias da intimidade, da vida privada, e da autodeterminação, reprime 

condutas meramente autolesivas em detrimento de opções regulatórias de menor 

gravidade, feriando o princípio da proporcionalidade e devendo gerar a 

inconstitucionalidade da norma impugnada também por sua ofensa60.   

Cabe explanar ainda que aplicou o ministro Gilmar em seu voto que até o 

advento de legislação específica, mantém como sanções as medidas de natureza 

administrativas previstas na Lei 11.343/2006: 

 
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 administrativa61. 

 

Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin também votaram pela 

absolvição do acusado em decorrência da atipicidade da conduta. Todavia, em 
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ponto crucial da matéria, divergindo do voto abrangente do Gilmar Mendes, tanto 

Barroso quanto Fachin, optaram por reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 

somete no que tange à droga objeto do recurso extraordinário (como dito, a 

maconha). Neste sentido, todas as demais drogas hoje consideradas ilícitas, 

continuariam a ser tratadas no âmbito do Direito Penal. Assim seguiu trecho do voto 

de Edson Fachin. 

 

Não obstante, quando se está diante de um tema de natureza penal, 
é prudente judiciosa autocontenção da Corte, pois a atuação fora dos 
limites circunstanciais do caso pode conduzir a intervenções judiciais 
desproporcionais, seja sob o ponto de vista do regime das 
liberdades, seja sob o ponto de vista da proteção social insuficiente.  
Assim sendo, em virtude da complexidade inerente ao problema 
jurídico que está sob a análise do Supremo Tribunal Federal no 
presente recurso extraordinário, propõe-se estrita observância às 
balizas fáticas e jurídicas do caso concreto para a atuação da Corte 
em seara tão sensível: a definição sobre a constitucionalidade, ou 
não, da criminalização do porte unicamente de maconha para uso 
próprio em face de direitos fundamentais como a liberdade, 
autonomia e privacidade.  
É a este caso e à substância objeto do presente recurso (maconha), 
portanto, que me concentrarei62. 

 

Tais posicionamentos podem sofrer inúmeras críticas, uma vez que mantém o 

problema e o impasse referente a guerra às drogas, discriminando os usuários de 

maconha em relação ao consumidor das demais substâncias psicoativas. O 

argumento do ministro Fachin de buscar-se restringir à maconha em virtude, por 

exemplo, da complexidade jurídica do tema, é ponto que pode ser visto como de 

uma fuga ao debate. Pois é justamente no momento de notar-se a profundidade do 

tema em discussão, que deve o Supremo Tribunal Federal exercer o papel tão 

importante incumbido a ele.   

Paradoxalmente, reconheceu-se nos votos destes dois últimos, o fracasso da 

política proibicionista de guerra às drogas, além dos argumentos pela necessidade 

de observância dos princípios fundamentais condizentes à vida privada, intimidade, 
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dignidade da pessoa humana e outros. Fato que torna ilógica a conclusão dos votos 

que restringiram a inconstitucionalidade apenas à maconha 

Explicou o ministro Fachin , por exemplo, que a dignidade da pessoa humana 

em sua matriz Kantiana e Republicana deve impedir que o sistema de tutela do 

direito penal atue no sentido de introduzir valores morais individuais ou 

comportamentos que não chegam a ser concretamente lesivos a terceiros 

(argumento que se amolda às explicações do capítulo 2 da presente monografia)63.    

É importante que se saiba que a discriminação da maconha em relação às 

demais drogas consideradas ilícitas, não resolve nem mesmo o problema que 

envolve hoje a criminalização do usuário. Deve-se reconhecer todos os fundamentos 

referentes às supracitadas normas constitucionais, assim como as diretrizes do 

principio da lesividade, mostrando a necessidade de extirpar quaisquer drogas do rol 

de crimes em um sistema penal.  

Além disso, nunca é demais lembrar, que ao manter o usuário das outras 

drogas como criminoso, continua-se a afastá-lo do sistema público de saúde e dos 

tratamentos necessários, dando prosseguimento à marginalização destes, o que em 

nada colabora para a evolução do tema das drogas. Os dependentes de crack, por 

exemplo, continuarão a ser vistos e tratados como criminosos, mantendo-os à 

margem da sociedade e fazendo com que perdure esta problemática social. 

Em outro ponto, discutiu-se a legitimidade da Suprema Corte em dar um tom 

objetivo para diferenciar o usuário do traficante, uma vez que hoje a Lei 11.343/2006 

permite uma total discricionariedade da autoridade no momento de imputar a 

conduta praticada pelo agente.  

O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, apontou a necessidade de 

regulamentação no sentido de diferenciar o usuário do traficante, após a feitura de 

estudos locais para saber quais quantidades devem ser atribuídas a um ou ao outro. 

Chegou o ministro a esta conclusão depois de demonstrar, em pesquisa, os 

diferentes modelos pelo mundo para diferenciá-los, acreditando que cada país deve 

adotar esta questão de acordo com as suas peculiaridades.  
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Não há como negar que a adoção de critérios objetivos para a 
distinção entre uso e tráfico, fundados no peso e na natureza da 
droga apreendida, e às vezes até em seu grau de pureza, é medida 
bastante eficaz na condução de políticas voltadas a tratamento 
diferenciado entre usuários e traficantes. 
Todavia, tendo em conta a disparidade dos números observados em 
cada país, seguramente decorrente do respectivo padrão de 
consumo, dos objetivos específicos, entre outras variantes, não se 
pode tomar como referência o modelo adotado por este ou aquele 
país. 
Por isso mostra-se recomendável, no caso do Brasil, ainda sem 
critérios objetivos distinção entre uso e tráfico, regulamentação nesse 
sentido, precedida de estudos sobre as peculiaridades locais64. 

 

O ministro Barroso votou no sentido de estabelecer um critério quantitativo 

para definir e diferenciar a conduta atribuída ao usuário do traficante. Para este, 

deve ser considerado usuário aquele que portar até 25 mg de maconha ou plantar 

seis plantas fêmeas para consumo próprio. O ministro Edson Fachin, por sua vez, 

consignou em seu voto que tal matéria deve ser apreciada pelo Poder Legislativo, 

afastando a competência judiciária.  

 
 
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso nos 
seguintes termos, para: 
 
(iv) Declarar como atribuição legislativa o estabelecimento de 
quantidades mínimas que sirvam de parâmetro para diferenciar 
usuário e traficante, e determinar aos órgãos do Poder Executivo, 
nominados neste voto (SENAD e CNPCP), aos quais incumbem a 
elaboração e a execução de políticas públicas sobre drogas, que 
exerçam suas competências e até que sobrevenha a legislação 
específica, emitam, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data deste julgamento, provisórios parâmetros diferenciadores 
indicativos para serem considerados iuris tantum no caso concreto;65 

 

Fato é que o critério existente na atual lei de drogas, tomando como base as 

circunstâncias pessoais e sociais, a natureza e quantidade da substância 

apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, bem como à 

conduta e aos antecedentes penais, permite uma total discricionariedade da 
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autoridade, além de ser gerador de intenso e grave preconceito e desigualdade. 

Para alguns, abastados, se detidos com determinada quantidade de drogas, são 

imputados como usuários. Para outros, pobres e favelados. Se detidos com a 

mesma quantidade, são considerados traficantes.   

Além disso, o critério usado na Lei de Drogas em si, já promove total 

divergência em relação aos pontos centrais de um Estado Democrático de Direito, 

uma vez que ao atribuir, por exemplo, antecedentes e condições pessoais como 

aferidores de uma conduta de uso ou tráfico, está-se punindo por meio de um direito 

penal do autor, por aquilo que o indivíduo é, e não pelo que fez.   
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CONCLUSÃO 

 

Demonstrou o presente trabalho que o tratamento que envolve o controle de 

drogas no mundo pode e deve ser primeiramente explicado através da história, que 

nos apresenta as questões políticas, econômicas, culturais, religiosas e 

preconceituosas que motivaram o movimento proibicionista e a constante 

criminalização do comércio, venda e consumo destas.  

Observou-se que é milenar o uso das substâncias psicoativas, tendo origem 

em rituais religiosos e culturais de diversas populações há séculos, enquanto a 

política proibicionista teve início apenas a partir do século XX, guinada e promovida 

pelos Estados Unidos.  

Outrossim, constatou-se pela história envolvendo as drogas, que existiram 

opções políticas diferentes quando os interesses políticos e econômicos eram 

outros, como na Guerra do Ópio, onde a Inglaterra, anos depois defensora das 

ideias proibicionistas, travou intenso conflito com a China para permitir justamente a 

possibilidade de comércio do ópio (droga naquele momento muito procurada na 

Europa).  

 Além das explicações históricas, analisou-se o princípio da lesividade, dentro 

de suas peculiaridades e importâncias a balizar tanto o legislador quanto o operador 

do direito, servindo como norte e limitador do poder punitivo estatal. Passada a sua 

análise, com a feitura do confronto deste princípio com a norma penal prevista no 

art. 28 da Lei 11.343/2006, percebeu-se a incoerência também jurídica de tal modelo 

proibicionista.  

Restou evidente as irrazoabilidades em considerar crime o porte de drogas 

para uso próprio, tanto no exame do tipo penal incriminador, que possui o especial 

fim de agir “para consumo próprio”, quanto na observância referente aos argumentos 

de se estar supostamente tutelando o bem jurídico saúde pública. E nesta última 

afastaram-se argumentos vazios que buscavam apregoar ao consumo de drogas a 

existência de futuros e eventuais delitos, bem como da tentativa de responsabilizar o 

usuário pelo tráfico, em clara demonstração de infringência à responsabilidade penal 

subjetiva. 

Ademais, as explanações indicaram a necessidade de se afastar 

fundamentos condizentes a um direito penal do autor, impedindo que se puna o 
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sujeito por aquilo que ele é. Devendo a responsabilidade guiar-se por aquilo que foi 

feito, e não por aquilo que é o indivíduo.  

No último capítulo, abordou-se as os pontos cruciais de divergência nos votos 

até aqui proferidos no Recurso Extraordinário 635.659. Destacou-se, por exemplo, 

que não obstante a declaração de absolvição do acusado por atipicidade da conduta 

por todos os que até aqui votaram, no ponto pela inconstitucionalidade da norma do 

art. 28 da Lei 11.343/2006, o entendimento do ministro Gilmar Mendes deu-se pela 

inconstitucionalidade de todas as drogas, e não somete da droga objeto do recurso, 

isto é, a maconha, enquanto o ministro Luís Roberto Barroso e Edson Fachin 

limitaram-se à inconstitucionalidade da referida droga, o que gerou um ponto de 

crítica a esses votos.  

No mais, importa aduzir para finalizar a presente monografia que, o tema 

envolvendo as drogas suscita muitas vezes argumentos temperamentais, movidos 

de moralismo, que acabam por afastar o entendimento da causa do ponto de vista 

histórico e jurídico. Esquece-se dos princípios inerentes à pessoa humana, à 

democracia e ao sistema penal, por estar permeado de moralismo.  

Com isso, buscou-se um trabalho de visão crítica e racional, fugindo do 

moralismo impensante, para entender através da história e do direito o aprendizado 

referente à origem e construção da norma, percebendo-se o sentido de criação que 

possuem, assim como dos princípios democráticos, que servem de escudo em face 

da força desmedida e autoritária com que atua e já atuou muitas vezes o Estado.  

Posto isso, percebe-se um papel importante do operador do direito, que é o 

de não ser mero reprodutor de ideias, mas sim, de ser reflexivo, crítico, estudioso e 

conflituoso em relação aos dogmas construído pela sociedade, de forma a buscar 

entender se determinados dogmas são justos frente aos princípios do Estado 

Democrático de Direito, devendo-se proteger o cidadão.  

Portanto, importa extrair o sentido das normas do ordenamento penal, 

devendo-se raciocinar se existe nas mesmas a verdadeira proteção aos indivíduos 

que compõem a sociedade, não permitindo autoritarismos estatais que cerceiem a 

liberdade e dignidade do ser humano. Necessita verificar se o que o Estado está 

fazendo é tutelar ou cercear. No caso de estar fazendo esta última, o mínimo que se 

espera do aplicador do direito é declará-la inconstitucional, incoerente frente aos 
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princípios jurídicos e afastá-la da seara penal, tal como deve ser feita com a norma 

do artigo 28 da Lei 11.343/2006.   
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