
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

BACHAREL EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DINIZ CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA MACONHA RECREATIVA 

Estudo comparado entre a regulamentação do Colorado e a realidade 

brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

BACHAREL EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DINIZ CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA MACONHA RECREATIVA 

Estudo comparado entre a regulamentação do Colorado e a realidade 

brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientador: Professor Dr. Ozéas Corrêa Lopes Filho 

Coorientadora Metodológica: Professora Ms. Paola de Andrade Porto 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito 

da Universidade Federal Fluminense 

– UFF, como requisito parcial para a  

obtenção do título de Bacharel em 

Direito. 



 

 

O PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA MACONHA RECREATIVA: 

Estudo comparado entre a regulamentação do Colorado e a realidade brasileira 

 

Carolina Diniz Cabral
1
 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Histórico do Controle de Entorpecentes 2.1. Sistema 

Proibicionista; 2.2. Guerra às Drogas; 2.3. O Processo de Legalização: Argumentos; 3. Estudo 

de Caso: Colorado; 3.1. Caminho Legislativo; 3.2. Regulamentação; 4. Estudo Comparado: 

Brasil; 4.1. Obstáculos Legislativos; 4.1.1. Histórico do Controle de Drogas no Brasil; 4.1.2. 

A Nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06); 4.2. Possibilidade de Legalização?; Conclusão; 

Referências Bibliográficas. 

 

RESUMO 
Através do presente artigo será analisada a experiência legislativa traçada no estado norte-americano 

do Colorado para a legalização do uso recreativo da cannabis, visto que o uso medicinal já fora 

liberado anteriormente em alguns estados da federação.  Para tanto, deve-se iniciar uma análise do 
histórico do proibicionismo às drogas que, nos Estados Unidos da década de 1970, culminou na 

Guerra às Drogas (War on Drugs) e, posteriormente, como se deu a transição desse modelo repressivo 

para a liberação gradual do uso de determinadas substâncias psicotrópicas. Pretende-se estudar como 

ocorreu a adaptação dessa nova legislação dentro do ordenamento político norte-americano, 
considerando-se a antinomia perante a lei federal, bem como quais políticas públicas foram adotadas 

no sentido de viabilizar a legalização. Ao final, será feita uma avaliação da possibilidade de 

implementação desse sistema no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo o modelo norte-americano, 
considerando a legislação brasileira e o cenário político-social. 

 

Palavras-chave: Cannabis. Legalização. Colorado. Brasil. Legislação antidrogas. Proibicionismo. 

 

ABSTRACT 
This article will analyze the legislative experience drawn in the North American state of Colorado for 

the legalization of recreational use of cannabis, since medical use had previously been released in 

some states of the federation. To do so, one should begin an analysis of the history of drug 
prohibitionism that in the United States of the 1970s culminated in the War on Drugs and, later, how 

the transition from this repressive model to liberation took place use of certain psychotropic 

substances. It is intended to study how the adaptation of this new legislation occurred within the 
American political order, considering the antinomy before federal law, as well as what public policies 

were adopted in order to make legalization possible. In the end, an evaluation will be made of the 

possibility of implementing this system in the Brazilian legal system, following the US model, 

considering the Brazilian legislation and the socio-political scenario. 
 

Keywords: Cannabis. Legalization. Colorado. Brazil. Anti-drug legislation. Prohibitionism. 

                                                

1 Graduanda do curso de Direito da UFF. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em 

Direito. E-mail: carolinadinizcabral@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ponto de partida para o estudo a ser desenvolvido é o exame dos efeitos da 

legalização da maconha recreativa no estado norte-americano do Colorado, tendo como 

objetivo estabelecer relação entre a legislação adotada, o caminho legislativo traçado e a 

influência da opinião da população na regulamentação do uso da maconha para fins 

recreativos com a possibilidade de adaptação desse modelo à realidade sócio-jurídica 

brasileira.  

Para isso, será delimitado o histórico do sistema mundial de controle de 

entorpecentes, de forma a esclarecer como a assinatura de Tratados e Convenções culminou 

na chamada Guerra às Drogas e transformou a forma em que o consumo da maconha deve ser 

visto dentro das sociedades. 

Apresentar-se-á os motivos e justificativas utilizados na defesa da legalização do uso 

recreativo, abrangendo o caminho legislativo traçado e breve questionamento sobre se a 

regulamentação do uso estimularia um maior consumo pelas pessoas autorizadas ao uso.  

A intenção é, portanto, de sugerir um debate sobre qual foi o procedimento 

legislativo para a legalização da maconha no estado do Colorado, analisando o quão 

determinante foi a participação da população e como isso tem influência nas políticas públicas 

adotadas para regular o consumo.  

Assim, pretende-se facilitar a compreensão sobre as diferenciações legislativas entre 

o uso recreativo e medicinal e estabelecer uma relação entre o julgamento da população e a 

ação do Estado no âmbito da descriminalização no Colorado, que fora um dos pioneiros em 

complexidade legislativa. 

 A partir de então, passa-se a traçar um paralelo com a realidade brasileira, 

apontando os obstáculos legislativos nacionais à legalização e buscando eventual resposta 

sobre se haveria a possibilidade e qual seria as medidas cabíveis para que se percorra um dos 

caminhos da descriminalização, despenalização e legalização da maconha.  

 

2 HISTÓRICO DO CONTROLE DE ENTORPECENTES 

 

2.1 SISTEMA PROIBICIONISTA 
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Em um primeiro momento, faz-se necessária uma análise do contexto histórico no 

qual se desenvolveu a política de drogas em âmbito mundial, bem como as legislações 

editadas acerca do tema, quais as medidas adotadas pelos países e os impactos que estas 

tiveram no âmbito internacional. 

A idealização e o desenvolvimento deste projeto deverão considerar a legislação 

internacional proibicionista como ponto de partida para uma análise das consequências 

trazidas pela repressão quanto à utilização de substâncias psicotrópicas.   

Entende-se por modelo proibicionista aquele que apresenta um discurso de total 

rejeição às drogas, visando combater o consumo de entorpecentes por meio de reações penais 

drásticas, bem como estabelecer um controle rígido de sua circulação nos países que adotam 

essas medidas. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, conforme será aqui 

abordado, adota esse modelo desde o início do século XX, estabelecendo diversos tratados 

internacionais vinculantes, os quais impõem aos países signatários diversas formas de 

repressão ao uso de substâncias psicotrópicas.  

Diante desse assunto, primeiramente, é necessário que se estabeleça o marco 

temporal da discussão internacional acerca da questão das substâncias psicoativas. De acordo 

com Boiteux (2006), a Guerra do Ópio (1838-1842 e 1856-1860), ocorrida entre o império 

chinês e a Inglaterra, pode ser entendida como esse evento, no qual a China tentou combater a 

comercialização do ópio por parte da Inglaterra. Somente cerca de 40 anos depois, a temática 

voltou à tona durante a Conferência de Xangai (1909), que reuniu representantes de diversas 

potências mundiais para debater acerca dos limites à produção e comércio de ópio. Nessa 

ocasião, ficou claro o posicionamento dos Estados Unidos no sentido repressivo, apesar da 

contrariedade demonstrada pelos países europeus, tento ao final sendo aceita a proposta de 

restrição do ópio apenas à finalidade medicinal. 

No mesmo ano, posteriormente, foi assinada a Convenção sobre Ópio da Haia 

(1909), tido como o primeiro tratado internacional sobre controle de drogas, este que causou 

grande furor pela exigência de uma restrição à venda de produtos derivados do ópio, como a 

morfina, bem como a cocaína, drogas amplamente utilizadas à época. Nesse sentido, Boiteux 

discorre:  

 

Estabeleceu-se a necessidade de cooperação internacional no controle dos 
narcóticos, restringindo-se o seu uso lúdico, sendo apenas permitido o uso 

médico-científico. Tal instrumento representa, nesse sentido, a consolidação 

da postura proibicionista no âmbito mundial, em especial com a ampliação 
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do rol de substâncias proibidas. Gradualmente essa preocupação mundial foi 

se estendendo a outras drogas, com a proibição total da cocaína e de 

derivados da coca e da cannabis sativa. As convenções seguintes foram 
ampliando e reforçando o controle sobre novas drogas, sendo a política 

repressiva internacional usada como estratégia dos governos para justificar a 

alteração das legislações nacionais sobre drogas.  (BOITEUX, 2006, p. 38). 

 

Destaca-se que a Convenção foi impulsionada pelos EUA, que adotaram uma postura 

mais repressiva, uma vez que, pela falta de centralização legislativa (já que cada estado 

poderia legislar sobre os assuntos relacionados à saúde), foi necessário fechar o cerco para 

impedir a circulação dos tipos mais fortes de drogas que estavam surgindo com os avanços 

científicos.  

Seguindo na análise histórica, a autora aponta que a Segunda Convenção 

Internacional sobre Ópio (1925) apresentou um avanço nesse modelo repressivo, visto que 

impôs aos países signatários a submissão de estatísticas a um órgão de controle, 

possibilitando a criação de um banco de dados que futuramente permitiria a evolução da 

fiscalização. 

A Primeira Convenção de Genebra, ratificada em 1931, continuou alimentando as 

medidas fiscalizatórias ao impor limites ao porte, fabricação e importação de drogas, ainda 

que para uso medicinal e/ou científico. Cinco anos depois, em 1936, foi assinada a Segunda 

Convenção de Genebra, que, voltada mais especificamente à questão do tráfico, que havia 

aumentado consideravelmente após as proibições determinadas pelos tratados anteriores, 

estabeleceu um acordo entre os assinantes para que fossem elaboradas medidas que 

efetivassem a punição daqueles que cometessem o crime de tráfico, buscando diminuir a 

impunidade e reforçando o ideal punitivista. 

Em 1945, a criação da ONU de certa forma centralizou o controle internacional de 

drogas, estabelecendo, por seus tratados de efeito vinculante, conforme adiantado 

anteriormente, as diretrizes que são adotadas até os dias atuais. Assim, em 1961, a Convenção 

Única sobre Entorpecentes já teve ampla adesão, expandindo o sistema proibicionista por 

diversos países, fortalecendo o modelo repressivo através da internalização das normas 

previstas na convenção pelas legislações nacionais dos Estados Membros. 

Quanto ao rol de substâncias proibidas, esse foi expandido de acordo com disposição 

da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (1972), agora abarcando também as drogas 

psicotrópicas (antes apenas os opiáceos, a cocaína e a cannabis eram proibidas), que passaram 
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a sofrer o controle repressivo por parte da organização internacional devido ao seu potencial 

de dependência e de causar danos a longo prazo nos seus usuários.  

Progressivamente, o controle exercido por esse sistema se desenvolveu, tomando 

maiores proporções. Outro marco na instituição do sistema proibicionista, então, foi a 

Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas de 1988, sobre a qual discorre mais uma vez Boiteux: 

 

Foi então criado um sistema que visava a se opor ao poderio militar, 
econômico e financeiro alcançado pelo tráfico ilícito nesses anos de 

proibição. Esse instrumento internacional, para seus defensores, teria 

assegurado a coesão da resposta internacional contra o tráfico de drogas ao 
propor a harmonização das definições de tráfico de entorpecentes e 

assemelhados; a incriminação da lavagem de dinheiro de origem ilícita; e o 

reforço da cooperação internacional entre Estados, para adaptar os meios de 
combate aos novos desafios. Trata-se de instrumento internacional quase 

exclusivamente voltado para a repressão, com o propósito confesso de 

aperfeiçoar os instrumentos repressivos existentes e introduzir novos, 

contemplando âmbitos até então fora do escopo das convenções. 
(BOITEUX, 2006, p. 29) 

 

Assim, diante dessa legislação mais dura, observou-se um aumento no consumo de 

drogas nos EUA na década de 70, o que culminou na declaração de Richard Nixon, então 

presidente norte-americano, da chamada “guerra às drogas” (war on drugs). A partir de então, 

foram adotadas medidas extremas, tendo, a partir do seu governo, as drogas sido declaradas 

como o maior inimigo do Estado.  

 

2.2 GUERRA AS DROGAS 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que o início do combate às drogas, bem como 

o proibicionismo, surgiram juntamente com o desenvolvimento de ideias sanitaristas, as quais 

levaram ao entendimento de que o controle de drogas era uma questão de saúde pública. 

Assim, diz-se que o primeiro instrumento normativo norte-americano usado para 

regulamentar determinados produtos (o que incluia alimentos e medicamentos, para além das 

drogas) foi o Pure Food And Drugs Act, ou Wiley Act que, na sua oitava seção, determinava 

que as proporções de substâncias psicoativas (como morfina, ópio e cannabis) deveriam 
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constar na embalagem dos medicamentos
2
. Ainda que não se tratasse de um ato de expressa 

proibição, entende-se que é o início de um maior controle sobre tais substâncias. 

Conforme abordado no item anterior, o Convênio de Haia (1912) foi um marco 

histórico no controle penal internacional de drogas, ocasião na qual o governo americano 

demonstrou sua tendência em defender uma abordagem repressiva no sentido do combate aos 

entorpecentes. Destaca-se, para além da posição ideológica apresentada, a alteração das leis 

internas num sentido de torná-las mais rígidas, justificada pela nova política internacional de 

drogas. 

Assim, sob a justificativa de adequação às Convenções Internacionais, a edição do 

Harrison Act (1914) tornou mais rígido o controle legislativo de drogas na esfera federal, 

punindo o uso e a venda de psicoativos
3
. Na mesma época, foi aprovada a Lei Seca (1919)

4
, a 

qual teve um efeito diverso do esperado, pois, em vez de desestimular o consumo de álcool e 

derivados, apenas aumentou a comercialização desses produtos.  

Mais de uma década depois, entretanto, em 1933, a Lei Seca foi revogada, por conta 

da perda de apoio por parte da população, que observava sua ineficácia. Em consequência, 

nos anos que se seguiram, a atenção popular e política se voltou para a contenção de outras 

drogas.  

                                                

2 “That the term "misbranded," as used herein, shall apply to all drugs, or articles of food, or articles which enter 

into the composition of food, the package or label of which shall bear any statement, design, or device regarding 

such article, or the ingredients or substances contained therein which shall be false or misleading in any 
particular, and to any food or drug product which is falsely branded as to the State, Territory, or country in 

which it is manufactured or produced”. Em tradução nossa, “que o termo "marca incorreta", como usado aqui, se 

aplica a todas as drogas, ou artigos de alimentos, ou artigos que entrem na composição de alimentos, cuja 

embalagem ou rótulo contenha qualquer declaração, desenho ou dispositivo referente a tal artigo, ou os 

ingredientes ou substâncias nele contidas que sejam falsas ou enganosas em qualquer particular, e para qualquer 

produto alimentício ou medicamento que seja falsamente marcado como para o Estado, Território ou país em 

que é fabricado ou produzido”.FEDERAL FOOD AND DRUGS ACT OF 1906 - THE "WILEY ACT 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1906). 
3 “An Act To provide for the registration of, with collectors of internal revenue, and to impose a special tax on 

all persons who produce, import, manufacture, compound, deal in, dispense, sell, distribute, or give away opium 

or coca leaves, their salts, derivatives, or preparations, and for other purposes". Uma Lei Para prover o registro 
de, com colecionadores de receita interna, e impor um imposto especial sobre todas as pessoas que produzem, 

importam, fabricam, compõem, negociam, dispensam, vendem, distribuem ou distribuem ópio ou folhas de coca, 

seus sais, derivados ou preparações, e para outros fins (tradução nossa). THE HARRISON ANTI-NARCOTIC 

ACT (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1914). 
4  “Section 1. After one year from the ratification of this article the manufacture, sale, or transportation of 

intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all 

the territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited.” Depois de um ano a 

partir da ratificação deste artigo, a fabricação, venda ou transporte de licores intoxicantes dentro de, a sua 

importação ou exportação para os Estados Unidos e todo o território sujeito à jurisdição do mesmo para fins de 

bebida é proibida (tradução nossa). EIGHTEENTH AMENDMENT TO THE UNITED STATES 

CONSTITUTION (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1919). 
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Um ponto que merece destaque é a questão da regulamentação da maconha, uma vez 

que esta chegou aos Estados Unidos em um momento no qual já havia uma certa repressão à 

esse tipo de substância. A cannabis, embora tenha sido introduzida no território por 

imigrantes na década de 1920, tornou-se popular apenas na época da Grande Depressão, 

sendo utilizada como bode expiatório para vincular uma imagem ruim aos imigrantes latinos, 

visto que a conjuntura econômica levou a intensificação de atos de xenofobia.  

Diante da pressão popular, além da edição de campanhas conscientizadoras dos 

malefícios causados pelo consumo da erva, foi editada a Marihuana Tax Act (1937), que 

estabeleceu medidas para controle e repressão da venda de maconha, além de ter determinado 

a posse não regulamentada como crime.  

Já na década de 1970, houve uma reformulação no trato às drogas por parte do 

governo norte-americano com a aprovação da Controlled Substance Act – CSA (1970). A 

CSA foi mais além do que as legislações anteriores, criando a base legal que é utilizada 

atualmente quando se trata de controle de drogas no país, o que possibilitou a ampliação da 

política antidrogas adotada no país. A edição dessa lei, por sua vez, proibiu a produção, 

distribuição, comércio e posse de cannabis em todos os estados americanos.  

Fazendo um recorte para a questão atual da legalização da cannabis, entre 1996 e 

julho de 2018, trinta e um estados norte-americanos haviam legalizado a maconha para fins 

medicinais
5
. Esse panorama teve início coma Proposition 215 (Califórnia, 1996), que acabou 

por tornar-se um modelo a ser seguido pelos demais estados. É possível citar também que, 

nesse espaço de tempo, houveram casos em que foi questionada a validade de atos normativos 

estaduais frente aos federais, tendo a Suprema Corte decidido no sentido da preservação das 

normas federais.  

Todavia, em detrimento às posições jurisprudenciais da Corte Suprema, que 

acabaram por invalidar normas de alguns Estados que não reconheciam a descriminalização 

                                                

5 Os trinta e um Estados são, em ordem alfabética e com os projetos de leis de legalização medicinal: Alaska 
(Ballot Measure 8 de 1998), Arizona (Proposition 203 de 2010), Arkansas (Issue 6 de 2016), Califórnia 

(Proposition 215 de 1996), Colorado (Ballot Amendment 20 de 2000), Connecticut (House Bill 5389 de 2012), 

Delaware (Senate Bill 17 de 2011), District of Columbia (Florida (Senate Bill 852 de 2016)(Hawaii (Senate Bill 

862 de 2000), Illinois (House Bill 1 de 2013), Maine (Ballot Question 2 de 1999), Maryland (H. Bill 1101 de 

2013), Massachusetts (Ballot Question 3 de 2012), Michigan (Proposal 1 de 2008), Minnesota (S.F. 2470 de 

2014), Montana (Initiative 148 de 2004), Nevada (Ballot Question 9 de 2000), New Hampshire (House Bill 573 

de 2013), New Jersey (Senate Bill 119 de 2010), New Mexico (Senate Bill 523 de 2007), New York (A. 6357/S. 

7923 de 2014), North Dakota (Compassionate Care Act de 2016), Ohio (House Bill 523 de 2016), Oklahoma 

(House Bill 2154 de 2018), Oregon (Ballot Measure 67 de 1998),  Pennsylvania (Senate Bill 3 de  2016), Rhode 

Island (Senate Bill 0710 de 2006), Vermont (Senate Bill 76 de 2003), Washington (Initiative 692 de 1998) e 

West Virginia (Senate Bill 386 de 2017). 
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do uso medicinal da cannabis, os demais Estados, além de não revogarem os dispositivos que 

determinavam o contrário, continuaram aprovando atos legislativos proibitivos.   

Em sequência, todavia, o próprio governo de Barack Obama, por determinação do 

Deputy Attorney General (que equivale ao Procurador Geral da República), se absteve de 

intervir em atos que estivessem de acordo com a legislação estadual no que concerne ao uso 

medicinal de maconha
6
, subvertendo, como se pode perceber, a postura da Suprema Corte. 

Em 2010 pôde-se observar os primeiros passos em direção à legalização do uso 

recreativo da maconha, com a Proposition 19, no pioneiro estado da Califórnia. Nessa 

ocasião, em nova declaração, ainda que houvesse afirmado sua não intervenção, 

principalmente quanto ao uso medicinal, o governo americano se pronunciou no sentido de se 

opor a esta legalização. Assim, a Proposition 19 foi submetida ao plebiscito, no qual, 

considerando o total de eleitores participantes, sua reprovação superou por 53,5% os votos 

pela aprovação (46,5%) 
7
. 

Ocorre que, embora a votação tenha sido contrária a legalização do uso recreativo da 

maconha, o Estado do Colorado, dois anos depois, propôs lei que pretendia descriminalizar a 

posse de menores quantidades do entorpecente destinada a esse fim, através da estruturação 

de um sistema interno que pretendia regular suas produções e vendas.  

  

2.3 O PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO: ARGUMENTOS 

 

Para entender esse processo de legalização, contudo, é essencial a abordagem dos 

argumentos utilizados durante esta trajetória e, para isso, considera-se como marco inicial o 

paradoxo do fim dos anos 80 entre o extremo controle internacional de leis penais rígidas e o 

alcance de altos e inéditos índices de consumo de drogas, principalmente nos Estados Unidos, 

conhecido como precursor do proibicionismo.  

Assim, um dos pontos principais para que se repensasse a questão do proibicionismo 

às drogas foi a saúde pública, posto que, apesar da adoção de um modelo proibicionista, 

                                                

6 De acordo com sua fala: “As a general matter, pursuit of these priorities should not focus federal resources in 

your States on individuals whose actions are in clear and unambiguous compliance with existing state laws 

providing for the medical use of marijuana”. De modo geral, a busca por essas prioridades não deve concentrar 

os recursos federais em seus Estados em indivíduos cujas ações estão em conformidade clara e inequívoca com 

as leis estaduais existentes que prevêem o uso medicinal da maconha. (tradução nossa). (U.S. DEPARTMENT 

OF JUSTICE, 2009) 
7 De um total de 3.095.444 votos, 1.724.209 foram a favor da implementação da emenda, com uma 

diferença positiva de quase 400 mil votos para os que votaram contra. (CALIFÓRNIA, 2010). 
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durante os anos 1980 houve uma intensificação no consumo de drogas, de maneira que um 

dos marcos dessa época foi o aumento do número de casos de AIDS. Pode-se dizer, então, 

que apesar de um modelo repressivo baseado em ideias sanitaristas, estava-se diante de uma 

situação de calamidade que acabou levando a uma reforma da visão que se tinha do combate 

às drogas, adotando posturas com teor mais preventivo, ao invés de repressivo. Com isso, 

surgiram diversas políticas públicas objetivando a prevenção dos danos causados pelo uso de 

drogas através da redução do número de usuários pela divulgação de mais informações sobre 

os riscos do consumo. 

Destaca-se que, conforme abordado no ponto anterior, a política federal está sempre 

em oposição às estaduais, de modo que, apesar de o governo federal se mostrar contra a 

adoção desse tipo de medidas, os estados ainda sim usam de sua autonomia para manter tais 

programas. 

Também cabe mencionar a adoção, principalmente a partir do século XXI, de um 

modelo regulador em contraposição ao repressivo, iniciando-se com uma abertura da 

legislação principalmente referente ao uso da maconha com fins de tratamento medicinal. No 

campo legislativo, essa abertura se observa, até a década de 1990, com a redução das sanções 

ao uso de determinadas substâncias. O ano de 1996 foi um marco legislativo, com a 

legalização do uso medicinal da maconha pelo estado da Califórnia, tendo a sua legislação se 

tornado um parâmetro para a legalização em outros Estados.  

Assim, em 2012 o Estado do Colorado firmou seu pioneirismo estabelecendo um 

projeto de lei a ser votado por plebiscito para a legalização do uso recreativo da cannabis. Já 

em 2014, a Amendent 64 legaliza o uso recreativo da maconha. Destaca-se que, até o 

momento, não houve nenhum tipo de oposição federal à emenda, o que se deve, em parte, à 

sua aprovação através de plebiscito. O documento referente ao plebiscito trazia uma 

estruturação na qual figurava, dentre os tópicos, um destinado à regulamentação do uso da 

cannabis. Isso antecipa o que se passa a esclarecer sobre a importância da opinião popular na 

influência sobre as medidas a serem adotadas para viabilizar a legalização.   

 

3 ESTUDO DE CASO: COLORADO 

 

Diante da inovação normativa do estado do Colorado, primeiro a desafiar o 

posicionamento repressivo e punitivista das instituições e políticas federais no que tange à 
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liberalização da maconha medicinal, passa-se a estudar os argumentos favoráveis usados e 

caminho perseguido pelo Poder Legislativo até a assinatura da lei autorizativa.  

 

3.1 CAMINHO LEGISLATIVO 

 

Primeiramente, há que se destacar como funciona o sistema de federação adotado 

pelos Estados Unidos. Visto que a Constituição garante uma certa liberdade aos estados da 

federação para que elaborem suas respectivas constituições estaduais por conta de sua 

competência residual, uma vez que apenas as competências legislativa e administrativa 

federais são delimitadas pela Constituição
8
. Assim, é possível encontrar legislações estaduais 

completamente diferentes dentro dos EUA, bem como os processos legislativos.  

Conforme já apontado, a legislação da Califórnia em muito colaborou para a 

elaboração das legislações de outros estados no que concerne à legalização da maconha 

medicinal. Porém, as primeiras experiências relacionadas à legalização do uso recreativo 

ocorreram nos estados do Colorado e de Washington. Observa-se que foram adotadas 

posturas completamente contrárias ao governo federal, que ainda insiste numa posição 

extremamente proibicionista, a exemplo da já analisada CSA.  

Já constava, no artigo XVIII da constituição local, a Section 14 – Medical use of 

marijuana for persons suffering from debilitating medical condition
9
, que legalizava a 

maconha medicinal, e, para além disso, o tema também havia sido abordado na seção 43.3 do 

Colorado Revised Code – CRC
10

, que estabeleceu normas precisas sobre o tema. 

Visto que já haviam normas no sentido de legalização da cannabis, é possível dizer 

que, entre erros e acertos, o Estado dispunha de experiência quanto à determinação da 

legislação, bem como na adoção de políticas públicas pertinentes. Diante disso, não é muito 

surpreendente que a Amendent 64 tenha sido aprovada pela população, em plebiscito, com 

                                                

8 “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are 
reserved to the states respectively, or to the people.” Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela 

Constituição, nem proibidos pela mesma aos Estados, são reservados aos Estados, respectivamente, ou ao povo. 

(tradução nossa). TENTH AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 1798) 
9 “A patient may engage in the medical use of marijuana, with no more marijuana than is medically necessary to 

address a debilitating medical condition. A patient's medical use of marijuana, within the following limits, is 

lawful” Colorado Constitution - Art. XVIII - Section 14 Of The Colorado State Constitution – Medical Use Of 

Marijuana For Persons Suffering From Debilitating Medical Conditions (COLORADO, 2000). 
10  O Colorado Revised Code - Article 43.3 - Medical Marijuana traz determinações sobre o que pode ser 

entendido acerca das expressões adotadas na legislação, fechando o cerco interpretativo, de maneira a evitar 

interpretações diferenciadas. (COLORADO, 2016). 
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52,3% dos votos (BALLOTPEDIA, 2012). Marin aponta, em seu estudo, a importância do 

apoio popular para a aprovação da emenda: 

O que poderia passar-se apenas por um detalhe formal na aprovação destas 

leis, que, sem prejuízo nenhum, poderiam ter sido aprovadas também pelas 
assembleias legislativas, na verdade se configura num grande argumento 

político destes estados quando questionados pelos outros entes da federação, 

pois os governos estaduais, ao adotar a legalização da canábis, estariam 
apenas respeitando a vontade popular. Há aqui a necessidade de ressaltar que 

outros Estados da federação tiveram projetos de leis do mesmo tipo que não 

obtiveram sucesso nas urnas, como foi o caso da Proposition 19 do Estado 
da Califórnia, em que 53,5% dos eleitores votaram pelo “não” à legalização 

de canábis recreativa em 2010. (MARIN, 2016, p. 59) 

 

Tendo a emenda sido aprovada, os usuários, maiores de 21 anos, tiveram permissão 

para adquirir uma determinada quantidade de maconha para uso recreativo em lojas com essa 

finalidade específica
11

, sendo tal quantidade menor para aqueles que não residem no estado do 

Colorado. O consumo passou a ter permissão parecida com a do álcool, com o uso em público 

ainda sendo proibido. 

Quanto à questão tributária, o uso recreativo diferencia-se do medicinal, pois sobre o 

primeiro incide um imposto estadual extra de 15% sobre seu valor
12

, tendo em vista a questão 

de saúde pública e a ideia de reduzir o consumo de drogas. Nesse ponto, a tributação fora o 

que chamou a atenção na proposta da emenda, uma vez que a promessa do governo era de 

grande arrecadação com essa taxação, e o redirecionamento dessa receita para investimentos 

em educação
13

.  

Em se tratando da participação popular, já foi apontada que a Amendent 64 teve sua 

aprovação através de plebiscito de forma que, fora manifestações políticas, as Instituições 

internas do Estado não se opuseram ao funcionamento do ato normativo. Isso porque a 

                                                

11 “In the interest of the efficient use of law enforcement resources, enhancing revenue for public purposes, and 

individual freedom, the people of the state of Colorado find and declare that the use of marijuana should be legal 

for persons twenty-one years of age or older and taxed in a manner similar to alcohol”. Art. XVIII - Section 16 

Of The Colorado State Constitution (COLORADO, 2012). 
12 “there is levied and shall be collected, in addition to the sales tax imposed pursuant to part 1 of article 26 of 
this title 39 and part 2 of this article 28.8, a tax on the first sale or transfer of unprocessed retail marijuana by a 

retail marijuana cultivation facility, at a rate of fifteen percent of the average market rate of the unprocessed 

retail marijuana if the transaction is between affiliated retail marijuana business licensees.” GENERAL 

ASSEMBLY OF THE STATE OF COLORADO - SENATE BILL 18-259  
13 sobre a destinação dessa verba oriunda da taxação, destaca-se observação de Lucas Marin: “Neste ponto 

estabelece-se conjuntamente o tributo e sua alocação nos gastos públicos numa área estrategicamente sensível e 

não passível se ser criticada: a educação pública. Essa opção legislativa, se analisada friamente, não tem tanto 

impacto no orçamento anual de um Estado norte-americano52. Porém, seu real objetivo seria servir como uma 

justificativa moral à legalização, no sentido que a arrecadação de um mercado antes totalmente ilegal 

beneficiaria toda a comunidade como um todo, e não se constituiria somente em um superavit ao erário.” 

(MARIN, 2016 pp. 64-65) 
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aprovação por plebiscito garante a validação social das políticas públicas adotadas pelo 

Colorado, já experiente após as medidas adotadas para controle e fiscalização do cannabis 

medicinal.  

Ainda que tenha sido aprovada, todavia, destaca-se a questão da validade dessa 

norma perante o ordenamento jurídico norte-americano. Acerca das competências 

estabelecidas pela constituição federal, conforme abordado no início do capítulo, os estados 

possuem competência residual. Entretanto, a competência do controle de substâncias é 

concorrente, de maneira que as normas estaduais devem coexistir com as federais que, como 

já vimos, é restritiva quanto à legalização e consumo de cannabis (bem como de outras 

drogas). Dessa maneira, faz-se necessário uma adaptação dos estados no sentido de promover 

uma sólida política de legalização e administração da mesma.  

Por fim, há que se ressaltar que, mesmo tendo sido aprovada pela maioria da 

população, a Amendent 64 não foi adotada unanimemente pelo Estado, visto que o texto da 

emenda permitiu que os municípios optassem pela implementação do sistema de legalização 

do uso recreativo.  

 

 

3.2 REGULAMENTAÇÃO 

 

Analisando a estrutura do plebiscito, é possível identificar a divisão da ementa 

através de critérios como faixa etária cujo uso é permitido, termos de produção e tributação, 

entre outros. Assim, o texto do que viria a se tornar a emenda seguinte segue numa estrutura 

dividida em sete partes: (1) Motivos e fundamentação, (2) Definições, (3) Uso pessoal de 

Cannabis, (4) Operações legais de estabelecimentos ligados à Cannabis, (5) Regulamentação 

da Cannabis, (6) Empregados, trânsito, menores de idade e controle de propriedade, (7) 

Medidas sobre Cannabis Medicinal não afetadas, (8) Aplicabilidade das normas da emenda e 

(9) Vigência temporal. 

O primeiro tópico, referente aos motivos e à fundamentação, aponta motivos de 

ordem política para a aprovação da emenda, dentre os quais destaca-se a arrecadação 

tributária. Além disso, também atenta à questão da saúde pública, com a determinação de 

idade e taxação para a compra e consumo da cannabis, em termos parecidos com o da 

regulamentação dada ao uso de álcool. Assim, busca-se mesclar os interesses da população, 
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no exercício de sua liberdade individual, bem como do governo em garantir que tal utilização 

seja feita de maneira segura, preservando a saúde dos usuários.  

A segunda parte tem como objetivo facilitar o entendimento e evitar equívocos de 

interpretação, pretendendo facilitar a regulamentação. Destaca-se a definição dos chamados 

“estabelecimentos canábicos”, que visa delimitar as atividades de produção, manufatura e 

venda, indicando que a normatização para cada um desses casos será diferenciada. 

O terceiro ponto trata do uso pessoal da cannabis, com a determinação de quais 

atividades não configuram ato ilícito, ou seja, de quais práticas são permitidas de acordo com 

a legislação a ser implementada.  

Em consonância com a subseção anterior, a quarta parte determina a licitude de atos 

dos estabelecimentos ligados a cannabis, devendo estes serem licenciados para o exercício de 

atividade específica. 

A quinta parte da emenda é a que merece maior destaque, visto que trata da 

regulamentação da substância propriamente dita, de forma que se mostra como o núcleo da 

emenda. Além disso, estabelece uma disposição transitória na qual o Departament of 

Revenue
14

 deveria fazer as regulamentações necessárias para a implementação da emenda, a 

exemplo dos procedimentos referentes à licença, restrições relacionadas ás políticas públicas 

de saúde e segurança, rotulagem de produtos, penalidades, entre outras. 

Um ponto desta subseção que merece destaque trata da vedação aos estabelecimentos 

canábicos que mantenham registros para além dos dados constantes na carteira de identidade, 

necessários para a aquisição. Dessa maneira, pretende-se evitar que seja dado aos 

consumidores de cannabis um tratamento diferenciado, ou, em outra hipótese, que seja criado 

um arquivo (seja privado ou governamental) dos usuários. 

Outro item que merece destaque é a permissão conferida aos municípios, condados e 

distritos para que permitam ou não o funcionamento de estabelecimentos canábicos no 

território, sendo esta feita de maneira regulamentada. Além disso, também foi conferida 

autonomia para que sejam estabelecidos requisitos complementares à expedição de licenças, o 

que pode ser entendido como uma manobra legislativa para que houvesse uma menor 

oposição à emenda em localidades conservadoras, já que estas poderiam optar por não aplicar 

a emenda.  

                                                

14 Um dos principais Departamento do governo do Estado do Colorado, responsável pela regulamentação e 

fiscalização de diversas áreas, como álcool e tabaco, veículos, arrecadação, receita, jogos de azar e, agora, 

cannabis, entre outras atribuições (COLORADO, 2018). 
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A sexta parte, em oposição à terceira e à quarta, tratam das limitações ao uso pessoal 

e às atividades comerciais, demonstrando a preocupação e responsabilidade do legislador em 

afirmar que a legalização não afetaria a parte da população que era a ela contrária.  

Pulando para as últimas subsecções, passa-se a tratar da autoexecutabilidade da 

emenda garantida desde a sua vigência, com a aprovação do governo colorado, na medida em 

que também seria superior a outros atos normativos, estaduais ou municipais.  

Mais uma vez, ressalta-se que a lei do Colorado rompe com o entendimento federal 

defendido pela CSA e pela Suprema Corte no caso conhecido como Gonzales vs. Raich
15

, que 

diversamente de outras jurisprudências, declarou a validade da proibição da maconha em 

todas as ocasiões.  

 

4 ESTUDO COMPARADO: BRASIL 

 

Após a leitura sobre o pioneirismo do Colorado na liberação da maconha recreativa, 

passa-se a analisar o cenário jurídico-político brasileiro que ainda hoje impossibilitou a 

aprovação de quaisquer projetos que abordassem a temática. 

 

4.1 OBSTÁCULOS LEGISLATIVOS 

 

Para isso, é essencial traçarmos um breve histórico sobre as dificuldades impostas 

pela legislação brasileira e internacional à mudança de orientação necessária para que se 

caminhe da despenalização à legalização do uso da cannabis recreativa. 

 

4.1.1 HISTÓRICO DO CONTROLE DE DROGAS NO BRASIL 

 

Por ser um dos principais signatários das Convenções das Nações Unidas, o Brasil 

incorpora hoje, de forma normativa, os ideais defendidos por ela no que tange à temática de 

                                                

15 Dois pacientes de maconha medicinal, Angel McClary Raich e Diane Monson, apresentaram uma queixa 

afirmando que o Procurador Geral dos Estados Unidos John Ashcroft e o ex-administrador da DEA Asa 

Hutchinson estavam excedendo a sua autoridade ao fazer campanhas em prol da confiscação de maconha 

medicinal, prendendo, processando e perseguindo pacientes e cuidadores e tomando outras ações civis ou 

administrativas contra eles. O ponto a que se chega é que a decisão da Suprema Corte, nesse caso, pode ser 

usada pelas agências de repressão ao uso de drogas para amparar ações contra os centros de cultivo de maconha 

medicinal, os pacientes e seus cuidadores. Tradução livre. (PROCON.ORG, 2009) 
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drogas como o comprometimento ao combate ao tráfico e programas políticos de incentivo à 

redução de consumo. Dito isso, já se deduz que a legislação nacional, bem como as 

instituições jurídicas pátrias, em suas diferentes instâncias, segue o modelo de punitivismo 

norte-americano em detrimento do prevencionismo adotado hoje por muitos países europeus. 

O que não se pode ignorar, todavia, é que tal posicionamento reflete ao histórico conservador 

de um ordenamento jurídico fortemente influenciado pelos marcos legislativos internacionais 

sobre a questão.  

Diante da promulgação da Convenção de Haia (1912) no Brasil, editou-se o Decreto 

4.294/21, tornando-se a primeira legislação a fazer referência às substâncias entorpecentes, 

impondo pena de prisão para a venda de tais substâncias sem autorização específica
16

. Anos 

depois, o Decreto 20.930/32 determinaria quais substâncias estariam no rol do que seriam 

entendidos como substâncias entorpecentes, como a cocaína, derivados do ópio e a própria 

cannabis
17

; além disso, o decreto também penalizava a posse com ausência de receita médica, 

bem como em quantidade superior àquela permitida por lei.  

Ainda em 1932, editou-se a CLP – Consolidação Das Leis Penais que, apensar de 

não criminalizar o uso, definia a posse como crime
18

. Nessa legislação se observa o viés 

sanitarista e a preocupação com questão da saúde pública, visto que previa a internação do 

infrator toxicômano, assim declarado por meio de laudo médico, que teria a pena substituída 

pela internação em estabelecimento hospitalar para fins de tratamento (art. 159 § 12). 

Já em 1938, após a “2ª Convenção de Genebra de 1936”, quando o país já se 

encontrava sob o regime autoritário do Estado Novo, o Decreto-lei 891/38, conhecido como 

                                                

16  “Art. 1º Vender, expôr á venda ou ministrar substancias venenosas, sem legitima autorização e sem as 

formalidades prescriptas nos regulamentos sanitarios: Pena: multa de 500$ a 1:000$000. Paragrapho unico. Si a 

substancia venenosa tiver qualidade entorpecente, como o opio e seus derivados; cocaina e seus derivados: Pena: 

prisão cellular por um a quatro annos”, em sua redação original (BRASIL, 1921) 
17 “Art. 1º São consideradas substâncias tóxicas de natureza analgésica ou entorpecente, para os efeitos deste 

decreto e mais leis aplicaveis, as seguintes substâncias e seus sais, congêneres, compostos e derivados, inclusive 

especialidades farmacêuticas correlatas: I - O ópio bruto e medicinal; II - A morfina; III - A diacetilmorfina 

ou heroína; IV - A benzoilmorfina; V - A dilandide; VI - A dicodide; VII - A eucodal.;  VIII - As folhas de coca; 
IX - A cocaina bruta; X - A cocaína; XI - A ecgonina; XII - A "canabis indica"”, em redação original, grifos 

meus. (BRASIL, 1932a) 
18 “Art. 159 -Vender, ministrar, dar, trocar, ceder, ou, de qualquer modo, proporcionar substancias entorpecentes; 

propôr-se a qualquer desses actos sem as formalidades prescriptas pelo Departamento Nacional de Saude 

Publica, induzir ou instigar por actos ou por palavras o uso de qualquer dessas substancias: § 1º - Quem fôr 

encontrado tendo comsigo, em sua casa, ou sob sua guarda, qualquer substancia toxica, de natureza analgesica 

ou entorpecente, seus saes, congeneres, compostos e derivados, inclusive especialidades' farmacêuticas 

correlatas, como taes consideradas pelo Departamento Nacional de Saude Publica, em dóse superior á 

therapeutica determinada pelo mesmo Departamento, e sem expressa prescripção medica ou de cirurgião 

dentista, ou quem, de qualquer forma concorrer para disseminação ou alimentação do uso de alguma dessas 

substancias:” (BRASIL, 1932b) 
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Lei de Fiscalização de Entorpecentes, determinou restrições à produção e ao tráfico e 

estipulou regras para internação e interdição civil de toxicômanos. O grande destaque dessa 

legislação se dá pela criminalização do uso de entorpecentes, de acordo com disposição do 

art. 33, bem como listou as substâncias objeto de controle e fiscalização por parte da 

legislação antidrogas.  

O Código Penal de 1940 merece uma análise um pouco mais atenciosa, pois marcou 

o retorno à codificação das leis penais. Nesse momento, adotou-se o que se chama de normas 

penais em branco
19

, de maneira que se permite, através de termos genéricos nos núcleos de 

tipo, uma interpretação mais ampla da legislação, podendo o intérprete encaixar as mais 

diversas condutas dentro de uma mesma norma.  

A próxima alteração significativa veio apenas no ano de 1966, já durante o regime 

militar. Influenciada pela ratificação da Convenção Única de Entorpecentes (1961), editaram-

se a Lei n. 4.451/66, que incluiu o plantio de espécies produtivas de entorpecentes no rol dos 

crimes, e o Decreto-lei n. 159/67, que estendeu a proibição legal às anfetaminas e 

alucinógenos.  

Logo em seguida, com a promulgação do AI-5, foi editado o Decreto-lei 385/68, que 

refletiu o viés autoritário e repressivo que caracterizava o momento no qual o país se 

encontrava. A legislação passou a equiparar o usuário de drogas com o traficante, 

estabelecendo penas severas, com vistas a ampliação do controle de drogas (bem como o 

controle social) 

Logo em seguida, editou-se a Lei n. 5.726/71, que alterou novamente o artigo 281 do 

Código Penal, dando à matéria uma disciplina mais ampla. Segundo Boiteux:  

Na realidade o que mudou foi a previsão de medida de segurança para a 
“recuperação do infrator viciado”, mediante a determinação judicial de 

internação para tratamento psiquiátrico (art. 9º e 10), podendo ser atenuada a 

pena em caso de diminuição de capacidade de entendimento. Caso houvesse 

a “recuperação completa”, poderia ser declarada a extinção da punibilidade. 
Desta forma, o viciado não mais era punido como traficante. A lógica da 

legislação de entorpecentes impunha a colaboração de todos no combate ao 

tráfico e ao uso de entorpecentes, e os diretores de colégios eram obrigados a 
delatarem alunos suspeitos de uso de drogas (art. 7º § único).  

A Lei 5.276/71 previa um procedimento sumário e alterava as regras para 

expulsão de estrangeiros, e situava o tráfico e uso de drogas ao lado dos 

                                                

19 Na definição dada por Almério Vieira De Carvalho Júnior: “As normas penais em branco são lex imperfectas 

(Binding), pois determinam integralmente somente a sanção, sendo que o preceito, descrito de modo impreciso, 

remete-se a outra disposição legal para a sua complementação (a maioria das normas penais são completas e 

determinam o preceito e sua sanção – penas e medidas de segurança, que não podem ser incluídas aqui).”.  

(CARVALHO JÚNIOR, 2012) 
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crimes contra a segurança nacional, com hipóteses de investigação sumária 

no prazo de cinco dias, o que reforça a correlação entre usuários de drogas e 

opositores ao regime, ambos considerados os inimigos internos, na 
concepção da ideologia de segurança nacional. (BOITEUX, 2006, p. 146) 

 

No final da década de 70, com o fim do regime militar e em meio a abertura política, 

foi editada a Lei de Tóxicos (Lei n. 6.368/76), que, através da revogação do art. 281 do 

código penal, juntou toda a legislação de drogas em apenas um dispositivo de legislação 

especial. Seus pressupostos são a adequação das normas brasileiras aos tratados internacionais 

e o combate ao uso e tráfico de drogas.    

Assim, a lei busca a prevenção através de medidas penais, coma imposição de 

sanções ao tráfico e ao uso indevido das substancias psicotrópicas. Entretanto, como é 

possível esperar de uma legislação adequada ao modelo proibicionista adotados pelos tratados 

internacionais, ela se mostra com características predominantemente repressivas, a exemplo 

do sistema processual previsto para conferir celeridade ao procedimento, de maneira a limitar 

as garantias.  

Manteve-se a opção pela sanção principal de pena privativa de liberdade, na forma 

da prisão, inclusive para o usuário, além de terem sido aumentadas as penas para o delito de 

tráfico. Em se tratando da parte de crimes, alargou-se ainda mais o alcance da norma, com 

ampliação dos núcleos de tipo para a configuração dos crimes. Também houve a previsão de 

consumação do delito através dos atos preparatórios, com vistas a aumentar a repressão.  

Ainda cabe citar outras legislações editadas nesse período, a exemplo da Lei n. 

6.416/77, que criou os três regimes penitenciários atuais, e a suspensão condicional da pena 

não superior a dois anos. Também cabe mencionar a Reforma Penal de 1984, que alterou o 

Código Penal de 1940 e editou a Lei de Execuções Penais (7.210/84), que regula de forma 

racionalizada a execução das sanções impostas de modo a assegurar os direitos e garantias 

constitucionais dos apenados.  

A Constituição de 1988 trouxe a ampliação de direitos e garantias fundamentais do 

cidadão, ficando reconhecida como a “Constituição Democrática”. Entretanto, o mesmo texto 

constitucional que prevê diversas garantias também criou o conceito de crime hediondo, com 

a imposição de penas severas aos tipos penais inclusos nessa categoria.  

Sob uma onda de edição de novas leis penais, marcadas pela criminalização e 

redução ainda maior de garantias, com o aumento das penas, foi editada a Lei dos Crimes 

Hediondos de 1990 (Lei n. 8.072/90). Em sua redação, incluiu o tráfico ilícito de 

entorpecentes entre os crimes mais graves, o que traria consequências ainda mais severas aos 
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que cometessem esse delito. Dentre as previsões da lei, destaca-se que, a partir deste 

momento, os suspeitos pela prática do tráfico seriam obrigatoriamente presos cautelarmente, 

sem que fosse possível a concessão de fiança, liberdade provisória e progressão de regime 

prisional. 

A edição da Lei n. 9.095/95 veio, em contrapartida ao momento marcado por uma 

postura repressiva, marcar o início de um movimento despenalizador da política criminal. A 

referida lei cria os Juizados Especiais Criminais, estabelecendo um novo procedimento a ser 

adotado para crimes que tenham penas igual ou inferior a um ano
20

, procedimento esse que 

conferia maior celeridade ao processo, além de permitir uma maior participação da vítima
21

, 

através da presença em audiências de conciliação.  

 

Ainda na década de 90, foi editada a da Lei n. 9.714/98, que, mediante alteração na 

redação do art. 44 do Código Penal, prevendo novas possibilidades de substituição de pena 

por medidas alternativas diversas da prisão para os crimes praticados sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, com pena até quatro anos, e para os delitos culposos. Além disso, também 

aumentou o rol de penas alternativas a ser adotado
22

, o que gerou uma expectativa de efetiva 

mudança no sistema penal, buscando torná-lo mais humanista, evitando a prisão 

desnecessária, além de contribuir para a manutenção do sistema carcerário.  

Sobre os reflexos da edição dessa lei no sistema brasileiro, leciona Boiteux: 

A limitação do alcance da Lei n. 9.714/98 marcou o reforço da divisão do 

sistema penal brasileiro em dois subsistemas distintos e excludentes: o 

clássico, que impõe rigorosas penas de prisão como regra geral, inspirado 
pelo movimento de “lei e ordem”, englobando os delitos de maior incidência 

oficial, cujos autores devem ser excluídos do convívio social, e encarcerados 

pelo maior tempo possível; e o alternativo, que propõe medidas alternativas 
restritivas de direitos, e mantem o infrator no convívio familiar e 

                                                

20 “Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a 

conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo; Art. 61. Consideram-

se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a 

que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento 
especial”, em sua redação original (BRASIL, 1995). 
21 Nesse sentido, Boiteux afirma: “Assim, enquanto o início da década de 90 ficou marcado pelo discurso de “lei 

e ordem”, o ano de 1995 inaugurou o que seria, aparentemente, um “novo modelo de Justiça Penal”, atento à 

moderna criminologia. A edição da referida lei, foi um marco dessa etapa, ao estabelecer nova disciplina 

jurídico-processual para os crimes apenados em até um ano, incluindo contravenções, que passaram para a 

competência dos recém-criados JEC’s, com um procedimento mais rápido, ampliado o papel da vítima, por meio 

da conciliação”. (BOITEUX, 2006, p. 158). 
22 “Art. 1º Os arts. 43, (...) do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com as 

seguintes alterações: "Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I – prestação pecuniária; II – perda de bens e 

valores; III – (VETADO); IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V – interdição 

temporária de direitos; VI – limitação de fim de semana.". (BRASIL, 1998) 
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profissional, aplicável a delitos considerados de pequeno ou médio potencial 

ofensivo, que são poupados da experiência prisional. (BOITEUX, 2006, p. 

162) 

 

No final da década de 90, portanto, pode-se reconhecer o aumento da postura 

repressiva do ordenamento jurídico-penal brasileiro, haja vista, ainda que houvesse sido 

despenalizado o uso de entorpecentes, o surgimento da classificação do tráfico e condutas 

afins como crime graves ou hediondos sem que se identifique critério lógico que possibilite, 

por exemplo, a diferenciação entre eles a partir de critérios pouco lógicos.  

Em 2002 foi editada a nova legislação de tóxicos (Lei n. 10.409/02), que tinha como 

objetivo substituir a lei anterior. Entretanto, a lei teve um capítulo inteiramente vetado pelo 

Presidente da República
23

, o que levou também ao veto do artigo que revogava a Lei n. 

6.368/76, que passou a vigorar com disposições que não fossem incompatíveis com a nova 

legislação.  

O capítulo revogado tratava dos crimes e das penas, e as razões do veto podem ser 

resumidas em uma lacuna deixada pelo legislador quanto do limite para quantificação da 

sanção a ser aplicada, pois, apesar de o projeto apresentado ao Congresso ter visto com bons 

olhos a proposta de adotar apenas medidas alternativas quando se tratar do delito de uso, a 

linguagem usada mostrou-se indefinida, permitindo a atuação discricionária do juiz.  

 

4.1.2 A NOVA LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) 

 

A legislação mais atual sobre drogas se configura na forma da Lei n. 11.343/06, que 

traz diretrizes para políticas públicas sobre drogas e especifica o tratamento penal dado ao uso 

e tráfico dessas substâncias. Pela leitura das disposições legais, é possível inferir que se 

caminha para uma moderação do modelo proibicionista, num aperfeiçoamento das 

proposições da lei anterior. Pode-se exemplificar esse progresso com as disposições do art. 4º, 

que trata dos princípios norteadores do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 

SISNAD, apresentando um viés mais garantista, bem como com a determinação de políticas 

públicas de reinserção social.  

                                                

23 Nas razões do veto, o Ministério da Justiça se manifestou da seguinte maneira: “O projeto, lamentavelmente, 

deixou de fixar normas precisas quanto a limites e condições das penas cominadas. Diferentemente do que 

ocorre nos casos de conversão de penas restritivas de liberdade em restritivas de direitos e vice-versa, o projeto 

não contém limites temporais expressos que atendam aos princípios constitucionais. Em matéria tão sensível, 

não se deve presumir a prudência das instituições, pois a indeterminação da lei penal pode ser a porta pela qual 

se introduzem formas variadas e cruéis de criminalidade legalizada”. (BRASIL, 2002) 
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O ponto mais polêmico em relação a essa lei é a questão da constitucionalidade do 

art. 28
24

, que gira em torno da descriminalização das condutas descritas no tipo penal. Há uma 

grande divergência doutrinária nesse sentido
25

, de acordo com entendimento de Gonçalves 

(2013, p. 144 apud Greco Filho, 2011, p. 150). Entretanto, o autor entende que a conduta 

continua criminalizada, visto que, ainda que não haja previsão de pena de prisão para o delito, 

o usuário ou portador ainda está sujeito à apresentação no Juizado Especial Criminal.  

Sobre essa discussão, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

reconhecer a despenalização pela leitura do art. 28, conforme decisão do Ministro Sepúlveda 

Pertence de 2007:  

 

EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 

- nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que 
se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está 

diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária 

superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para 
determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da 

privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções 

constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, 
XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de 

um pressuposto desapreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria 

levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas 

em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. 
(L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão 

"reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", 

especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa 
em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, 

                                                

24 “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 

penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa 

de comparecimento a programa ou curso educativo. § 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu 

consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância 

ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. § 2o Para determinar se a droga destinava-se a 

consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em 

que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do 

agente”. (BRASIL, 2006). 
25 Quanto as divergências mencionadas, Gabriella Gonçalves parafraseia Greco: “O próprio autor, no entanto, 
afirma que há divergências doutrinárias nesse sentido: Luiz Flávio Gomes defende que houve descriminalização 

e despenalização, partindo do pressuposto de que o conceito de crime está na Lei de Introdução ao Código Penal 

e se limita a infrações cujas sanções comportem pena de prisão; José João Leal define o art. 28 como uma 

infração penal inominada (que não é crime nem contravenção), em que o legislador optou por uma espécie de 

descriminalização branca ao retirar o usuário do controle denatureza estritamente penal; Guilherme de Souza 

Nucci reconhece a existência de uma desprisionalização, não de despenalização; Isaac Sabbá diz que o legislador 

preferiu não enfrentar abertamente o problema político-criminal da descriminalização, que não existiu, mas 

acabou realizando a despenalização; Sérgio Ricardo de Souza denomina de despenalização moderada, já que 

evita estigmatizar os usuários com imposição da prisão; Alexandre Bizzoto, Andreia de Brito Rodrigues e 

Amaury Silva também defenderiam a Despenalização. (GRECO FILHO, 2011, p.150)”. (GONÇALVES, 2013, 

p. 44) 
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art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de 45 

infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes 

de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de 
aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 

1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e 

seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 

"despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas 
privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a 

L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. 

Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de 
mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso 

extraordinário julgado prejudicado. (BRASIL, 2007)  

 

Esse entendimento ainda é corroborado atualmente pelo STF, na forma das anotações 

para o voto do Min. Luís Roberto Barroso (BRASIL, 2015). Em seu voto, o Ministro assevera 

que os impactos trazidos pela política atual de drogas são, em sua análise, mais maléficos do 

que benéficos. Além disso, aponta que a criminalização do usuário traz maiores custos para o 

Estado, bem como tem ligação direta com a superlotação do sistema carcerário. Para tanto, 

fundamenta seu voto pela inconstitucionalidade do artigo 28 e de seu parágrafo primeiro pela 

violação de diversos princípios constitucionais, destacando a necessidade de elaboração de 

critérios objetivos para diferenciar o porte para consumo pessoal de tráfico.  

Em se tratando dos princípios constitucionais, a lei de drogas também é criticada 

pelo descumprimento do princípio da proporcionalidade, principalmente em razão da redação 

do art. 33
26

, o qual criminaliza diversas condutas. Em se tratando do princípio da 

proporcionalidade, Boiteux (2009, p. 32) o define como “um princípio geral do direito que 

proíbe que o indivíduo sofra ônus desnecessários quando se comporte de forma inadequada 

em face da norma jurídica”. Dessa forma, tem-se que a função desse princípio, no âmbito do 

Direito Penal, é de regular a resposta estatal sobre o indivíduo que tenha (ou não) cometido 

um ato ilícito.  

                                                

26 “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - 

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à 

venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto 

químico destinado à preparação de drogas; II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a 

preparação de drogas; III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 

administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.” 

(BRASIL, 2006). 
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Ao se tratar da violação de princípios constitucionais, também cabe citar os 

princípios da autonomia e da privacidade, no que concerne ao uso de drogas. Ambos os 

princípios têm como finalidade a garantia de uma esfera de intimidade a qual nem mesmo o 

Estado pode interferir; esfera essa que é constituída de atos que, geralmente, não produzem 

efeitos no mundo jurídico, por estarem ligados intrinsicamente a ações de âmbito individual 

que possuem efeitos que atingem apenas o indivíduo que as praticou.  

A lei de drogas ainda mantém o costume da utilização de normas penais em branco, 

que requerem, para sua aplicação completa, a utilização de outras normas. Esse formato 

flexibiliza o princípio da legalidade, proliferando formas de abertura da tipicidade, o que, por 

sua vez, culmina na conferência de grade poder aos órgãos aplicadores da lei, sejam os juízes 

de um processo ou a polícia no seu dever de manter a ordem. Isso também repercute quanto 

da aplicação da pena, visto que é possível encaixar a conduta em tipos penais diversos.  

Em resumo, pode-se afirmar que a Lei nº 11.343/06 trouxe diversos avanços na 

questão da liberalização e das políticas de prevenção, porém manteve resquícios do sistema 

repressivo, principalmente no que se trata da amplitude da norma, que permite abarcar um 

número maior de indivíduos nos delitos. 

 

4.2 POSSIBILIDADE DE LEGALIZAÇÃO? 

 

A partir da análise apresentada no capítulo 2, questiona-se como a experiência da 

legalização da maconha medicinal no estado do Colorado pode contribuir para o 

aperfeiçoamento da política de drogas brasileira, principalmente no que se se refere a 

regulamentação do uso da cannabis.   

Em um primeiro momento, há que se ressaltar a dificuldade imposta pela diferença 

entre a dimensão territorial e populacional entre ambos. Além disso, a forma de organização é 

um fator impeditivo da adoção de muitas medidas que permitiram a legalização no estado 

norte americano. Enquanto o Colorado é uma unidade estadual que tem certa autonomia de 

competência para a regulamentação de diversos assuntos (ainda que a política de controle de 

substancias esteja em concorrência com o governo federal), o Brasil dispõe de uma política de 

drogas unificada em âmbito nacional, o que tem um peso maior quando se trata de medidas de 

fiscalização.  

Além disso, o fator social é outro componente de peso quanto da realização de 

políticas públicas, visto a realidade histórica de um modelo marcado pela forte repressão, com 
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adoção de medidas autoritárias que reforçam a desigualdade presente no país. Outros 

indicadores que podem ser mencionados como determinantes do modelo adotado no país são 

os indicadores de educação e saúde, que refletem no perfil dos usuários; o funcionamento dos 

sistemas legislativo e judiciário nacional, que tem influência direta na elaboração e adequação 

da legislação, bem como na sua aplicabilidade; e, por fim, o cenário político no qual o país se 

insere, tanto em nível nacional quanto internacional. 

A partir disso, cabe mencionar que lei de drogas em vigor no Brasil atualmente é 

alvo de muitas críticas. Podemos remeter ao ponto anterior, no qual foram apresentados 

questionamentos sobre a forma dada à legislação, com destaque para a utilização de normas 

penais em branco e termos genéricos, a criminalização de condutas auto lesivas (configuradas 

no uso de drogas) e a ruptura do devido processo legal em nome da aceleração dos 

procedimentos. 

A Lei n. 11.343/06 preza pela manutenção do sistema proibicionista, ainda que tenha 

apresentado certos avanços em relação à despenalização, entretanto, essa abertura foi muito 

restrita, de maneira que, principalmente quanto à questão do tráfico, a política de drogas ainda 

se mostra estagnada á ideia de reprimir para combater, estabelecendo penas cada vez maiores. 

Os impactos também atingem, para além daqueles envolvidos nas atividades criminalizadas, o 

âmbito da segurança pública, visto que, por conta da desorganização do Estado em busca do 

ideal da abstinência, o que se vê atualmente é uma guerra de proporções exacerbadas, com o 

aumento de confrontos armados e do número de mortes em razão destes.  

Em meio a essa conjuntura, a problemática da cannabis se destaca pela grande 

controvérsia a respeito do seu uso, uma vez que, no Brasil, é vista como a responsável pelo 

grande número de condenações relacionadas ao tráfico.  Um dos maiores questionamentos 

sobre esse tema reside na legalização da maconha, visto que, em comparação com o álcool e o 

cigarro (substâncias legalizadas que também resultam em dependência), a maconha é a que se 

apresenta com menor potencial lesivo, visto que sua menor taxa de dependência e a 

possibilidade de ser utilizada em tratamentos terapêuticos. 

Cabe, nesse ponto, fazer uma diferenciação entre os conceitos a serem apresentados a 

seguir. Por vezes, confunde-se a descriminalização com a despenalização, e ambas com a 

legalização. Em uma breve explanação do Min. Barroso: “Descriminalizar significa deixar de 

tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com 

outras medidas. (...) Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível 

de qualquer sanção, mesmo que administrativa”. 
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Considerando a despenalização como o sistema que está em vigor na legislação 

brasileira, em termos de avanço, apenas as outras duas alternativas poderiam ser adotadas no 

Brasil com relação à cannabis: a descriminalização ou a legalização.  

A descriminalização traz uma hipótese na qual não existe crime se o agente realiza 

atos de cultivo e posse quando para o consumo pessoal em determinadas quantidades. No 

entanto, se a descriminalização pode ser considerada uma solução ao retirar do âmbito penal 

uma conduta que pode ser considerada autolesão, ao mesmo tempo cria uma contradição, 

pois, mesmo que o uso próprio fosse descriminalizado, a aquisição da droga, se feita através 

do tráfico, contribui para a prática de um delito. Isso, por sua vez, insere o usuário, cujo ato de 

consumo não configura crime, em uma realidade criminosa, motivo pela qual não se apresenta 

como uma opção a ser adotada no sistema brasileiro, visto que a dificuldade nacional reside 

no combate ao poderio do tráfico. 

Assim, levando em consideração o panorama brasileiro, a melhor opção seria pela 

legalização da cannabis, de maneira que o consumo esteja sujeito a regulações e 

procedimentos específicos, numa espécie do que Boiteux (2006, p. 91 e 94) denomina de 

legalização controlada, que, ao mesmo tempo que confere ao usuário o direito de consumir a 

cannabis, condiciona o mesmo à subordinação às normas do Estado. Assim, apesar de 

reconhecer que a maconha apresenta riscos à saúde pública, entende-se que estes podem ser 

minimizados através de regulamentação precisa, vista a impossibilidade de eliminação do uso.  

Entretanto os danos sociais causados pelo modelo proibicionista são muito extensos, 

sendo essencial que se reformule a política criminal de drogas adotada pelo Brasil para que a 

legalização surta os efeitos esperados. Somente após essa reformulação seria possível a 

legalização, destacando-se que esta deve ser adotada como uma medida a longo prazo 

conforme forem se apagando os resquícios do sistema repressivo, adaptando-se à realidade 

nacional. Acerca dos benefícios que da legalização da cannabis, Gonçalves aponta: 

 

São várias as vantagens dessa proposta: fim do paradoxo em que o usuário 
tem direito de usar a droga, mas acaba alimentando o tráfico; separação do 

usuário da cannabis do mercado ilícito e do contato com drogas pesadas; fim 

da estigmatização do uso da maconha, permitindo a qualificação dos 

trabalhos preventivos; em razão da grande quantidade de pessoas presas por 
crimes relacionados às drogas e da suposição de que parte significativa deles 

relaciona-se à cannabis, a legalização dessa substância poderia levar à 

diminuição da população carcerária e dos gastos relacionados ao 
processamento dessas demandas; por fim, seria uma experiência pioneira 

que, uma vez bem sucedida, poderia abrir as portas para pensar a abordagem 
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a outras drogas, já a partir da experiência nacional, considerando todas as 

peculiaridades brasileiras. (GONÇALVES, 2013, p. 61) 

 

Por fim, cabe ressaltar que a apresentação de propostas de legalização apenas 

reconhece a ineficácia das medidas adotadas atualmente pelo sistema penal brasileiro, que se 

mostram precárias, repressivas em excesso e não garantistas. Entretanto, ainda que se 

considere a prejudicialidade da maconha motivo insuficiente para manutenção das políticas 

repressivas e punitivistas, não há hoje uma unanimidade sobre se a adoção da legalização ou 

descriminalização seria de fato efetiva em uma realidade social tão repressiva. 

O que se defende, todavia, é uma maior e mais flexível abordagem sobre essas 

alternativas frente a um modelo sócio-político fracassado tanto nacional como 

internacionalmente, de modo que se questione o posicionamento dos tratados internacionais e, 

inclusive seja levada a questão, tão atual em vários países signatários, às Convenções e 

Seminários Internacionais.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme pode-se ver, grande parte dos países, incluindo Estados Unidos e Brasil, 

adotou o modelo internacional de controle e combate a drogas a partir do modelo repressivo 

estabelecido nos tratados internacionais e tendo como principal base a Convenção das Nações 

Unidas de 1988.  

Assim, foi possível estabelecer a existência de dois grandes modelos concretos sobre 

o proibicionismo adotado hoje: o radical, dos Estados Unidos, com as penas severas tanto 

para o uso como para o tráfico; e o moderado, presente em alguns países da Europa Ocidental, 

como a Holanda, que, embora repreendam o tráfico, assumem postura diferenciada quanto aos 

usuários. 

O Brasil, por sua vez, teve, ao longo da história, suas leis adaptadas ao 

proibicionismo internacional por meio da ratificação dos tratados, apresentando uma 

legislação bastante rígida, conforme influência norte-americana. Todavia, o que se pode 

perceber é que a realidade social brasileira quanto às drogas não justifica que o país siga o 

posicionamento jurídico-normativo dos Estados Unidos. Isto porque, obstante ao tráfico, o 

percentual de dependentes do país é baixo e a maconha, droga mais consumida, não traz 

maiores consequências danosas à saúde, o que não fundamentaria uma legislação tão rígida.  
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O que se conclui, com isso, é que hoje o tratamento jurídico-político do Brasil à 

questão da maconha não se adequa à realidade social do país nem à tendência prevencionista 

internacional, posto que sua tão criticada legislação ainda está alinhada aos ideais 

proibicionistas, que vem constantemente sendo ponderados em outros países.   

Isso porque, cada dia mais, pode-se concluir, a partir da experiência do Colorado, por 

exemplo, que a descriminalização da cannabis não provoca o aumento do seu consumo, 

inclusive porque, durante este processo, é estipulado limite quantitativo para o porte, de forma 

a estabelecer critérios práticos para que se diferencie a posse para uso próprio e para o tráfico. 

Não obstante, a partir da análise da própria sociedade brasileira, mostra-se 

inadmissível a propagação do senso comum de que, defendendo o ultrapassado ideal 

sanitarista, admite o preceito de que todos os usuários da maconha são ou se tornarão 

independentes para defender a inadequação e impossibilidade da adoção de uma postura 

efetivamente preventiva.  

Considera-se, então, que tal postura, obtida tanto pelos legisladores, operadores 

jurídicos como pelos cidadãos comuns, deve ser gradualmente substituída pela percepção de 

que a crescente violência se relaciona mais restritamente com a alta lucratividade proveniente 

do caráter de ilicitude atribuído ao comércio e, em consequência, à forte, crescente e 

generalizada repressão, inclusive policial, ao tráfico de drogas.    

A política punitivista e repressiva, portanto, passa a refletir um cenário sócio 

jurídico, no qual identificam-se prisões lotadas por de usuários, dependentes e traficantes, de 

drogas possibilitando que, de certa forma, pela ausência de distinções, os usuários e 

dependentes, motivados a sustentar seu uso de entorpecentes, possam obter experiências e 

caminhos que, através da relação próxima e diária com o tráfico, os envolva diretamente no 

comércio ilícito.  

Surge, então, a legalização controlada como uma medida mais próxima do atual 

panorama nacional, visto que o Governo, bem como os legisladores, estabeleceriam, através 

de políticas públicas e dispositivos normativos, critérios que possibilitariam maior 

harmonização entre o exercício da liberdade individual, a proteção da saúde pública e o 

combate à violência causada pela postura repressiva do combate às drogas.  

De forma rápida e ampla, por exemplo, pode-se até admitir que tais medidas, por 

desonerarem, em certa medida, o sistema prisional e judicial, hoje superlotado e 

sobrecarregado, geraria verbas que poderiam ser utilizadas para a instituição, propagação e 
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manutenção das políticas públicas necessárias à ruptura com o modelo punitivista tão 

desgastado.   

Admitindo, contudo, que todo sistema de controle de drogas receberá críticas, será 

preciso, ainda assim, realizar estudo minucioso que possa efetuar levantamento sobre 

elementos objetivos e subjetivos relacionados aos índices de consumo, dependência e ao 

comércio, de forma que se viabilize a adaptação institucional à legalização controlada.  

 O que atualmente obsta esses estudos e adoção de políticas, no entanto, é que, para 

tal, mostra-se necessária uma escolha política do Estado e seus governantes que vise uma 

resposta atual ao problema das drogas e uma ruptura com o modelo antigo e internacional, 

adotando uma postura realista, tolerante e garantidor, obedecendo a tendência humanitária de 

sua Constituição, bem como dos órgãos internacionais.  Nenhum sistema de controle de 

drogas será imune a críticas, e a escolha por um arranjo específico vai além da análise de 

elementos objetivos relacionados a índices de consumo ou aparatos institucionais para 

viabilizá-lo. É, antes, uma escolha política sobre como o Estado deve responder ao problema 

do uso das drogas. Espera-se que o Brasil reconheça a necessidade de aproximar-se, ainda que 

gradualmente, de um modelo mais garantidor de direitos, que desonere o sistema judicial e 

penitenciário e permita ao Estado tirar proveito econômico e fiscal da constante social que 

representa o uso da cannabis. 
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