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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo contextualizar historicamente o advento da 
guerra às drogas, desconstruindo seus objetivos declarados elaborando uma análise 
jurídica principalmente do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, além de outros 
dispositivos. Além disso, é demonstrado por meio de fatos históricos que é uma guerra 
artificial embasada em um discurso moralista que tem um propósito de proteção e 
manutenção de monopólios comerciais, consequentemente criando legislações 
ineficazes para a proteção da sociedade. Legislações que além de serem ineficazes 
por não conseguirem proteger bens jurídicos relevantes, acabam por danifica-los por 
possuírem ampla margem de discricionariedade em sua aplicação, o que contribuiu 
para o encarceramento em massa brasileiro, país que possui a terceira maior 
população carcerária do planeta.  
Palavras chave: Drogas, Guerra às Drogas, Descriminalização, Legalização, 
Consumo de Drogas 
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ABSTRACT  
The present project have as an objective historically contextualize the advenct 

of the war on drugs, deconstructing it’s declared objectives by the elaboration of an 
juridical analysis focused on the article 28 of the Law 11.343/2006 and other legal 
devices. Besides, it’s shown by historical facts that it is an artificial war based on a 
moralist discourse which has a purpose of protecting and maintaining comercial 
monopolies, consequently creating ineffective legislations for the protection of society. 
Legislations that are not only ineffective by not protecting relevant legal goods, they 
cause harm because of it’s broad margin of discretion in it’s applicability, which has 
contributed to the brazilian mass encarceration, a country that have the third biggest 
prison population in the world. 
Key words: Drugs, War on Drugs, Decriminalization, Legalization, Drug Use 
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INTRODUÇÃO 
O presente Trabalho de Conclusão de curso tem como objeto a 

discussão acerca da inconstitucionalidade dos artigos 28 e 33 da Lei nº 11.343 

2006.  

Para alcançar tal objetivo, faz-se necessário contextualizar 

historicamente as políticas sobre drogas, a terminologia aplicada à questão, 

tendo em vista que a palavra “droga” constitui elementar do tipo na Lei de 

Drogas, sendo que somente são consideradas drogas as substâncias que 

constam no rol da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, ferindo, 

portanto o Princípio Constitucional da Igualdade.  

Além disso, é demonstrado que a saúde pública nunca foi a real 

motivação por detrás das políticas e conflitos decorrentes das drogas, mas sim 

econômica e moral. A Guerra do Ópio eclodiu por causa do desequilíbrio das 

balanças comerciais de China e Inglaterra e o racismo se tornou indissociável 

da questão sobre as drogas com o Bispo Charles Brent. 

O capítulo 02 se encarrega das políticas sobre drogas do século XX, 

quando ocorreu o fenômeno da transnacionalização das políticas de repressão 

às drogas e os pilares da proibição no Brasil se sustentaram na forma do tripé 

ideológico da Ideologia da Defesa Social, Segurança Nacional e Movimentos 

de Lei e Ordem. Tais modelos repressivos serviram de inspiração para as leis 

de drogas nacionais como a Lei nº 6.368 de 21 de Outubro de 1976, a Lei nº 

8.072 de 25 de Julho de 1990 e a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 

No capítulo 03, é denunciada a inconstitucionalidade tanto do artigo 28 

quanto o 33 da Lei nº 11.343/06. que pode ser visualizada ao se analisar o bem 

jurídico tutelado pelo artigo que trata do consumo pessoal. Além do artigo 33, 

que viola o princípio da proporcionalidade, ao possuir 5 verbos nucleares 

idênticos ao do artigo 28, sendo a única coisa que distingue tais dispositivos é 

a finalidade de agir do agente, invertendo o ônus da prova para o acusado, que 

se não demonstrar que é consumidor, automaticamente é atribuído para si a 

condição de traficante. 

No último capítulo, são apresentadas propostas de direito comparado 

para corrigir as falhas das políticas nacionais sobre drogas, usando os 

exemplos dos EUA, este país que deu início à guerra contra as drogas no 

mundo e passou a ser pioneiro na implementação de políticas anti-
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proibicionistas que ajudaram a reduzir a violência nos estados que fazem 

fronteira com o México. Além de Portugal que descriminalizou o uso de todas 

as drogas e Espanha, que possui uma legislação com critérios quantitativos 

que estabelecem desde a conduta atípica de usuários até tipos incriminadores 

intermediários que diferenciam os pequenos dos grandes traficantes de drogas. 
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1 – POLÍTICAS SOBRE DROGAS NA HISTÓRIA 
Para que possamos entender os diversos desafios e contradições da 

política nacional das drogas, é preciso saibamos, antes de qualquer coisa, o 

que é droga e a contextualização das políticas no decorrer da História que as 

regulamentaram. 

1.1 - O que é Droga? 

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 não define de forma objetiva o 

que é droga, nem o rol de substâncias que acarretam responsabilidade penal. 

O artigo 1º, parágrafo único da referida lei explicita o seguinte: “Para fins desta 

Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 

causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. Trata-se, portanto, 

de uma norma penal em branco heterogênea (em sentido estrito), pois não 

especifica quais seriam essas substâncias capazes de causar dependência, 

devendo esse complemento ser extraído de uma norma infra legal. 

O artigo 66, da Lei 11.343/2006 vai dizer que “denominam-se drogas 

substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle 

especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998”. Mas ao analisar 

a referida Portaria da Anvisa, será possível perceber no lugar da palavra 

“droga”, serão usadas as palavras “entorpecentes” e “psicotrópicos”. O que 

acaba por causar confusão terminológica e bastando a retirada de determinada 

substância das listas dessa portaria para que deixe de ser considerada ilícita  

 Droga, segundo uma definição mais ampla adotada por farmacologistas 

e encontrada no próprio Dicionário Aurélio é “qualquer substância capaz de 

alterar o funcionamento normal de um organismo”. Definição que se assemelha 

à utilizada pelos gregos antigos com a palavra “pharmakon” que pode ser 

compreendida tanto por “veneno” ou “remédio”. Eles entendiam que nenhuma 

substância é boa ou má em si, mas sim que o uso ou abuso ditaria as 

consequências. Essa interpretação é bastante ampla e abrange todos os tipos 

de drogas. Desde o ibuprofeno utilizado por praticantes de esportes no 

tratamento de lesões musculares, até o café que nos ajuda a começar o dia 

mais dispostos e o chá de camomila que auxilia o nosso sono. (ARAÚJO, 2014, 

p. 14) 



8 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adota uma definição mais 

restritiva do que seriam as drogas. O Glossário de Álcool e Drogas 

(interessante notar a separação entre “álcool” e “drogas”) entende como droga 

psicoativa ou psicotrópica “substâncias que afetam a mente e os processos 

mentais”. Essa interpretação ganhou força a partir dos tratados da ONU de 

1961 e 1971, que tinham como objetivo principal controlar a distribuição e 

produção de mais de cem tipos de drogas e proibir aproximadamente metade 

delas. Curioso notar que o acordo de 1971 recebeu o título de Convenção 

sobre Substâncias Psicotrópicas, no entanto, o álcool, tabaco e cafeína não 

são citados no documento, o que acaba por reforçar o estigma de que droga 

seria apenas a substância ilícita. (ARAÚJO, 2014, p. 15) 

A palavra “narcótico” seguiu caminho semelhante. Derivada do grego 

“narkotikos” (aquilo que adormece), a palavra era usada por profissionais da 

saúde para se referir às substâncias opioides, conhecidas pela sua capacidade 

de anestesiar os usuários. Como as substâncias derivadas do ópio foram alvo 

das primeiras leis nacionais e internacionais sobre controle de drogas, o termo 

acabou sendo banalizado e usado pra se referir a qualquer tipo de substância, 

como seus sinônimos “entorpecente” e “estupefaciente”. Prova disso se 

encontra no primeiro tratado da ONU sobre psicotrópicos que foi batizado de 

“Convenção Única sobre Entorpecentes”.(ARAÚJO, 2014, p. 15) 

Na Antiguidade, todas as drogas conhecidas pelo homem eram naturais. 

Desde as plantas, fungos ou outros organismos vivos – como no caso do 

cogumelo alucinógeno Amanita Muscaria. Mas, existiam aqueles que preferiam 

usar apenas a parte em que a substância psicoativa está presente em maior 

concentração, como no caso das flores do topo da planta fêmea de Cannabis 

Sativa.  

Com o advento da química moderna, passou a ser possível extrair e 

purificar as moléculas desses produtos naturais que continham efeitos 

psicoativos. Drogas obtidas dessa maneira também são consideradas naturais. 

O exemplo mundialmente mais conhecido e utilizado por médicos é o da 

morfina, extraída em 1804 do ópio, resina do botão da flor da papoula (Papaver 

Somniferum).  

As drogas sintéticas, por sua vez, são totalmente feitas em laboratório, 

como as anfetaminas, o ecstasy, e os benzodiazepínicos. Apesar de serem 
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produzidas de forma artificial, essas drogas produzem seus efeitos graças à 

sua semelhança com substâncias produzidas no organismo humano. Um 

exemplo é o caso da diferença entre a molécula de anfetamina para a da 

dopamina, que se resume em dois átomos a menos na estrutura molecular da 

primeira. 

“Existe ainda uma terceira classificação, intermediária, válida para 
drogas feitas em laboratório a partir de produtos naturais. Quando 
Albert Hoffman sintetizou o LSD pela primeira vez, em 1938, estava 
na verdade adicionando ‘penduricalhos’ ao princípio psicoativo do 
ergot, cogumelo famoso por seu poderoso efeito alucinógeno. 
Drogas como essa, criadas pela modificação de uma molécula obtida 
naturalmente, são chamadas de semissintéticas. Esse também é o 
caso da heroína, produzida por meio de uma modificação da morfina, 
natural” (ARAÚJO, 2014, p. 16-17)   
 

Superada a questão do que são as drogas e suas diferentes formas, 

imprescindível entender que a classificação de drogas com o maior efeito 

prático sobre a vida dos seres humanos é a jurídica. Tendo em vista que 

somente são consideradas drogas aquelas substâncias que constam na 

Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, não incluindo o álcool, 

cafeína, nem o tabaco. Não sendo possível, portanto, caracterizar tais 

substâncias como “droga”. Aqui jaz a contradição: “droga” constitui elementar 

incriminador dos tipos previstos na Lei 11.343/2006. Essa seletividade na 

definição do que é ou deixa de ser droga fere o Princípio Constitucional da 

Igualdade, previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

O status legal de uma substância influencia diretamente a sua produção, 

distribuição e consumo. Os textos e convenções internacionais afirmam que a 

classificação jurídica das drogas sobre as quais regulam levam em conta dados 

científicos sobre os riscos que cada droga apresenta para a saúde dos 

usuários, o que não é verdade. Caso fossem estudos sérios e isentos, neles 

constariam álcool e tabaco, que são drogas inegavelmente mais perigosas do 

que as drogas de classe I e II da Convenção de Substâncias Psicotrópicas de 

1971. (ARAÚJO, 2014, p. 18/19) 

1.2 - Conflitos 

Para que seja possível compreender as origens da proibição, é preciso 

analisar eventos históricos particularmente importantes que levaram sua 
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motivação, tais como as Guerras do Ópio, travadas entre os britânicos e 

chineses. O conflito foi motivado pela relação que essas duas nações 

estabeleceram com o uso de duas drogas: o chá, no caso dos ocidentais e o 

ópio, no caso dos orientais. 

No final do século XV, é sabido que Portugal e Espanha disputavam a 

busca de um caminho alternativo para a Índia, tendo em vista que após a 

dissolução gradual do Império Mongol e a tomada de Constantinopla, em 1453, 

acabou por tornar a Rota da Seda (caminho que atravessava todo o continente 

asiático até os portos mediterrâneos) bastante perigosa, fazendo aumentar o 

preço das especiarias que eram transportadas por ali. Em 1498, Vasco da 

Gama chegou à Índia e deu início ao momento mais próspero da história de 

Portugal tratando de explorar o mercado oriental, principalmente em torno do 

chá. 

Os chineses tinham um apreço particular pelo chá e por séculos bebiam 

infusões daquela erva. No fim do século XVI, a bebida se tornou artigo de luxo 

entre as classes abastadas de Portugal e Espanha. Os ingleses só adquiriram 

o hábito de degustar o chá após a princesa lusa Catarina de Bragança, fã do 

chá, ter se casado com Charles II, rei da Inglaterra. O monarca tomou gosto 

pela bebida e em 1664 mandou importar o primeiro quilo de chá recebido em 

Londres. Semelhante com o que aconteceu quando a rainha Elizabeth provou o 

tabaco trazido por Walter Raleigh, a corte e a burguesia inglesas passaram a 

imitar o consumo de drogas de seus monarcas. A princípio, era uma 

extravagância dos ricos, mas após 50 anos a Inglaterra estava importando 

dezenas de toneladas de chá por ano (CRUNCH, 2018)  

Em determinado momento, a compra da erva do chá passou a prejudicar 

seriamente a balança comercial britânica. Enquanto os ingleses eram grandes 

consumidores de chá, porcelana, seda e outros bens, a China não se 

interessava por muitos produtos britânicos e só aceitavam pagamento em prata 

espanhola, que era a principal moeda da época. A Inglaterra, para tentar 

equilibrar a balança, passou a traficar ópio produzido na Índia para dentro da 

China do imperador Yung Cheng, que tinha proibido as casas de ópio (deng) 

desde 1729 (DRUGTIMELINE).  

A produção do ópio tem origem provavelmente entre o Mediterrâneo 

ocidental e a Ásia menor e foi apreciado por todas as grandes sociedades da 
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Antiguidade, como os chineses, egípcios, gregos, romanos, etc... Foram os 

árabes, com suas redes comerciais que tornaram a droga conhecida. 

Foi no apogeu do reino dos mongóis na Índia (1526 a 1707) que a 

produção e comércio do ópio se torna um monopólio estatal. Tal monopólio 

passa para as mãos da Companhia Inglesa das Índias Orientais no final do 

século XVIII, que passou a encorajar o uso e traficar ópio pra dentro da China a 

fim de financiar as compras de chá e sedas e consequentemente equilibrar a 

balança comercial britânica.  

“Em 1773, a Companhia das Índias Orientais – monopólio inglês para 
o comércio na região – faturou 39 mil libras com a venda de ópio 
para a China. Em 1793, eles arrecadariam 250 mil libras – 
crescimento de seis vezes em duas décadas. No mesmo ano, os 
chineses deram outro tiro, dessa vez no próprio pé, ao proibir o 
plantio de papoula – matéria prima para a produção da droga. O 
mesmo decreto previa a pena de morte para os usuários. A escassez 
interna fez o preço do ópio importado subir o suficiente para que, no 
final do século XVIII, o tráfico permitisse ao Reino Unido zerar sua 
balança comercial com a China, com a venda de mais de 400 
toneladas da droga por ano. A oferta inglesa ainda aumentaria a 
partir de 1833, quando o monopólio da Companhia das Índias 
acabou, e a compra de chá na Inglaterra quadruplicou em um ano. 
Para pagar a conta, os ingleses venderam 2.5 mil toneladas de ópio 
à China em 1834” (ARAÚJO, 2014, p. 52 – 53) 
 

Após um século de proibição ao fumo de ópio na China, o consumo 

havia se multiplicado de forma assustadora. A população havia aumentado de 

forma exponencial, mas a qualidade de vida não acompanhou esse 

crescimento, o que resultava em ainda mais dependentes do ópio. Até que em 

1838 houve um dilema parecido com o que é promovido hoje em dia para que 

fosse resolvida a questão das drogas: “se legaliza o ópio ou se enrijece ainda 

mais as penas para os dependentes”? O Imperador Daoguang optou pela 

segunda opção e nomeou Lin Zexu, um de seus conselheiros mais 

conservadores, para promover tais políticas. Lin Zexu exonerou funcionários 

públicos corruptos envolvidos com o contrabando de ópio e executou 

dependentes de ópio. Zexu chegou ainda a ameaçar a Rainha Vitória, 

proibindo seus comerciantes de traficar ópio para dentro da China. Mas o fator 

determinante que culminou em consequências militares por parte dos britânicos 

foi quando a China manteve comerciantes britânicos e outros estrangeiros 

como reféns em Cantão (parte da China aberta aos estrangeiros na época) até 

que entregassem o ópio que tinham.  
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O resultado dessas políticas foi a Guerra do Ópio, onde a China foi 

impiedosamente massacrada e obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, em 

29 de agosto de 1842. Uma das maiores humilhações de sua história. No 

diploma legal, que continha 12 artigos, ficou estabelecido que a China abrisse 

cinco portos ao livre comércio com a Coroa Inglesa, A possessão de Hong 

Kong por tempo indeterminado pela rainha Vitória e seus sucessores, além de 

indenizações pela guerra. (WIKIPEDIA). O acordo de armistício firmado não 

regulou o mercado do ópio. A droga e sua mercantilização sequer são citados 

no documento. Os ingleses continuaram contrabandeando a droga para a 

China, via Hong Kong, até as primeiras décadas do século XX, ignorando seu 

status ilegal. Uma prova do quão rentável, já naquela época, era a proibição. 

“Na virada do século XX, 20% da população chinesa, ou seja, 
aproximadamente 120 milhões de pessoas, tornaram-se opiômanos, 
a maior intoxicação coletiva da história. O flagelo só foi erradicado 
após a chegada dos comunistas ao poder, em 1949”. (LABROUSSE, 
2010, p. 33) 
 

Na mesma época em que a Companhia das Índias traficava ópio para a 

China, ocorreu um fenômeno na Inglaterra que ficou reconhecido como a 

epidemia de gim. A produção do destilado não possuía qualquer tipo de 

regulação e qualquer um podia beber o produto de qualidade duvidosa. “Em 

todo lugar dessa metrópole, quem passa pelas ruas verá pessoas prostradas 

na calçada, inconscientes e inertes”, disse um parlamentar na Câmara dos 

Lordes em 1743 (EDWARDS, G, 2003, p. 40). O problema dos ingleses atingiu 

os EUA no início do século XIX, e a jovem nação se preocupava cada vez mais 

com uma epidemia do álcool. As estimativas feitas por Griffith Edwards 

demonstram que o consumo de álcool per capita na época era duas vezes 

maior do que o verificado no início do século XXI, bem maior do que o de 

qualquer nação contemporânea. (EDWARDS, G, 2003, p.74). Foram essas 

circunstâncias que fizeram surgir nos EUA os primeiros movimentos para 

proibir o consumo de álcool, ao exemplo da American Temperance Society, 

criada em 1826. Num país de fortes raízes cristãs, o fervor religioso não 

demorou muito para se encrustar nesses movimentos e relacionar consumo do 

álcool às forças demoníacas.  

O alcoolismo passou a ser combatido por meio de internações 

compulsórias nos EUA no século XIX. Os mais abastados conseguiam 
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internações mais humanizadas, enquanto a maioria dos outros dependentes 

eram postos em manicômios em muito semelhantes ao cárcere. Tal medida 

não era capaz de curar as pessoas, mas servia como medida higienista, 

retirava dos olhos do resto da sociedade. Outra forma de combater o problema 

também foi introduzida no século XIX, que foi a ideia de fornecer aos 

dependentes substâncias como a morfina e a cocaína, que segundos os 

médicos da época eram menos danosas e podiam substituir o uso do álcool. 

Tais drogas eram recomendadas para qualquer tipo de problema, inclusive 

muito difundidas nos campos de batalha e em hospitais de campanha da 

Guerra da Secessão que ocorreu nos EUA durante 1861 até 1865, além da 

Guerra Franco-Prussiana que ocorreu em 1870. O uso desmedido da morfina 

se tornou uma verdadeira epidemia entre os soldados. Não demorou muito 

para a classe médica da época começasse a entender que a morfina, tanto 

quanto a cocaína, eram tão lesivas ou até mais que o álcool, incluindo-as no rol 

de substâncias que os americanos defensores da temperança tentaram proibir.  

A guerra hispano-americana marcou o ponto de partida da guerra contra 

as drogas como as conhecemos. Mais especificamente em 1902, quando os 

norte-americanos passaram a controlar as Filipinas após o desenrolar do 

conflito. Um advogado e bispo americano chamado Charles Brent que chegara 

nas Filipinas nomeado para a diocese da nova colônia contribuiu de forma 

significativa, sendo um dos principais articuladores da Comissão Internacional 

do Ópio, prometendo erradicar o uso de ópio não apenas das Filipinas, que já 

possuía uma numerosa população de origem chinesa dependente do ópio, mas 

de toda a Ásia. (ARAÚJO, 2014, p. 58)  

Quando o governo norte americano analisou o problema asiático e 

recomendou manter as políticas espanholas de monopólio estatal de venda do 

ópio, exclusiva dos cidadãos chineses licenciados pelo governo que usava o 

dinheiro dos tributos colhidos em campanhas de prevenção ao uso da droga, 

Brent enviou uma carta ao presidente Roosevelt alegando que tal medida seria 

absurda e que o governo seria “cúmplice da busca de ópio por raças 

degeneradas”. (ESCOHODATO, 1999, p. 614). Possível perceber a partir de 

Brent que o racismo foi o alicerce moral e biopolítico que relacionou o mercado 

e o uso cultural de substâncias com uma ameaça à saúde pública. 
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Ao se analisar o perfil dos membros da delegação americana em Xangai, 

chefiada por Charles Brent e composta por outros líderes religiosos, é possível 

concluir que a questão do ópio nas Filipinas já era tratada de uma forma 

política, moral e sem embasamento científico. Posição que seria mantida em 

outros encontros internacionais para controle de drogas no decorrer do século 

XX tendo como principal articulador os EUA, que na época já era uma potência 

diplomática global. 

Nos EUA, em 1918, a American Temperance Society atingiu nível de 

influência suficiente para conseguir colocar na ilegalidade a produção e o 

comércio de bebidas alcoólicas. Isso foi possível em grande parte à Primeira 

Guerra Mundial, quando o Congresso norte americano proibiu o uso de grãos 

produzidos para a fabricação de bebidas, dando prioridade à produção de 

alimentos que iriam para os fronts. Foi a oportunidade perfeita para o lobby 

conservador tornar aquela resolução definitiva, com a aprovação do Decreto 

Volstead, que passou a viger em 16 de janeiro de 1919. A influência da 

American Temperance Society era tamanha sobre os republicanos naquele 

início de século XX que a nova legislação foi aprovada por 287 votos contra 

100. 

“Enquanto esteve em vigor, a Lei Seca processou, no mínimo, 42 mil 
pessoas por ano, com um pico de 98 mil em 1933. Cerca de 80% 
dos réus foram condenados, com penas de 35 dias de prisão, em 
média, além de uma multa de 100 dólares”. (Edwards G, 2003, p. 
159) 
 

No final da década de 30, no entanto, vozes que defendiam o fim da 

repressão ao álcool nos EUA começaram a ganhar força devido ao aumento da 

criminalidade. Antes da década de 20, os EUA já possuíam redes criminosas 

dominadas por gângsteres que praticavam agiotagem, extorsão, mantinham 

redes de prostituição e jogos de aposta. Com a criminalização do álcool, os 

criminosos passaram a dominar o mercado do álcool, que era ainda mais 

lucrativo, fazendo surgir grandes contrabandistas como Al Capone.  

“A taxa de homicídios subiu para 10 a cada 100.000 habitantes 
durante os anos de 1920, um aumento de 78% comparado à época 
anterior a proibição”. (CATO) 
 

Nas eleições presidenciais de 1932, Franklin Delano Roosevelt 

prometeu a luta contra a proibição do álcool na sua agenda. Após eleito, foi 

cumprida a promessa no dia 5 de dezembro de 1933. Os impostos arrecadados 
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com a regulação do mercado do álcool ajudaram a financiar o New Deal, 

programa econômico que fez o Estado retomar seu papel empreendedor na 

criação de infraestrutura social e física e recuperou a economia norte 

americana, abalada pela crise de 1929. (ARAÚJO, 2014, p. 63). 

No caso do Brasil, a repressão às drogas data da instituição das 

Ordenações Filipinas, que vigeram em território nacional de 1603 até 1830, ano 

em que ocorreu a instituição do Código Criminal do Império do Brasil – 

legislação que não mencionava nada a respeito do consumo ou 

comercialização de narcóticos. Estes só voltariam a ser matéria penal no Brasil 

com o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890, que trazia ainda a 

regulamentação sobre crimes contra a saúde pública em seu Título III da Parte 

Especial. (CARVALHO, 2016, p. 47-48) 

Dizia o Livro V, Título LXXXIX das Ordenações Filipinas: 

“Nenhuma pessoa tenha em sua caza para vender rosalgar branco, 
nem vermelho, nem amarelo, nem solimão, nem agua delle, nem 
escamonéa, nem opio, salvo se fôr Boticario examinado, e que tenha 
licença para ter Botica, e usar do Officio. E qualquer outra pessoa 
que tiver em sua caza algumas das ditas cousas para vender, perca 
toda a sua fazenda, a metade para nossa Câmera, e a outra para 
quem o accusar, e seja degradado para Africa até nossa mercê. E a 
mesma pena terá quem as ditas cousas trouxer de fora, e as vender 
a pessoas, que não forem Boticarios  
1 – E os Boticarios as não vendão, nem despendão, se não com 
Officiaes, que por razão de seus Officios as hão mister, sendo porem 
Officiaes conhecidos per elles, e taes, de que se presuma que as 
não darão à outras pessoas. E os ditos Officiaes as não darão, nem 
venderão a outrem, porque dando-as , e seguindo-se disso algum 
dano, haverão a pena que de Direito seja, segundo o dano for. 
2 – E os Boticarios poderão metter em suas mezinhas os ditos 
materiaes, segundo pelos Medicos, Cirurgiões, e Escriptores for 
mandada. E fazendo o contrário, ou vendendo-os a outras pessoas, 
que não forem Officiaes conhecidos, pela primeira vez paguem 
cincoenta cruzados, metade para quem accusar, e descobrir. E pela 
segunda haverão mais qualquer pena, que houvermos por bem” 
 

Em 12 de dezembro 1932 é aprovada a Consolidação das Leis Penais, 

legislação que acabou por ampliar o rol de condutas que atentavam contra a 

saúde pública. O artigo 159 do Código Penal de 1890, por exemplo, foi 

acrescido de mais 12 parágrafos e a pena de prisão por “expôr á venda, ou 

ministrar, substancias venenosas, sem legitima autorização e sem as 

formalidades prescriptas nos regulamentos sanitários”, no lugar de somente 

multa. Essa multiplicidade de verbos nucleares incriminadores e penas de 

prisão passam a nortear a política nacional de drogas, que se torna realmente 
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sistematizada a partir do Decreto 780 de 28 de Abril de 1936, do Decreto 

2.953, de 10 de Agosto de 1938 e finalmente com o Decreto-Lei 891, de 25 de 

Novembro de 1938 este último elaborado em virtude da Convenção de 

Genebra de 1936, regulamentando condutas relativas ao consumo, venda e 

produção, além de tornar ilícitas várias substâncias.  

Na década de 1960, surgem os movimentos de contracultura que 

protestavam nos EUA contra a guerra do Vietnã, em Paris contra De Gaulle, e 

diversas políticas públicas belicistas tanto externas quanto internas. O uso de 

drogas estava intimamente associado às políticas libertárias e de ruptura com o 

status quo, colocando em alerta as agências de controle tanto norte 

americanas quanto as da Europa. (CARVALHO, 2016, p. 52)  

Diferente do que acontecia no passado, a partir da década de 60 o uso 

de drogas ganha conotação política, se populariza na juventude de esquerda e 

passa a ter cada vez mais relevância nas sociedades ditas liberais do 

Ocidente, acabando por promover uma demanda dos Estados nacionais por 

um aparato legislativo cada vez mais amplo em matéria penal. Um reflexo 

desse pânico moral é a criação da Convenção Única sobre Estupefacientes, 

aprovada em Nova Iorque em 1961, a eleição do Presidente Richard Nixon em 

1968, com seu discurso de manutenção da lei e da ordem e a criação da 

Convenção de Drogas Psicotrópicas, de 1971 pela ONU, que pavimentaram, 

segundo Salo de Carvalho, a transnacionalização do controle sobre drogas. E o 

país chave pra entender esse processo, mais uma vez, foram os Estados 

Unidos. (CARVALHO, 2016, p. 53)  

Em 1972 o presidente norte americano Richard Nixon declarou 

oficialmente guerra às drogas, pois elas eram inimigas dos EUA por 

ameaçarem tanto a saúde quanto a ordem política do país. Além disso, as 

drogas ameaçavam a estabilidade política de países e diversas regiões do 

globo, segundo Nixon.  

“A premissa da guerra às drogas é a de que o mundo 
se divide entre países produtores e países 
consumidores de drogas proibidas. Nessa lógica, os 
países tidos como consumidores – entendidos como 
vítimas – teriam o direito de se defender. A divisão 
estanque entre países produtores e países 
consumidores nunca se verificou dessa forma, o que 
não impediu que se cristalizasse como um discurso que 
exteriorizava o problema, de modo a acionar uma 
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prática de defesa nacional”. (Apud, LABROUSSE, 
2010, p. 9).   
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2 – DROGAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRIMINOLÓGICA 
A criminologia é uma ciência empírica (baseada na realidade) e 

interdisciplinar (se utiliza de ensinamentos da sociologia, psicologia, filosofia, 

medicina e direito) que analisa o crime, personalidade do autor e da vítima e o 

controle social de condutas criminosas. Tem como objeto o crime como 

problema social. 

“Não incumbe à criminologia punir o transgressor (tarefa do Direito 
Penal), muito menos definir qual é o procedimento de persecução 
penal durante a investigação ou o processo (missão do Direito 
Processual Penal). 
Sua finalidade, de índole diagnóstica e profilática, é buscar entender 
o contexto da prática delituosa, analisando o modelo social de justiça 
criminal, a pessoa do delinquente, a vítima, o controle social e até 
mesmo o reflexo da lei penal na sociedade.” (FONTES, HOFFMANN, 
2018, p. 24)  
 

Possível com os estudos fornecidos pela criminologia crítica, que crimes 

são uma mera abstração com operacionalidade própria, geradores de diversos 

efeitos na sociedade. Abstração no sentido de que não existe uma ontologia do 

crime, não é possível encontra-los na natureza.  

A criminologia também nos é útil pra perceber que o direito penal, acima 

de tudo, é seletivo, ele opera apenas dentro de uma seleção de condições 

estruturais e estruturantes (principalmente econômicas) que deixam pessoas 

mais ou menos vulneráveis à essa seleção. A guerra às drogas é um 

importante objeto de análise criminológica pois desde seu advento com Nixon, 

expandiu a nível global a tutela penal sobre os indivíduos. 

Rosa del Olmo nos ensina que a globalização do modelo repressivo às 

drogas faz parte do projeto de transnacionalização do controle social, que tem 

por finalidade violar as fronteiras nacionais em nome do combate à 

criminalidade. A corrente ideológica que deu sustento a essa política global foi 

principalmente a dos doutrinadores do Movimento da Defesa Social, “que 

corresponde a una ideología caracterizada por una concepción abstracta y 

ahistórica de la sociedad donde se destacan fundamentalmente los principios 

del bien y del mal y de la culpabilidad, necesaria en ese momento como 

centralizadora y unificadora de las ‘normas universales’ que debían imponerse” 

(OLMO, 1984, p. 90). 

Nosso Código Penal, por exemplo, foi inspirado no código italiano 

(código rocco) de Mussolini, o que acabou gerando inúmeras contradições, 
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tendo em vista que ao adotar uma lógica estrangeira inapropriada para nossa 

realidade social, acaba por servir uma parcela da população enquanto 

marginaliza outra parcela. A lei, assim, acaba encontrando dificuldades em se 

legitimar pelo fato de ter sido importada de uma realidade estrangeira e 

imposta à realidade local, no lugar de ter sido construída nessa realidade local.  

O Brasil passou a adotar os compromissos internacionais na guerra às 

drogas e foi editado o Decreto-Lei nº 159, de 10 de fevereiro de 1967 que 

dispõe sobre as substâncias capazes de determinar dependência física ou 

psíquica, igualando os entorpecentes às substâncias que geram dependência 

física e ou psíquica. Além desse decreto, foi editado o Decreto-Lei nº 385, de 

26 de dezembro de 1968, que deu nova redação ao artigo 281 do Código 

Penal, passando a impor ao usuário de droga uma pena idêntica à imposta ao 

traficante de drogas, incluindo um novo parágrafo que previa o seguinte: “nas 

mesmas penas incorre quem ilegalmente: traz consigo, para uso próprio, 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica”.  A 

Lei 5.726, de 29 de Outubro de 1971 foi o reflexo direto da transnacionalização 

da guerra às drogas e regulamentou a matéria, continuando a tratar o usuário 

da mesma forma que o traficante, com uma pena privativa de liberdade que 

variava de 1 a 6 anos. De acordo com Ney Fayet de Souza, “a ‘Lei Antitóxicos’ 

[Lei 5.726/71] deixou a desejar porque quando todos esperavam que o 

tratamento punitivo para o consumidor da droga, que a trouxesse consigo, 

desaparecesse ou fosse bem menor do que o dispensado ao traficante – 

apenas para justificar a imposição da medida de segurança -, ambos 

continuaram a ter idêntico apenamento. E agora, com pena ainda maior: 

reclusão de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa”. (FAYET DE SOUZA, 1972, p. 57)  

Enquanto a Lei 5.726/1971 pode ser considerada um reflexo direto do 

projeto internacional de combate às drogas liderado pelos EUA, a Lei 6.368, de 

21 de outubro de 1976, torna oficial o modelo repressivo de segurança pública 

transnacional no Brasil. Apesar do Brasil ter oficializado esse modelo somente 

na década de 70, desde os anos 60 e em especial a partir do Golpe de 1964 os 

postulados da Doutrina de Segurança Nacional já eram incorporados na forma 

de se fazer segurança pública no Brasil. A partir da década de 70, então, aos 

inimigos internos que antes se limitavam à imagem dos comunistas e outros 



20 
 

subversivos, foi adicionado o inimigo traficante de drogas, que devia ser 

igualmente eliminado/neutralizado.  

Por mais que a Lei 6.368/1976 seja diferente da Lei 5.726/1971 e do 

Decreto Lei 385/68 no sentido de diferenciar as penas impostas para quem 

porta substâncias ilícitas e quem as comercializa, a lei introduziu penas mais 

severas comparadas aos antigos mecanismos repressivos. É possível verificar 

isso nas causas especiais de aumento de pena, presentes em seu artigo 18 e 

respectivos incisos e principalmente no seu artigo 12, parágrafos 1 e 2, com 

múltiplos e variados verbos nucleares incriminadores e elasticidade da pena 

(de 3 a 15 anos de reclusão). A intenção dessa elasticidade seria a do 

magistrado dosar a pena de acordo com as circunstâncias de cada autor que 

cometesse o delito, tendo em vista a singularidade de cada caso. Na prática, o 

que ocorria era a aplicação genérica de penas severas sem a devida 

diferenciação do usuário ou do pequeno e do grande traficante de drogas. O 

alvo das agências de controle penal já era a juventude periférica recrutada pelo 

tráfico na atuação varejista do mercado de drogas. 

Rosa del Olmo denuncia em sua obra América Latina y su Criminologia,  

os resultados desastrosos desse modelo que acabaram por criar situações de 

verdadeiras guerras internas tanto no Brasil quanto em outros países da 

América Latina. Isso porque o discurso jurídico-político elaborado pelos países 

capitalistas centrais que depois foi exportado e institucionalizado pela periferia 

do capitalismo, acabava por ignorar a historicidade e todas as questões sociais, 

políticas e econômicas que derivavam do consumo de substâncias que faziam 

parte da cultura dos mais diversos grupos sociais. 

“No Brasil, a antiga e imprecisa imagem de país de trânsito para a 
cocaína destinada à Europa e EUA cedeu diante do aumento do 
consumo e produção de drogas ilícitas, da utilização do sistema 
financeiro para lavagem de dinheiro e do incremento do número de 
grupos narcotraficantes. Facções, milícias, comandos e partidos do 
crime cresceram no espaço contínuo formado pelo sistema 
penitenciário e as favelas/periferias. Dentro das prisões, 
organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC), originário 
de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, 
instituíram uma forma de governo que disciplinou a massa 
carcerária, transformando-a em obedientes soldados/funcionários. 
Operando como empresas, esses grupos agenciam não apenas o 
tráfico de drogas, mas também outras ilegalidades, em contato 
próximo com policiais, autoridades públicas, juízes, advogados”. 
(LABROUSSE, 2010, p. 12). 
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2.1 - O Tripé Ideológico da Defesa Social, Segurança Nacional e 

Movimentos de Lei e Ordem 

Conforme salientado por Zaffaroni (2003, p. 609) a experiência 

histórica e o caso brasileiro mostram que os mecanismos punitivos que têm por 

objetivo erradicar o consumo e a venda de drogas na prática acabam por 

multiplicar redes criminosas que se financiam desse comércio ilegal. Mas a 

partir dos anos 1970, no Brasil, as políticas de segurança pública serão 

norteadas pelo tripé ideológico composto pela Ideologia da Defesa Social, 

pelos Movimentos de Lei e Ordem e pela Ideologia de Segurança Nacional – 

essa última incorporando os principais postulados do Direito Penal do Inimigo e 

moldando o poder punitivo brasileiro que será exercido “por meio de três 

sistemas penais: (a) o formal; (b); o administrativo, mediante prisões 

determinadas pelo executivo; (c) o subterrâneo, mediante homicídios, 

sequestros, torturas, campos de concentração e desaparecimento de pessoas 

à margem de toda a legalidade” (ZAFFARONI, 2003, p. 609).  

A Ideologia da Defesa Social, que pode ser compreendida segundo 

Alessandro Baratta como um nó teórico entre as escolas positiva e clássica e é 

pautada pelos princípios da Legitimidade – o Estado seria a expressão da 

sociedade e, portanto, legítimo para exercer o controle social; do Bem e do Mal 

– onde o delito, o desvio e o delinquente são o mal e a sociedade constituída o 

bem; da Culpabilidade – onde o delito seria a expressão de uma atividade 

reprovável, contrária aos valores e normas da sociedade; da Finalidade – a 

pena não teria uma função retributiva, mas preventiva com a ameaça punitiva e 

a sanção como medida ressocializadora; da Igualdade – a lei penal (em tese) é 

igual para todos; do Interesse Social – o delito afeta interesses que são 

comuns a todos os cidadãos. (BARATTA, 2013, p. 41-42)  

Enquanto a Ideologia da Defesa Social se manifesta com o senso 

comum do cidadão médio, a sua variante – o Movimento de Defesa Social – é 

um movimento acadêmico que se organiza no sentido de importar o modelo de 

transnacionalização de políticas penais e defendem a sua institucionalização 

pelo Estado na forma fazer segurança pública. Salo de Carvalho define o 

Movimento de Defesa Social um “instrumentalizador” positivo, ou seja, um 

plano de ação prático. Enquanto a Ideologia da Defesa Social seria ideologia 
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em seu sentido negativo, alinhando a forma de pensar da sociedade com a 

atuação das agências de controle penal. (CARVALHO, 2016, p.73 78) 

O Movimento de Defesa Social nega a tradição do direito penal liberal 

no sentido da pena possuir uma função retributiva. O referido movimento 

entende que a pena deve possuir caráter ressocializador, humanista. Mas seu 

caráter universalista que tem por objetivo criar uma política criminal 

internacional que se sobrepõe às peculiaridades de cada nação 

(transnacionalização) acaba por promover um direito penal máximo e 

anacrônico que vai de encontro com esse suposto humanismo.  

A Ideologia da Segurança Nacional tem origem após o fim da Segunda 

Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, com a polarização antagônica dos 

blocos Ocidental Liberal e Oriental Comunista. Enquanto a Ideologia da Defesa 

Social, no seu Princípio do Bem e do Mal, entende que o antagonismo se 

encontra nos indivíduos criminosos contra os cidadãos que cumprem as leis, os 

postulados ideológicos da Segurança Nacional defendem a noção do criminoso 

político como inimigo que deve ser neutralizado/exterminado.  

A fusão dessas duas ideologias criou no Brasil uma pauta político-

criminal maniqueísta e autoritária, tornando as agências de controle ainda mais 

violentas e que separou a sociedade com a ideia do inimigo interno comunista.  

Borges Filho, ao analisar os governos militares constatou que “a geopolítica 

dos militares latino-americanos visa não somente estabelecer os limites 

geográficos do Estado, mas trabalhar com as fronteiras ideológicas, um tipo de 

fronteira que não separa um Estado-Nação de outro Estado-Nação, mas uma 

parte do povo de outra parte do povo, no interior de cada Nação” (BORGES 

FILHO, 1994, p. 54). 

A Ideologia da Segurança Nacional e a Ideologia da Defesa Social 

deram sustento para a construção de um modelo de segurança pública 

altamente repressivo e beligerante, condicionando a criação das principais 

legislações sobre drogas no Brasil como a Lei 6.368/1976, que depois foi 

revogada pela Lei 11.343/06, instituidora do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas (SISNAD), que em seu artigo 1º “prescreve medidas 

para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes”. Além das legislações 
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sobre drogas, serviram como complemento da política sobre drogas a Lei de 

Crimes Hediondos e Lei do Crime Organizado, que tornaram ainda mais 

abrangente o Direito Penal brasileiro.  

A terceira base do tripé ideológico que sustenta as políticas criminais 

no Brasil se identifica nos Movimentos de Lei e Ordem, que assim como o 

Movimento de Defesa Social, é um instrumentalizador positivo, um plano de 

ação que tem por fim recrudescer o combate à criminalidade. A referida 

ideologia é instrumentalizada por meio da mídia de massa, que explora os 

pânicos morais do cidadão comum, tratando o fenômeno da criminalidade 

como uma patologia do convívio social, transmitindo um estado de perigo 

constante que é amenizado com os aparatos repressivos do Estado. 

Resultando na ampliação desses mesmos aparatos, com juízes tornando cada 

vez mais flexíveis as normas processuais penais em sua aplicação, penas cada 

vez mais duras e genéricas e consequente diminuição da individualização das 

penas. 

“Sabe-se ser notável a capacidade dos meios de comunicação de 
ampliar a visibilidade da violência individual, particularmente aquela 
que Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar definem como obras toscas da 
criminalidade (delitos grosseiros cometidos com fins lucrativos), 
viabilizando o recrudescimento da violência institucional. A volumosa 
publicidade nos casos de violência, sobretudo em condutas com 
expressivo dano ao ofendido (crimes contra a vida e contra a 
liberdade sexual, p. ex.), fixa no imaginário a estética da delinquência 
(estereótipo), (re)significando a criminalidade e apontando as 
baterias do sistema punitivo aos grupos vulneráveis, ou seja, àqueles 
que por correspondência são identificados, ou os que através de 
posturas ou atos pessoais são identificáveis com o estereótipo”. 
(CARVALHO, 2016, p. 87). 
 

Em consonância com os Movimentos de Lei e Ordem, surge nos EUA a 

teoria criminológica das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory), 

elaborada por James Q. Wilson e George Kelling, que irá universalizar políticas 

de Tolerância Zero. Resumidamente, a teoria parte do pressuposto que 

pequenos delitos, de natureza tosca, devem ser combatidos de forma incisiva 

para que seja possível inibir a criminalidade como um todo. 

“De Nova York, a doutrina da ‘tolerância zero’, instrumento de 
legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda – 
a que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço público, 
alimentando, por conseguinte, uma difusa sensação de insegurança, 
ou simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência – 
propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. E com 
ela a retórica da guerra ao crime e da ‘reconquista’ do espaço 
público que assimila os delinquentes (reais ou imaginários), sem-



24 
 

teto, mendigos e outros marginais a invasores estrangeiros (...)”. 
(WACQUANT, 2001, p. 30) 
 

Possível perceber que tanto os Movimentos de Lei e Ordem quanto as 

políticas de Tolerância Zero possuem similaridades por serem teorias 

punitivistas. Mas diferentemente das Políticas de Tolerância Zero que dão mais 

ênfase à criminalidade das ruas de forma higienista e que limita 

comportamentos individuais, os Movimentos de Lei e Ordem defendem penas 

exemplares contra ofensas de bens jurídicos de maior relevância, no caso dos 

crimes contra a vida e contra a propriedade. 

Essa expansão do direito penal contemporâneo na forma dos 

Movimentos de Lei e Ordem vai encontrar respaldo teórico para a promoção de 

suas intervenções principalmente na construção doutrinária de Günther Jakobs 

sobre o direito penal do inimigo, se materializando na forma do Estado de 

exceção. Segundo Jakobs, a aplicabilidade dos direitos e garantias só se 

estenderia aos cidadãos que não participassem de práticas delitivas e aqueles 

que cometeram tais práticas de forma acidental. O inimigo, para a teoria de 

Jakobs, seria caracterizado pela forma habitual no cometimento de crimes ou 

até mesmo profissionalização. Possível identificar o inimigo também dentro ou 

fora das organizações criminosas, desde que esteja presente a possibilidade 

de se reiterar a ação delitiva. (CARVALHO, 2016, p. 113) 

O direito penal do inimigo torna a ação das agências de controle do 

direito penal subterrâneo (Zaffaroni) ainda mais beligerantes, promovendo um 

terrorismo de Estado na forma de um Estado de exceção, legitimando as 

violações de direitos individuais por meio do discurso que os inimigos membros 

das organizações criminosas precisam ser eliminados. E o conceito de 

organização criminosa, por ser amplo, vai permitir a repressão violenta de 

condutas como terrorismo, tráfico de drogas, imigrantes ilegais, dentre outros 

grupos com potencialidade desviante. (CARVALHO, 2016, p. 115) 

Aprovada em 22 de setembro de 1988, a Constituição da República 

Federativa do Brasil foi o alicerce que fundou o Estado Democrático de Direito. 

Assim estabelece seu artigo 1º: 

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, 
a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e da 
livre iniciativa”. 
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A Constituição trouxe consigo uma série de princípios que orientam a 

aplicação do direito processual no Brasil, objetivando garantir direitos 

individuais fundamentais em respeito à dignidade da pessoa humana. 

Estruturado nessas bases, se pode afirmar que o direito processual penal, em 

sua essência, é garantista instrumental constitucional (Lopes Jr, 2016, p. 32). 

O Princípio Democrático reside no caput do artigo 1º da Constituição e 

em seu parágrafo único, que assim dispõe: “todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. A democracia é o que caracteriza o Estado Democrático 

de Direito, onde o cidadão é o titular do poder, exercendo-o por seus 

representantes e onde as garantias fundamentais devem ser respeitadas pelas 

autoridades públicas. 

“O Estado Constitucional molda-se pelos conceitos de direito 
fundamental, democracia, estado de direito, primazia do direito e 
distribuição de competências e poderes do Estado, formando sua 
imagem integral. O estado democrático de direito, como forma de 
racionalização e generalização do político das sociedades modernas, 
sendo a política o campo das decisões obrigatórias, que tem como 
objetivo o estabelecimento e a conservação da ordem, da paz, 
segurança e justiça na sociedade, devendo ser analisado ao pé da 
letra, pois, pressupõe uma pré-compreensão do conceito de direito 
fundamental como categoria básica do modelo constitucional 
ocidental”. (MINAGÉ, 2017, p. 42) 
 

Com a promulgação da “Constituição Cidadã” de 1988 a lógica 

beligerante do combate à criminalidade, no lugar de ser extinta ou mesmo 

readequada às noções de Estado Democrático de Direito, ela é reforçada com 

a readequação do delito de tráfico de drogas na categoria de crimes hediondos, 

com a criação da Lei 8.072 de 25 de Julho de 1990 cujos tipos penais são 

inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou indulto (art. 5º, XLIII, CF), passando a 

permitir também a extradição de brasileiros naturalizados enquadrados como 

traficantes (art. 5º, LI, CF). A Lei 8.072/1990 revigora o discurso alarmista 

contra o inimigo traficante com uma roupagem de respeito ao Estado 

Democrático de Direito, mas na verdade atua em seu vácuo. 

“Ao definir grupos com potencialidade delitiva, reinstituindo no direito 
penal dimensões de periculosidade próprias da criminologia 
etiológico-positivista, e ao destituir seus componentes do status de 
pessoa, abdica-se da própria noção de Estado Democrático de 
Direito. Apenas nos projetos políticos totalitários (Estados de 
exceção) a ideia absolutizada de segurança pública se sobrepõe à 
dignidade da pessoa humana. A destituição da cidadania transforma 
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o sujeito (de direitos) em mero objeto de intervenção policialesca 
sujeito à coação direta”. (CARVALHO, 2016,  p. 116) 
 

A Lei 6.368/1976 foi também um marco na descodificação do Direito 

Penal no Brasil. Descodificação que pode ser entendida na forma de 

microssistemas jurídicos que permitem a flexibilizar os princípios da própria lei 

codificada. No lugar de readequar essas lacunas aos princípios da legalidade, 

de um direito penal compatível com o Estado Democrático e corrigir o uso de 

tipos penais que não são semanticamente precisos, esse cenário será mantido 

e reforçado com a publicação da Lei 11.343/06 ao não definir de forma objetiva 

o que é droga, nem o rol de substâncias que acarretam responsabilidade penal, 

necessitando a elaboração de dispositivos auxiliares (norma penal em branco) 

e trazer expressões imprecisas, como no caso do artigo 38 que pune quem 

“prescrever ou ministrar, culposamente, drogas em que delas necessite o 

paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com a 

determinação legal ou regulamentar” (tipos penais abertos).  

Possível perceber que essa descodificação fragmenta o direito penal, 

maximizando sua atuação e criando uma vagueza da estrutura criminalizadora 

especialmente nas legislações sobre drogas, o que não deixa de ser 

compatível com o tripé ideológico composto pela Defesa Social, Movimentos de 

Lei e Ordem e Ideologia de Defesa Nacional. Zaffaroni contribui afirmando que: 

“La legislación penal latinoamericana padece de um mal endémico, que son las 

‘leyes-penales especiales’, cuya proliferación acarrea un enorme componente 

de inseguridad jurídica” (ZAFFARONI, 1982, p. 147) 

Consequentemente, a atual Lei de Drogas, fruto dessa descodificação, 

acaba confrontando o princípio da legalidade, possibilitando na prática o uso da 

analogia em prejuízo do agente, principalmente com a confusão de verbos 

nucleares presentes tanto nos artigos 28 e 33 da referida legislação (“trouxer 

consigo”, “ter em depósito”, “transportar”, “guardar” e “adquirir”) indo de 

encontro com a base garantista presente na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Em matéria penal, só é permitido o emprego da 

analogia in bonam partem (em favor do réu). 

Oficialmente, a Lei 11.343/06 sustenta o respeito aos direitos humanos 

em seu artigo 4º, inciso primeiro: “São princípios do Sisnad: o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua 
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autonomia e à sua liberdade”. Sua finalidade, declaradamente, é a proteção do 

bem jurídico saúde pública, ao estabelecer em seu artigo 33 o delito de tráfico 

de drogas e no artigo 28 o consumo de drogas. Consolidando assim, a 

ideologia da diferenciação. 

“Por tais elementos, é possível sustentar que o modelo penal 
integrado de combate às drogas satisfaz a base principiológica da 
defesa social sustentada por Baratta: princípio da legitimidade (o 
Estado detém legitimidade para reprimir a criminalidade a partir das 
agências de controle social); princípio do bem e do mal (as drogas 
são danosas à sociedade, sendo o traficante e o usuário elementos 
negativos); princípio de culpabilidade (o delito é expressão de uma 
atitude interior reprovável); princípio da prevenção (pena visa tutelar 
a saúde pública, reprimir o tráfico e prevenir o consumo); princípio da 
igualdade (a criminalidade é entendida como violação da lei penal e 
os criminosos correspondem a uma minoria desviante); e, princípio 
do interesse social/delito natural (o conteúdo da lei penal é 
expressão da vontade geral, constituindo o delito a violação de 
interesses fundamentais das nações civilizadas); Cria-se, assim, um 
sistema de quatro bases: (a) nexo causal entre consumo e 
dependência (evolução necessária entre drogas brandas para 
duras); (b) condução dos toxicômanos à subculturas e à 
anormalidade; (c) condutas antissociais e delitivas dos 
toxicodependentes (carreiras criminais); e (d) dependência 
irreversível e enfermidade psicoativa dos dependentes”. 
(CARVALHO, ÁVILA. 2016. p. 226) 
 

A análise criminológica se faz necessária para identificar o abismo entre 

as funções declaradas e as funções práticas das agências de controle. O 

discurso que define o direito penal como um mecanismo de tutela de bens 

jurídicos e de promoção da liberdade e igualdade se encontra nas funções 

declaradas. Isso porque a lógica da guerra sempre se manteve presente no 

sistema repressivo, justificando excessos e constituindo a função prática das 

agências de controle, enquanto o discurso garantista humanista vem sendo 

marginalizado e visto como um entrave no combate à criminalidade. 
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3 – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 28 E 33 DA NOVA LEI DE 
DROGAS 

Este capítulo irá abordar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 

11.343/06, que pode ser visualizada ao se analisar o bem jurídico tutelado no 

referido dispositivo. Além do artigo 33, que viola o princípio da 

proporcionalidade, ao possuir 5 verbos nucleares idênticos ao do artigo 28, 

sendo a única coisa que distingue tais dispositivos é a finalidade de agir do 

agente, invertendo o ônus da prova para o acusado, que se não demonstrar 

que é consumidor, automaticamente é atribuído para si a condição de 

traficante. 

Possível perceber, após todo o exposto no presente trabalho, que o tripé 

ideológico sustentado pela Defesa Social, Segurança Nacional e Movimentos 

de Lei e Ordem fundamentou a atuação legislativa em matéria penal no Brasil. 

Abriu-se espaço para intervenções cada vez mais agressivas e preventivas, 

principalmente no que diz respeito à tutela dos bens jurídicos.  

O mesmo tripé, que se traduz na forma do Direito Penal do Inimigo no 

Brasil, ao promover na sociedade uma forma de pensar populista penal em 

torno da tutela punitiva do Estado, acaba por incompatibiliza-la com a lógica 

constitucional. Essa tendência fragiliza o direito de defesa e marginaliza os 

defensores de um direito penal constitucional, que respeita as garantias e 

direitos fundamentais. 

Defende-se aqui um direito penal que tutela os bens jurídicos de acordo 

com as concepções que fundamentaram a ordem constitucional. Para tanto, a 

tutela penal quando almejar defender bens jurídicos supraindividuais (saúde 

pública) deve obrigatoriamente respeitar e proteger bens jurídicos individuais 

(autodeterminação).  

“apenas os bens jurídicos individuais são de pronto legitimáveis; 
bens jurídicos supraindividuais devem demonstrar que são capazes 
de ser reconduzidos a seres humanos individuais (...). E no que se 
refere a bens jurídicos coletivos, deve o legislador agir de modo 
especialmente comedido, pois eles são excessivamente abertos para 
considerações de caráter ideológicos e tendem a esvaziar o princípio 
da ultima ratio” (GRECO, 2011, p. 16) 
 

Luiz Regis Prado apresenta uma conceituação de bem jurídico bastante 

convincente: bem jurídico seria um valor social (diferente de comportamento) 

que seja essencial para a coexistência e desenvolvimento do homem em 

sociedade (PRADO, 1997, p. 52). Segundo Prado, advém também da noção de 



29 
 

bem jurídico os limites do poder de punir do Estado. Claus Roxin ao fornecer o 

conceito de bem jurídico, contribui de forma importante ao afirmar que: “’bens 

jurídicos’ seriam ‘dados ou finalidades necessários para o livre 

desenvolvimento do indivíduo, para a realização de seus direitos fundamentais 

ou para o funcionamento de um sistema estatal baseado nessas finalidades’”. 

(CARVALHO, ÁVILA. 2016. p. 478.). 

O direito penal somente será legítimo na sua atuação de tutela de bens 

jurídicos supraindividuais quando houver efetiva lesividade na conduta 

tipificada, devendo ser sempre a ultima ratio. No caso específico da Lei 

11.343/2006, o bem jurídico que a legislação se propõe a proteger com a 

proibição do tráfico/uso de drogas é de natureza supraindividual: saúde pública 

(NUCCI, 2006, p. 756), mas não é possível se verificar a ofensa à saúde 

pública na conduta descrita do artigo 28 da referida lei, mas tão somente ao 

usuário, que utiliza droga por livre e espontânea vontade. 

Importante esclarecer a diferença entre os crimes de perigo e os crimes 

de dano. Enquanto nos crimes de dano as condutas são tipificadas em 

decorrência de sua efetiva lesividade aos bens jurídicos, nos crimes de perigo 

as condutas são tipificadas em decorrência do perigo que venham a causar a 

esses bens jurídicos, ou seja, não requerem a efetiva ocorrência de um dano. 

Os crimes de perigo se dividem em concretos ou efetivos e abstratos ou 

presumidos. A diferença reside basicamente de que os crimes de perigo 

abstrato são entendidos dessa forma pelo fato de “o legislador tipificar a 

conduta por julgá-la perigosa em si mesma, independentemente da 

demonstração e qualquer dano ou perigo concreto de dano, de sorte que a lei 

presume o perigo juris et de jure” (QUEIROZ, 2012, p. 209). Em outras 

palavras, o crime de perigo abstrato não requer que se prove que houve um 

perigo concreto ou efetivo, o perigo está presumido na abstração da lei. Por 

sua vez, os crimes de perigo concreto se identificam quando “a descrição do 

tipo aludir a um perigo ocorrido (real) de lesão, devendo ser comprovado”. 

(QUEIROZ, 2012, p. 209). 

Existem aqueles que sustentam a inconstitucionalidade dos crimes de 

perigo abstrato pelo fato de não existir uma necessidade de um perigo real 

verificado na realidade concreta que ofenda bens jurídicos relevantes, indo de 

encontro com o princípio constitucional da lesividade (art. 5º, XXXV da 
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Constituição), condição necessária para se considerar criminosa uma conduta 

(Nullum crimen sine iniuria). Trata-se do caso específico, do artigo 28 da Lei 

11.343/2006, objeto do presente estudo. 

Além da ofensa ao princípio da lesividade, a Lei de Drogas viola o 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição) quando estabelece 

tratamento penal diferenciado para as drogas lícitas e ilícitas, sendo que as 

mais diversas drogas lícitas possuem mais potencialidade para causar 

dependência física e ou psíquica nos seus usuários.  

As legislações nacionais que versam sobre drogas acabam por esquecer 

as consequências práticas sobre sujeitos concretos em prol de um positivismo 

mecânico que cria mecanismos retóricos moralistas que pune usuários de 

forma que acaba violando o próprio núcleo constitucional que deveria sustentar 

a lei penal. 

A Constituição Federal ao garantir os direitos à intimidade e à vida 

privada (art 5º, X), estabeleceu a separação entre direito e moral. Assim, os 

indivíduos estão possibilitados de se autodeterminar desde que essa 

determinação, essa conduta não acabe por gerar dano ou coloque em risco 

concreto bens jurídicos de terceiros. Por consequência dessa garantia, normas 

que intervenham ou imponham padrões de comportamento como no caso da 

proibição do consumo pessoal de drogas ilícitas são completamente ilegítimas. 

De fato, é possível verificar um claro paternalismo penal em torno do 

dispositivo legal do artigo 28 da Lei de Drogas e uma confusão das funções do 

direito penal, com as funções do direito administrativo. Juristas minimalistas 

vêm denunciando a tendência de “administrativização da tutela penal, que 

ocorre através da tutela punitiva deste ramo do Direito em questões ligadas ao 

simples descumprimento de funções meramente administrativas”. 

(CARVALHO, ÁVILA, 2016. p. 482).  

A apresentação de políticas públicas para a preservação da saúde dos 

indivíduos, como no caso das campanhas de prevenção ao álcool e tabaco é 

função administrativa, foge da alçada do direito penal. Defende-se que a 

mesma lógica deve ser aplicada para o uso das substâncias descritas Portaria 

SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 

No artigo 28 da Lei de Drogas o bem jurídico tutelado não é a saúde 

pública, tendo em vista que o consumo acarreta autolesão, em momento algum 
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ocorre lesão a terceiros ou à saúde pública. Claus Roxin afirma nesse mesmo 

sentido: “A consciente autolesão, (...), como também sua possibilitação e 

fomento, não legitimam uma sanção punitiva, pois a proteção de bens jurídicos 

tem por objeto a proteção frente à outra pessoa, e não frente a si mesmo” 

(CARVALHO, ÁVILA. 2016. p. 486). 

“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 a 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 
pessoal”. (KARAM, 1991, p. 126).  
 

Diversos julgados têm apontado para a inconstitucionalidade da 

criminalização do uso pessoal de drogas. Está em consonância com o 

apresentado até aqui durante o trabalho a decisão da 5ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito do artigo 16 da Lei de 

Drogas de 1976: 

“PENAL. ART 16 DA LEI 6368/76. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM 
JURÍDICO PENALMENTE RELEVANTE. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
A Lei Antitóxicos brasileira é caracterizada por dispositivos viciados 
nos quais prepondera o ‘emprego constante de normas penais em 
branco (...) e de tipos penais abertos, isentos de precisão semântica 
e dotados de elaborações genéricas’ (ver: Salo de Carvalho, A 
Política Criminal de Drogas no Brasil: do discurso oficial às razões de 
descriminalização, Rio de Janeiro: Luam, 1997, p. 33-34). 
Diante destes dados, tenho como limites, ao labor na matéria, a 
principiologia constitucional impositora de freios à insurgências 
punitiva estatal. Aqui interessam primordialmente os princípios da 
dignidade, humanidade (racionalidade e proporcionalidade) e da 
ofensividade. 
No Direito Penal de viés libertário, orientado pela ideologia iluminista, 
ficam vedadas as punições dirigidas à autolesão (caso em tela), 
crimes impossíveis, atos preparatórios: o direito penal se presta, 
exclusivamente, à tutela de lesão a bens jurídicos de terceiros. 
Prever como delitos fatos dirigidos contra a própria pessoa é 
resquício de sistemas punitivos pré-modernos. O sistema penal 
moderno, garantista e democrático não admite crime sem vítima. 
Repito, a lei não pode punir aquele que contra a própria saúde ou 
contra a própria vida – bem jurídico maior- atenta: fatos sem 
lesividade a outrem, punição desproporcional e irracional! 
Lições de Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, Vera Malaguti Batista, 
Rosa del Olmo, Maria Lucia Karam e Salo de Carvalho”. (TJRS, 5ª 
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Câmara Criminal, ApCr 70004802740, Rel. Amilton Bueno de 
Carvalho, j. 07.05.2003). 
 

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu nesse mesmo 

sentido: 

“1. A traficância exige prova concreta, não sendo suficientes para a 
comprovação da mercancia, denúncias anônimas de que o acusado 
seria um traficante. 
2. O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A 
criminalização primária do porte de entorpecentes para uso pessoal 
é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há 
tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da 
alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do 
princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por 
tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil”. 
(TJSP, 6ª Câmara Criminal, ApCr 01113563.3/0-0000-000, Rel. José 
Henrique Rodrigues Torres, j. 31/03/08)  
 

O Ministro Gilmar Mendes, ao se manifestar como relator do Recurso 

Extraordinário 635.659/SP, que aguarda julgamento no Supremo Tribunal 

Federal contribuiu com o mesmo entendimento ao afirmar que a “relevância 

criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da 

incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante” (STF-RE 

635.659/SP. Plenário. Rel. Min. Gilmar Mendes, 2015, p. 37). O dispositivo, na 

verdade, viola a intimidade e a vida privada dos indivíduos agindo de forma 

paternalista na declarada (mas não efetiva) tutela de um bem jurídico 

supraindividual: 

“É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu 
consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é 
medida que ofende, de forma desproporcional o direito à vida privada 
e à autodeterminação. 
O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do 
usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato 
com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos 
decorrentes da atividade ilícita” (STF-RE 635.659/SP. Plenário. Rel. 
Min. Gilmar Mendes, 2015, p. 36/37). 
 

Os indivíduos possuem o direito constitucional de se autodeterminar, de 

conduzir sua vida da forma que melhor lhe aprouver na medida em que suas 

decisões não causem qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico de 

terceiros. Sendo necessário, por consequência, que a questão das drogas deve 

se limitar às estratégias do direito administrativo na promoção de 

regulamentações em torno da saúde, sem desconsiderar a autonomia de cada 

indivíduo, pois o uso pessoal não acarreta ofensa à saúde pública.  
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Gilmar Mendes, em seu voto no Recurso Extraordinário 635.659/SP, 

lembra dos ensinamentos do autor espanhol Santiago Mir Puig, contribuindo no 

entendimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas por ser 

um crime de perigo abstrato: 

“que a saúde pública é um interesse coletivo que afeta cada 
indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade 
individual para que se possa justificar a intervenção do direito penal. 
Até agora não se tem afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco 
afetam suficientemente a saúde pública a ponto de legitimar a 
criminalização de sua venda e consumo. 
Em relação ao tabaco, observa que a proteção da ordem pública 
coletiva tem sido alcançada com o incremento da proibição de seu 
consumo em lugares públicos, porém por meio de medidas 
administrativas. 
O mesmo raciocínio, ainda segundo PUIG, aplica-se em relação às 
drogas. Sutenta ser preciso diferenciar as drogas quanto a seus 
distintos efeitos em relação a cada indivíduo. Além disso, há que se 
ter em conta que a lesividade individual vem, neste caso, 
acompanhada do consentimento da vítima. 
Lembra, ainda, que temos, no exemplo da saúde pública a 
advertência de que não basta constatar a importância abstrata do 
bem, mas também se exige que não reste demonstrada a concreta 
afetação do referido bem. Não basta, assim, que a saúde seja, em 
abstrato, um bem social fundamental para que mereça proteção 
penal”. (STF-RE 635.659/SP. Plenário. Rel. Min. Gilmar Mendes, 
2015, p. 33/34). 
 

As sanções previstas no artigo 28 e 33 da Lei 11.343/2006 são muito 

diferentes, no entanto, é possível perceber uma similaridade em ambos os 

artigos e uma margem de discricionariedade muito ampla em sua estrutura 

criminalizadora que necessita urgente reforma para que a interpretação dos 

referidos dispositivos se adequem aos postulados constitucionais, como por 

exemplo, a criação de tipos penais intermediários entre as duas condutas. 

O tipo do artigo 33, da Lei 11.343/2006 possui os mesmos verbos 

nucleares do artigo 12 da Lei 6.368/76, denunciando que o legislador não 

superou problemas antigos no que diz respeito à construção da tipicidade penal 

das condutas reguladas. Isso porque não diferenciou ações que sequer 

chegam a ofender o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas (saúde pública). 

Possibilitando assim, a incidência de rígidos efeitos penais pra condutas que 

envolvem apenas o consumo e não seu comércio ilegal. A doutrina que 

analisava a antiga Lei de Drogas já denunciava suas fragilidades: “as hipóteses 

previstas no art. 12 são tão amplas que facilmente se poderia enquadrar por 

analogia tanto o traficante de fato, como o passador e o viciado, e até mesmo o 

experimentador” (ROCHA, 1988, p. 150). 
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O artigo 33, da Lei 11.343/2006, que tipifica o tráfico ilícito define como 

crime as condutas “adquirir”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo” 

ou “guardar” drogas. O artigo 28, que tipifica o consumo pessoal criminaliza o 

agente que “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”. Existem cinco verbos nucleares idênticos 

em ambos os artigos. O único fator que irá diferenciar as condutas presentes 

em ambos os dispositivos será a finalidade do agir do agente (“para consumo 

pessoal”). Ao passo que na Lei 6.368/76 apenas três condutas se condutas do 

artigo 12 da referida lei que punia o tráfico (“adquirir”, “trazer consigo”, ou 

“guardar substância entorpecente”) com o artigo 16, que punia o consumo 

pessoal: “adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.  

O artigo 33 não dispõe de especificações que auxiliem o aplicador da lei 

a identificar a real finalidade do agir do agente, caracterizando o delito de 

tráfico de substância ilícita e incorrendo nas sanções previstas nesse artigo 

qualquer um independente de existir relação mercantil. Acabando por punir 

inúmeros usuários como se traficantes fossem. 

Celso Delmanto em 1982 já visualizava os problemas que decorrem 

dessa falta de especificação na Lei de Drogas de 1976 que persistem na atual 

legislação: 

“punir-se, com as mesmas graves penas tanto o traficante 
profissional que ganha a vida às custas daquele comércio, como o 
usuário que cede ou passa a outro, ocasionalmente, parte do tóxico 
que adquiriu não seria justo. Observa-se que faltou no elenco das 
punições da Lei de Tóxicos, uma capitulação intermediária entre o 
tráfico do art. 12 e o porte para uso do art. 16. Como é natural, a 
falha levou a jurisprudência à criação de forte corrente no sentido de 
que a cessão ou divisão esporádica de tóxicos entre amigos ou 
companheiros, enquadra-se na punição prevista pelo art. 16 (para 
uso próprio), não configurando o crime mais grave do art. 12” 
(DELMANTO, 1982, p.18). 
 

A Constituição estabelece que os tipos penais devem estar adequados 

aos princípios constitucionais da lesividade (art. 5º, XXXV) e da 

proporcionalidade (art. 5º, LIV). Assim, é preciso corrigir/extinguir dispositivos 

violadores para que se compatibilize a legislação vigente com as normas e 

garantias fundamentais. 
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Possível afirmar que o artigo 33 (tráfico ilícito) da atual Lei de Drogas 

viola o princípio da proporcionalidade por possuir 5 modalidades comissivas 

idênticas ao do artigo 28 (consumo pessoal) quais sejam: “adquirir”, “guardar”, 

“ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”. A única coisa que distingue 

os dois dispositivos é a comprovação que o agente faria uso pessoal da 

substância. Se o agente não conseguir comprovar tal finalidade de agir, 

automaticamente é enquadrado como traficante. 

Essa situação inverte o ônus da prova conferido ao acusador (art. 5º LVII 

da Constituição), obrigando, na prática, o réu a provar a finalidade de agir, indo 

de encontro com o dever processual imposto pela Carta Magna. Faz-se 

necessário para que se possa adequar a Lei de Drogas ao princípio da 

proporcionalidade, portanto, especificar de forma objetiva a intenção de 

comercializar nas condutas criminalizadas no artigo 33, da mesma forma que 

existe especificação no artigo 28 (“para consumo pessoal”). Se não for possível 

comprovar tal intenção mercantil, obrigatoriamente deverá o agente ser 

enquadrado como mero usuário. 

Neste sentido, segue a jurisprudência do TJMG e do STJ com os 

mesmos pontos de vista defendidos no presente trabalho: 

“Não pode ser acusado de tráfico de maconha aquele que 
eventualmente a transporta, sem prova de sua condição de traficante 
ou de relacionamento com quem pratica o tráfico” (TJMG, AC 
13.891, Rel. Iracy Jardim, RF 275/305). 
“Se o acórdão reconheceu a inexistência de indício de prova de 
destinação comercial da maconha apreendida na residência do réu 
e, por isso, desclassificou o delito de tráfico para o de uso, conferiu 
ao tema interpretação razoável, insusceptível de revisão em sede de 
recurso especial, onde não tem espaço para reexame de provas. 
(...) Sustenta o recorrente que a lei não exige a comprovação da 
mercancia da droga, bastando para a configuração do delito o ato de 
adquirir ou guardar a substância. 
O tema, todavia, não se exaure de modo tão simples e exige uma 
compreensão sistemática da lei regente. 
É certo que o tipo complexo do art. 12 da Lei 6.368/76 contempla, 
dentre as diversas condutas criminosas, o ato de guardar ou ter em 
depósito substância entorpecente.  
Todavia, o mesmo diploma legal, em seu art. 16, prevê como crime 
de menor gravame o ato de guardar ou trazer consigo, para uso 
próprio, a referida substância, causadora de dependência física ou 
psíquica. 
Assim, ambas as condutas, em sua expressão vernacular, 
configuram crimes diferentes. No crime previsto no art. 12, o ato de 
guardar tem por finalidade o fornecimento da droga a terceiros, ao 
passo que, no tipo do art. 16, guarda-se para consumo próprio. 
Assim, pela interpretação sistemática da Lei 6.368/76, não se pode 
compreender o tipo guardar susbtância entorpecente se que se 
investigue a destinação da conduta. 
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O Tribunal a quo, em face do quadro fático, entendeu como não 
demonstrado o crime do art. 12 da Lei de Tóxicos, desclassificando-o 
para o tipo inscrito no art. 16, ambos da referida Lei. Acentuou o 
Tribunal que inexistia nos autos ‘prova da destinação da substancia 
entorpecente para traficância’ verberando, noutra passagem, que 
‘não se fez uma prova sequer; de que ele houvesse comercializado a 
erva com terceiros’” (STJ, REsp 115.660, Rel. Vicente Leal, j. 
05/08/97, JSTJ e TRF 101/368, RJ 241/106 e RT 747/637). 

 

3.1 - Consequências no Sistema Carcerário 

 

 

(Gráfico 01) 

Como consequência dessas zonas cinzentas presentes na legislação 

sobre drogas, o Brasil tem experimentado desde a ampliação dos mecanismos 

punitivos das leis especiais um verdadeiro encarceramento em massa, 

sobretudo da população majoritariamente negra e periférica. Justamente a 

parcela da sociedade que sofre diretamente com as políticas de enfrentamento 

ao tráfico ilícito.  

O gráfico 01, retirado do documento “Reincidência Criminal no Brasil”, do 

IPEA em 2015 não leva em conta os presos provisórios nas estatísticas, mas 

tão somente os condenados. Mesmo assim, é possível perceber que o 

crescimento da população carcerária no Brasil aumenta de forma exponencial a 

partir de 1989.  
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Outras pesquisas que levam em conta o número total de presos, ainda 

que provisórios, demonstram o fracasso das políticas sobre drogas. Dados do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Departamento Penitenciário 

Nacional revelam que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do 

planeta com 726.712 pessoas presas no Brasil em junho de 2016. Desses 

presos, 55% possuem entre 18 e 29 anos, 64% são negros, 75% sequer 

chegaram ao ensino médio, 40% são presos provisórios aguardando 

julgamento e os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas são os que 

mais prendem no país, correspondendo a 28% do total da população 

carcerária. (JUSTIÇA)  

Uma pesquisa feita pela Agência Pública que analisou mais de quatro 

mil processos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que versavam 

sobre “tráfico ilícito de drogas e condutas afins” constatou que a maioria das 

apreensões foi de quantidades irrelevantes de drogas (inferiores a 100 gramas) 

sendo que 71% dos acusados eram negros que foram condenados por todas 

as acusações do Ministério Público de São Paulo num total de 2.047 pessoas. 

Entre os brancos, 67% dos réus foram condenados, somando um total de 

1.097 pessoas. 

No que tange às absolvições, os números são semelhantes: 11% para 

os negros e 10,8% para os brancos. Mas enquanto 7,7 das acusações de 

tráfico são desclassificadas para uso pessoal entre os brancos, essa 

porcentagem cai para 5,3% entre os negros. Já quando se analisa os casos de 

apreensões de somente um tipo de droga, os negros foram mais condenados 

que os brancos por tráfico de drogas. 71% dos negros foram condenados por 

tráfico com uma apreensão média de 145 de cannabis. Enquanto 64% dos 

brancos foram condenados por tráfico com uma apreensão média de 1.14 quilo 

de cannabis. (JUSTIFICANDO, 2019). 

Dentre os julgados, a pesquisa constatou que 63,6% eram negros 

enquanto 36,4% eram brancos. Sendo que a população da cidade de São 

Paulo se compõe se divide em 37% de negros e 61% de brancos, 

escancarando a evidente seletividade na atuação do direito penal brasileiro.  

Por todo o exposto, urgente que se descriminalize a conduta do uso 

pessoal do artigo 28 e que se estabeleça no artigo 33 da atual Lei de Drogas 

de forma objetiva a intenção de comercializar, após também estabelecer 
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critérios quantitativos, a fim de que se compatibilize tal legislação com a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e consequentemente 

se promova o desencarceramento para condutas de menor potencial danoso.  
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4 LIÇÕES E PROPOSTAS DE DIREITO COMPARADO 
Conforme demonstrado pelo trabalho até aqui, as políticas brasileiras de 

segurança pública pautadas pela lógica do confronto e Guerra às Drogas, no 

lugar de tutelar bens jurídicos relevantes, acabam por feri-los. Só em 2015, 

foram gastos 76 bilhões de reais em segurança pública, 11% a mais que no 

ano anterior e em 2017 o país registrou 68.330 homicídios. Grande parte 

desses números possui relação com o tráfico de drogas, tendo em vista que os 

estados mais violentos como Ceará e Acre possuem rotas importantes 

utilizadas para o comércio de drogas ilícitas. (GLOBO)  

O encarceramento em massa e os altos índices de violência comprovam 

que esses montantes bilionários investidos ano após ano em segurança pública 

não estão gerando resultados minimamente satisfatórios. A mesma coisa pode 

ser dita a respeito da legislação atual, que não pode ser considerada eficaz. 

Afinal, os grandes traficantes que controlam o mercado atacadista não estão 

sendo presos, as drogas são ofertadas em abundância nos mais diversos 

pontos de venda tanto das grandes capitais e municípios menores e a 

demanda de drogas não diminuiu. (UOL,2015) 

Portanto, necessário que sejam feitas críticas ao sistema atual e que 

novas propostas sejam sugeridas para que os erros deixem de ser cometidos. 

Os EUA, país que deu início na Guerra às Drogas internacional, é hoje usado 

como exemplo e modelo de sucesso de legalização de drogas. Assim como 

Portugal é usado de exemplo do sucesso de descriminalização, além da 

Espanha, que possui uma legislação que traz critérios objetivos e quantitativos 

que diferenciam usuários de traficantes. 

Após um século promovendo políticas de repressão ao tráfico ilícito de 

drogas os EUA foram pioneiros na legalização da cannabis. Em 2012 foram 

aprovados plebiscitos no Colorado para aprovar a Emenda 64 e em 

Washington para aprovar a Iniciativa 502, ambos os projetos de legislação 

foram aprovados e passaram a regular o mercado recreativo de cannabis, 

estabelecendo critérios quantitativos para consumo e permitindo a compra de 

até 28.5 gramas para usuários maiores de 21 anos, incluindo turistas, em 

dispensários regulados. No Colorado, a nova legislação permitiu também o 

cultivo de até seis plantas para uso pessoal além de materiais para a 

publicidade de cannabis legal. O que já não é permitido em Washington. No 
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primeiro ano de legalização, o estado do Colorado recolheu 76 milhões de 

dólares em tributos sobre a cannabis legal (EXAME) e em 2017 o estado de 

Washington arrecadou 319 milhões de dólares com a venda de cannabis legal 

e taxas de licenças para uso recreativo. (TRE). 

4.1 O Exemplo Norte-americano 

Um estudo chamado “Is Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking 

Organizations? The Effect of Medical Marijuana Laws on US Crime” (IZA, 

2015), elaborado originalmente por Evelina Gravilova, Takuma Kamada e Floris 

Zoutman em 27, de dezembro de 2014 e publicado de forma atualizada no 

“The Economic Journal” em 2017, concluiu que legislações de 29 estados que 

permitem o uso medicinal da cannabis, além da sua produção por dispensários 

e ou cultivo caseiro fizeram reduzir os índices de crimes violentos como roubos 

(19%), homicídios gerais (10%) e homicídios decorrentes de conflitos entre 

traficantes (41%) nos estados que fazem fronteira com o México. Isso porque 

os cartéis mexicanos, que se financiam principalmente da venda da cannabis, 

perderam seus antigos mercados com a competição legal dos dispensários e 

cultivadores caseiros e passaram a se nutrir de outras atividades criminosas 

como o tráfico humano e roubo de petróleo, nenhuma delas tão rentável quanto 

o tráfico de cannabis.  

Além de reduzir os índices de violência nos EUA, a indústria privada de 

cannabis norte americana movimentou em 2018, segundo Beau Whitney, vice-

presidente e economista da New Frontier Data, nada menos que dez bilhões e 

quatrocentos milhões de dólares além de empregar mais de duzentas e 

cinquenta mil pessoas. (APNEWS) 

4.2 - O Exemplo Português 

Em 1998, foi criada uma comissão em Portugal para analisar e fornecer 

propostas para o problema sobre drogas que o país enfrentava. Apesar dos 

níveis relativamente baixos de consumo de drogas de forma geral, os índices 

de abuso de substâncias mais degradantes como a heroína era alto. Isso por 

causa do boom de produção de papoula no Afeganistão que fez aumentar o 

mercado de heroína nos países europeus na década de 90, fazendo aumentar 

também os índices de contaminação de doenças como AIDS e Hepatite C com 
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a reutilização de seringas por usuários de heroína. A solução apresentada pela 

comissão foi a descriminalização. (ARAÚJO, 2014, p. 273) 

Desde 1 julho de 2001 que a aquisição, posse e consumo deixaram de 

ser uma questão de direito penal e sim de direito administrativo em Portugal 

com a Lei nº 30/2000 de 29 de novembro. O consumo foi descriminalizado, 

mas não foi despenalizado. No lugar de enfrentar um processo penal, o usuário 

que for flagrado consumindo drogas responde por uma “contraordenação 

social” em uma “Comissão Para a Dissuasão da Toxicodependência” (CDT). 

O artigo 2º, 2, da Lei 30/2000 estabelece que “para efeitos da presente 

lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas 

no número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o 

consumo médio individual durante o período de 10 dias”. No caso da cannabis 

folha essa quantidade não deverá exceder 25 gramas, o haxixe não deverá 

exceder 5 gramas, a cocaína não deverá exceder 2 gramas, heroína não 

deverá exceder 1 grama e LSD ou ecstasy não deverão superar a quantidade 

de 10 comprimidos. (DOMOSŁAWSKI, 2011, p.27). 

As políticas progressistas de Portugal desmistificaram diversos 

argumentos contrários: não houve aumento do consumo de drogas e o tráfico 

não tomou conta do país. Os índices de consumo se mantiveram estáveis, 

alterando mais em decorrência de fatores econômicos como crises. Após a 

descriminalização, em 2002, menos de 7 mil flagrantes de usuários foram parar 

no sistema de justiça. Antes da descriminalização a média ficava na faixa de 10 

a 12 mil ocorrências anuais. A nova lei foi capaz de reduzir de forma 

significativa o número de processos relacionados às drogas e reduziu de forma 

significativa os registros de contaminação por HIV e outras doenças. (ARAÚJO, 

2014, p. 275).  

4.3 – O Exemplo Espanhol 

Além de Portugal, a Espanha também adota critérios objetivos de 

quantidade para a diferenciação da figura do usuário e do traficante. Na 

incriminação das condutas tipificadas pelos artigos 368, 369 e 370 do Código 

Penal Espanhol estão presentes quatro critérios que variam entre atipicidade 

da conduta até o tráfico qualificado. Sendo a conduta de mera posse de 

substâncias como haxixe, cannabis ou cocaína sempre atípica caso não seja 

possível comprovar a intenção mercantil. (PÉREZ, 2005, p.111)  
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“Artículo 368: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, 
o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal 
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las 
posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión 
de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga 
objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen 
grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del 
tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en 
grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a 
las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de 
esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se 
hace referencia en los artículos 369 bis y 370”. 
 

O artigo 368, do Código Penal Espanhol trata daqueles que executem 

atos de cultivo, elaboração e tráfico numa modalidade menos gravosa que na 

dos artigos 369 bis e 370, facultando ao juiz estabelecer até mesmo penas 

menores que a estabelecida em atenção às quantidades escassas de droga 

apreendida e as circunstâncias pessoais do réu. 

“Artículo 369 Se impondrán las penas superiores en grado a las 
señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo 
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  
[...] 5ª. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas 
sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo 
anterior”  
 

O parágrafo 5º do artigo 369, do Código Penal Espanhol resulta em 

punição mais grave para quem estiver na posse de quantidade notória 

importância de substâncias tóxicas, estupefacientes ou psicotrópicas, ou seja, 

objeto da conduta do artigo 368. 

“Artículo 370: Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la 
señalada en el artículo 368 cuando:  
[...] 3º. Se consideran de extrema gravedad los casos en que la 
cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere 
notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se 
hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de 
transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas 
indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre 
empresas, o se trate de redes internaciones dedicadas a este tipo de 
actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias 
previstas en el artículo 369.1.” 
 

O parágrafo 3º do artigo 369, do Código Penal Espanhol por sua vez 

trata de quantidades extremas, expressivas das substâncias tóxicas, 

estupefacientes ou psicotrópicas, nas quais, se estiverem presentes outras 

circunstâncias como o uso de embarcações e aeronaves, tornará qualificado o 

delito de tráfico ilegal. 
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A doutrina espanhola não deixa margem de dúvidas a respeito dos 

critérios quantitativos que diferenciam a atipicidade da conduta do tráfico 

qualificado. Nas palavras de José Ramón Soriano: 

“el Tribunal Supremo entiende que la posesión de más de 50 gramas 
de hachís, es indicativo de su destino a ser difundida la droga, desde 
los 50 gramos hasta 1000 gramos (1 kilo), que es el nivel mínimo a 
partir del cual se reputa la droga objeto del delito, como de notória 
importância, hay un amplio margen que excluye cualquier zona de 
coincidencia o dudosa”. (SORIANO SORIANO, 2000 p. 206-207). 

 

A importância do estabelecimento de critérios mínimos quantitativos 

reside na possível consequência de cada vez menos condenações de 

indivíduos consumidores que são flagrados pela autoridade policial que os 

autua como traficantes. Já que o magistrado ao julgar o caso concreto, muitas 

vezes se pauta tão somente no depoimento do policial e muitas vezes deixa de 

invocar o princípio da insignificância para casos de quantidades irrelevantes de 

drogas apreendidas com indivíduos desarmados.  

Faz-se necessário, portanto, que as políticas nacionais sobre drogas 

sejam revistas e readequadas aos padrões internacionais e principalmente que 

se adequem minimamente aos postulados constitucionais que sustentam o 

Estado Democrático de Direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por todo o exposto nesse Trabalho de Conclusão de Curso, é possível 

afirmar que a guerra contra as drogas é um fracasso. Os recursos econômicos 

e humanos investidos na repressão ao mercado ilícito não geram retorno 

positivo para a sociedade, tendo em vista os altos índices de violência que 

derivam do mercado ilícito. Além disso, políticas de repressão desde a China 

Imperial não foram capazes de diminuir, muito menos erradicar o uso de 

drogas. 

A política nacional sobre drogas e suas legislações têm como função 

declarada proteger bens jurídicos como a saúde pública. Mas essa função na 

prática acaba indo em sentido contrário, pois fere bens jurídicos individuais 

como a autodeterminação e a privacidade. Além disso, as margens 

discricionárias de interpretação das legislações sobre drogas no Brasil 

resultaram no crescimento da população carcerária brasileira, atualmente a 

terceira maior do mundo com 726.712 pessoas presas. Desses presos, 28% 

perdeu sua liberdade por tráfico ilícito de drogas, a grande maioria dessa 

porcentagem é economicamente vulnerável e socialmente marginalizada: 

negros e pobres.  

O trabalho visa a reflexão sobre a legitimidade dessas prisões, tendo em 

vista a zona cinzenta que se encontra entre o artigo 28 e 33 da Nova Lei de 

Drogas. Quantos desses que perderam sua liberdade por tráfico ilícito de 

drogas não são realmente usuários que não nasceram nas zonas 

economicamente favorecidas dos grandes centros urbanos? Quantos desses 

presos estavam armados? Quantos deles possuíam quantidades minimamente 

relevantes de drogas que possibilitassem atribuir algum interesse de obter 

vantagem pecuniária?  

O legislador brasileiro não estabeleceu, como nos exemplos exitosos de 

Portugal e Espanha, tipos intermediários que delimitassem de forma objetiva e 

quantitativa os usuários dos traficantes e os pequenos traficantes dos grandes 

traficantes. Propõe-se portanto a experiência da descriminalização, talvez não 

total, mas a começar por substâncias mais degradantes que afetam uma 

maioria vulnerável, como por exemplo o crack. Seria uma aposta no sentido de 

provar que os mitos que envolvem a questão sobre drogas talvez fossem 
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derrubados na nossa realidade prática. Será mesmo que a violência 

aumentaria exponencialmente com uma legislação mais flexível? Será mesmo 

que o consumo aumentaria?  

Derrubando esses mitos, seria possível então falar em legalização, em 

trazer pra economia real um mercado bilionário capaz de absorver uma parcela 

significativa da mão de obra desempregada, reduzindo assim, as contradições 

econômicas geradora de boa parte da criminalidade violenta do país. 

O Estado brasileiro insistido desde os anos 70 nas políticas voltadas 

para o confronto violento, uma solução simples para um problema tão 

complexo como a questão das drogas. É hora de aceitarmos a complexidade 

da questão das drogas, de analisarmos de forma séria e livre de preconceitos 

morais para readequarmos a legislação vigente ao Estado Democrático de 

Direito. Insanidade é insistir na repressão e esperar resultados diversos 

daqueles que temos obtido desde que a repressão se tornou a regra. 
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